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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

Stretnutie rodín s Benediktom XVI. očami dobrovoľníčky
Pred časom sa uskutočnilo VII. Stretnutie rodín so sv. Otcom v talianskom Miláne. Z našej
farnosti sa aktívne angažovala aj jedna dobrovoľníčka – Michaela Sokoliová. Svoje skúsenosti
vystihla v nasledujúcich riadkoch.
Každú chvíľu tam prežívanú som chcela zastaviť čas. Postaviť „tri stánky“ - ako to chceli
vtedy na Tábore Peter s Jánom - a zostať tam. Asi by to bolo príliš krásne, jednoduché. No, tak
isto ako aj učeníci, je potrebné zísť dole z hory. Naše miesto je vo svete dennom, obyčajnom.
Lásku, ktorú sme videli a zažili musíme priniesť a sprostredkovať iným. Prežívať ju s ostatnými,
svedčiť o zažitom vlastným životom. Nie čakať, kým entuziazmus vyprchá, kým vybledne či
stratí lesk. Pomôžte mi/nám s tým! Vy, čo ste zostali doma a tieto dni ste prežívali
sprostredkovane aspoň cez televíziu či rozhlas.
Účasťou na tomto stretnutí som si splnila jeden sen (aj keď som, popravde, nečakala až
taký „zásah“ ;)) Aj keď som možno v mojej dobrovoľníckej službe nebola naj, boli chvíľky
ťažšie i lepšie, ale stačilo vedieť, že je tu Niekto, Kto ma chytí za ruku a povedie; donúti opustiť
seba, môj malý svet aktívneho kresťanstva zamknutého do príležitostného sa zapájania do
miestnej farnosti; z mojej malej viery. A to všetko preto, aby mi bolo umožnené vidieť to božské
svetlo, ktoré prináša pravé šťastie. To, ktoré by som chcela dostať do svojich očí, ktorými sa
naďalej budem dívať na svet a žiť ho.
Teologickému kongresu či kongresu pre deti a mládež, konajúcemu sa v Mi.Co (Milano
Congressi) predchádzalo formačné školenie všetkých povolaných dobrovoľníkov. V nedeľu 27.
mája 2012 sme za prítomnosti kardinála Mons. Angela Scolu v milánskom Duome slávili
vysielaciu liturgiu v rýte ambroziánskom (pripodobňovanom nášmu byzantskému), v závere
ktorej sme sa spolu modlili modlitbu dobrovoľníckeho mandátu. Od tohto dňa sme sa poznali
podľa tričiek a nápisu na pleciach „VOLONTARIO“. Približne päť tisíc dobrovoľníkov prevažne
z hostiacej krajiny, ale i z rôznych končín sveta však nenosilo tento nápis len na pleciach. Ku
svojej službe sme pristupovali „volentieri“ (=s chuťou, radosťou; spoločný základ slova rozhodne

nie je náhodný ) a teda to pre nás nebol len kríž či ťarcha, ale predovšetkým radosť prameniaca
zo srdcového svalu.
V piatok 1. júna milánsku Piazza Duomo poctil svojou prítomnosťou i námestník Kristov
na zemi. Privítali sme ho „volentieri“. V ten podvečer sme sa totiž dobrovoľne zapojili do služby,
i keď sme podľa rozpisu služieb mali mať voľno. Aj keď hrozilo, že sv. Otca ani len neuvidíme,
v poslednú chvíľu nás „réžia“ presunula priamo ku katedrále a videli sme ho/sa v životnej
veľkosti.
Skupina dobrovoľníkov, s ktorou som bola i ja ubytovaná v oratóriu San Luigi v severnej
mestskej časti Milána sme sa vybrali na „festu“ (liturgickú slávnosť i politurgické agapé), ktorú
pre nás hostiaca farnosť pripravila. Cestou sme však boli aspoň ušami prítomní v milánskej La
Scale, kde sa na počesť pápežovej prítomnosti rozozvučali nástroje domáceho orchestra a chóru,
aby zahrali 9. symfóniu od Ludwiga van Beethovena. Výber miesta, ako aj majstrovského diela
nebol náhodný. Ako pripomenul sv. Otec, La Scala je „SKALOU“, chrámom hudby a opery;
znamením nádeje na obnovenie života po zničení mesta následkami vojnových udalostí. Práve tu
totiž 11. mája 1946 Arturo Toscanini dvihol dirigentskú paličku po tom, čo si najprv vyskúšal
akustiku divadla potleskom v strede prázdnej sály. Príslušný zvuk a pocit v ňom vyvolal slová:
„La Scala je vždy moja Scala.“ a aj známa Óda na radosť z pera Schillerovho zakomponovaná do
tohto opusu podčiarkla túto radosť. Radosť však bola jemne potlačená počas stretnutia rodín
v Miláne a to hlavne následkami ničivého zemetrasenia v oblasti Emilia Romagna. Slová radosti
zo Schillerovej ódy teda mohli hučať prázdnotou či necitlivosťou práve v tomto načasovaní. „My
však nehľadáme Boha, ktorý sedí tam hore nad hviezdnou oblohou, stojaceho tam kdesi v diaľke,
ale toho, ktorý prichádza v čase nášho trápenia a utrpení.“ Ten Boh chce zatriasť našim svetom.
Až tak veľmi, ako to len bude potrebné, aby zbúral staré múry, ktoré sme si okolo seba vystavali
po zničených vzťahoch a sklamaniach; hriechom či vlastnou pýchou. A v tom nešťastí prichádza,
aby rozozvučal svoju ódu na radosť. Radosť, ktorú s Ním môžeme zažiť ako so vzkrieseným
a živým Kristom. Osobne som to ozajstné zemetrasenie necítila, ale duchovne sa trasiem dodnes.
„On je tou skalou, mojou skalou.“ je mojou odpoveďou na toto zemestrasenie.
Postihnutým zemetrasením sv. Otec ešte odkázal, aby hľadali Boha blízkeho; aby sme ho
hľadali medzi sebou, v čase utrpenia, kedy si môžeme byť vzájomnou oporou a spoločne
zvládnuť aj ďalšie kroky vpred. Nepriamo pozval všetkých na adoračné slávenie, kedy sme sa
zamýšľali nad prítomnosťou Boha práve v našich krížoch; Boha, ktorý vzal na seba náš kríž
a robí to i naďalej, stále. A to nás robí schopnými pomáhať a stáť zoči voči krížu a utrpeniu,
zdieľať spoločné utrpenie a premeniť ho na lásku. Teda presne to, k čomu nás cez tóny pozvalo
Beethovenovo dielo. Z pódia ako hlavný „hráč“ pápež vyslovil spokojnosť s výberom tejto
symfónie: „Umožňuje nám vyslať správu prostredníctvom hudby, ktorá stavia do popredia
význam hodnôt akými je solidarita, bratstvo, mier. Táto správa je dôležitou aj pre rodinu. Pretože
v rodine sa človek stáva ľudskou bytosťou, ktorá ale nemá byť uzavretá a žiť si svoj vlastný život.
Práve naopak, má žiť vzťahy s ostatnými. Nestavať sa do centra a stavať na vlastnom egoizme,
ale na dávaní sa. Je to práve rodina, ktorá zapaľuje svetlo mieru v srdci každého svojho člena a
tak prináša svetlo i do našej spoločnosti. “
Sobotný program pokračoval stretnutím s birmovancami a ich rodinnými príslušníkmi na
milánskom štadióne San Siro. Je to každoročná