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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave
SLOVÍČKO O SLOVE

Drahí bratia a sestry!
sestry!
Pri svojej pastoračnej činnosti som sa už dokonca viackrát stretol s istým typom
prosby. Niekto napríklad dostal ponuku prijať úlohu krstného rodiča. Lenže nespĺňa
požiadavky, ktoré na túto úlohu určuje cirkevné právo. Predovšetkým išlo o sv. tajomstvá
kresťanskej iniciácie. A tak vyjadril svoju žiadosť slovami: „Mohol by som si dorobiť
birmovku? (myropomazanie). Mohla by som si urobiť prvé sväté prijímanie?“ Nad takouto
otázkou sa takmer vždy pousmejem. Na jednej strane chápem, že vychádza z „jazyka“ tohto
sveta. Potrebujem urobiť nejakú skúšku, dorobiť si kvalifikáciu. No na druhej strane tu vidím
ohrozenie našej viery nesprávnym chápaním kresťanstva. Toto nebezpečenstvo vyjadrili
viacerí teológovia známym termínom: heréza činnosti. Ja chcem niečo urobiť. Budem sa
modliť, postiť, chodiť do chrámu a na spoveď a na koniec si takto „vybudujem“ spásu.
(mnohí poznáme titul: Spasi dušu svoju). Lenže my dobre vieme (aj keď na to občas
zabúdame), že budova nášho kresťanstva stojí vlastne na troch pilieroch – teórii, praxi
a milosti. Nie je to len o tom, čo vieme a čo robíme, ale je to v prvom rade o tom, že
dostávame milosť, aby sme žili ako kresťania. Je to o Svätom Duchu. On je ten, ktorý v nás
chce pôsobiť.
Slávime dnes sviatok, ktorý práve preto nesie názov: Zostúpenie Svätého Ducha. Je
príznačné, že pri zrodení cirkvi vidíme aktivitu Boha – Svätého Ducha a istú pasivitu
apoštolov. Pozrime sa preto bližšie na túto udalosť. Apoštoli sú zhromaždení v Jeruzaleme na
sviatok Šavuot. Bol to jeden z veľkých židovských sviatkov, ktorý bol spojený s putovaním
do Jeruzalema. Obsahom tohto sviatku bolo poďakovanie Izraelitov za dar Tóry. Je
zaujímavé, že na rozdiel od iných veľkých sviatkov nebol tento spojený so žiadnym
osobitným úkonom. Prečo sa zostúpenie Svätého Ducha uskutočnilo práve na tento sviatok?
Možno aj preto, aby jasne vyšlo najavo, že naplnením zákona je Láska. A tu sa dostávame
k hlavnej postave dnešného sviatku. Nedávno mi dcéra položila otázku: „Ocko, Svätý Duch
straší?“ Samozrejme som jej vysvetlil, že to nie je ako v rozprávkach a že Svätý Duch

nestraší. Ale potom som sa nad tým zamyslel. Nemôže nás Svätý Duch v istom zmysle
vystrašiť? Svätý otec Benedikt XVI. to v jednej svojej homílii povedal veľmi výstižne: „Oheň
Ducha Svätého planie, ale nezhára. A predsa pôsobí premenu. Musí teda v človeku niečo
pohltiť, trosku, ktorá ho ničí a bráni mu v jeho vzťahu k Bohu a k blížnemu. Tento účinok
božského plameňa však desí. Máme strach, že budeme „popálení“ a radšej zostávame takí,
akí sme. Mnohí ľudia veria v Boha a obdivujú postavu Ježiša Krista, ale ak sa od nich žiada,
aby sa zriekli niečoho zo seba samých, tak ustupujú späť, majú strach z požiadaviek viery.“
Svätý Duch teda môže vystrašiť náš hriešny spôsob života. Ale odkaz dnešného sviatku
a evanjelia je jasný: Odvahu! Dnes sme sa po 50-tich dňoch modlili na kolenách modlitbu
„Kráľu nebeský“ Prvá prosba tejto modlitby znie: „príď a prebývaj v nás“. To znamená, že
my prosíme, aby sme sa stali príbytkom Sv. Ducha. Uvedomujeme si, o čo vlastne žiadame?
Aby Sv. Duch zariadil naše životy tak, ako chce On. A toto nás na začiatku môže vystrašiť,
lebo my máme svoje predstavy. Preto prosme o odvahu otvoriť sa pre Svätého Ducha. Pritom
je dôležité urobiť ešte jeden krok. V Starom zákone nájdeme jeden známy predobraz. Je to
príbeh proroka Eliáša a jeho žiaka Elizea. Krátko pred odchodom Eliáša z tohto sveta Elizeus
žiada majstra: „Nech je na mne dvojnásobne tvoj duch!“ Na to mu Eliáš odpovie: „Ťažkú vec
si žiadaš. Ale ak ma budeš vidieť, keď budem od teba vzatý, stane sa ti to, ak nie, nestane sa.“
(2 Kr 2, 9n) Premýšľal som nad tým, prečo Eliáš dal práve túto podmienku. A našiel som
jedno vysvetlenie. Na to, aby Svätý Duch prišiel do tvojho života, je dôležité, aby si videl,
kedy odišiel. Je nutné vidieť, čo bráni tomu, aby Sv. Duch zostúpil a pôsobil v mojom živote
naplno. Je to strach, pohodlnosť alebo konkrétny hriech?
Kazateľ C. H. Spurgeon ponúka zaujímavé prirovnanie: „V skorších časoch bol taký
zvyk, že ak niekto predával pozemok, vytrhol zo zeme zväzok trávy s hlinou a odovzdal ju
kupcovi. Bol to znak toho, že odteraz táto zem patrí novému majiteľovi. Alebo odlomil
vetvičku stromu a podal mu ju, aby tým naznačil, že je oprávnený zbierať úrodu na svojom
novom pozemku. Podobne, ak niekto kúpil dom, okrem kľúča dostal aj zväzok slamy zo
strechy ako znak, že dom patrí jemu. Tak aj Boh nám odovzdal nebo. Závdavok Sv. Ducha je
pre nás istým znamením, že nám patrí všetko. Dielo Sv. Ducha je obrazne tým zväzkom trávy
zo zeme Kanánu, je tou ratolesťou zo stromu života, je kľúčom do nebeského príbytku. Ak
máme tento závdavok Sv. Ducha, tak sme s ním takpovediac obdŕžali vlastnícke práva v nebi“
Nemusíme mať strach. Možno aj tento strach spôsobuje, že si chceme niečo „vyrobiť“
sami. Chceme si vyrobiť život po svojom. Sami si chceme otvoriť dvere do neba. Lenže
nakoniec pred nami zostanú zatvorené. Preto nám Boh ponúka istý kľuč – Svätého Ducha.

ZO ŽIVOTA CIRKVI: NOC KOSTOLOV
Noc kostolov 2012 sa uskutoční 1. júna 2012 od 18.00 do 24.00, jej začiatok oznámi o
17.50 vyzváňanie zvonov. Noc kostolov je pozvaním pre všetkých ľudí dobrej vôle k
spoločnému stretnutiu a k objavovaniu krásy kresťanských výtvarných a architektonických
pokladov. Je prejavom kreativity a dôvery v život u ľudí, ktorí chrámy stavali a zdobili, ale i u
tých, ktorí ich dnes obývajú a chcú sa podeliť o svoju vieru, o svoj život, a svoje osobné
obdarovanie a zručnosti. Noc kostolov je znamením živej spolupráce kresťanských cirkví
(ekumenizmus), ktorá hojí rany z minulých storočí Mottom pre NOC KOSTOLOV na
Slovensku v roku 2012 je: „Všetci sme deti svetla. Nám nevládne NOC ani temnota.“
(porovnaj 1 List Solúnčanom)
Do tohto projektu sa zapojí aj naša katedrála. Program sa začne o 17. 00 h. svätou
liturgiou, po ktorej bude nasledovať malá večiereň. O 19. 00 h. bude nasledovať prezentácia
nášho chrámu. O 20. 00 h. bude program pokračovať prednáškou o ikonách a o 22. 00 sa
potom pomodlíme akatist. Do záveru stretnutia bude potom príležitosť na diskusiu. Viac
informácií nájdete na www.nockostolov.sk.

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 28. 5. – 3. 6. 2012
Pondelok

Svätého Ducha
7:00 Na úmysel
17:00 Na úmysel, sprievod okolo chrámu

Utorok

17:00 † Marianna (Škovierová)
19:00 Na úmysel

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 Na úmysel

Piatok

7:00 Na úmysel
17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

1. po Päťdesiatnici – všetkých svätých, 8. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 4. - 10. 6. 2012
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00  Mária (Michalková)

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista
7:00 Na úmysel
17:00  Mária (Michalková)

Piatok

17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

2. po Päťdesiatnici, 1. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

•

V pondelok, 28. 5. 12 slávime sviatok Pondelok Svätého Ducha - Najsvätejšej Trojice.
Po sv. liturgii bude sprievod okolo chrámu s čítaniami evanjelií.
• Piatok, 1. 6. 12 je zároveň prvým piatkom v mesiaci a tak znova pozvanie a príležitosť
zakúsiť lásku Boha vo sviatosti zmierenia. Aj v tento deň budú znova dve sväté liturgie, prvá
o 7. 00 h. v slovenskom a druhá o 17. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku. Počas celého dňa
bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a k verejnej adorácii bude vyložená Najsvätejšia
eucharistia.

•

V piatok, 1. 6. 12 sa aj naša farnosť zapojí do podujatia Noc kostolov 2012. Bližšie
informácie si môžete prečítať vyššie. V tento deň je zároveň voľnica (neplatí zdržanlivosť od
mäsitých pokrmov).
• V stredu, 6. 6. 12 budeme znova sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR so začiatkom
o 16. 00 h. Táto liturgia je prístupná verejnosti.
• Vo štvrtok, 7. 6. 12 slávime sviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi
nášho Pána Ježiša Krista (ľudový názov Božie telo). V predvečer sviatku bude preto večiereň
a vo sviatok bude po sv. liturgii myrovanie. V deň sviatku budú dve sv. liturgie.
• V nedeľu, 10. 6. 12 usporiadame deň „Božích detí“ našej farnosti. Presný program
popoludňajšieho stretnutia oznámime včas. Všetci sme pozvaní na toto spoločné stretnutie.
• V sobotu, 16. 6. 12, na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, sa uskutoční
jednodňová eparchiálna púť do Šaštína za účasti nášho vladyku Petra Rusnáka. Svätá
liturgia o 10. 30. h. bude priamo prenášaná Slovenskou televíziou. Slávnostným kazateľom
bude košický eparcha Mons. Milan Chautur. Z našej farnosti plánujeme objednať autobus.
Svoj záujem nahláste čím skôr.
• Naša bratislavská eparchia organizuje púť do Lúrd, ktorá sa uskutoční od 22. do 28. 7. 12.
Pôjde sa autobusom a cena za osobu je 240 €. Svoj záujem nahláste čím skôr na eparchiálnom
alebo farskom úrade.
• Aj tento rok pozývame deti do letného tábora, ktorý sa uskutoční od 9. do 13. 7. 2012
v Kokave nad Rimavicou (okres Poltár).
• Sviatosť manželstva zamýšľajú prijať:
Stanislav Blaško, syn rodičov Jozefa a Terézie r. Gajdošovej, narodený v Kežmarku a
bývajúci v Bratislave a Katarína Kopalová, dcéra rodičov Františka a Jany r. Záhumenskej,
narodená v Bratislave a bývajúca v Stupave.
ĎAKUJEME
• Bohu známa osoba darovala na chrám 50,- € Srdečne ďakujeme.
• Pri zbierke na katolícke masmédiá sa v nedeľu, 20. 5. 12 vyzbierala suma 335,- €. Vyslovujeme
„Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Hrubčinovej a Semberovej (19. 5. 12) a rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (26. 5. 12)
2. 6. 2012 upratuje: rod. Jancurová a Mojzešová
9. 6. 2012 upratuje: rod. Michalková a Mocková.
Ďakujeme za Vašu službu!
KONTAKT
V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte:
osobne: o. Rastislav Čižik, farár, tel.: 02/529 328 56, 0907/387 265,
e-mail: rastislav.cizik(zavináč)gmail.com
osobne: o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717

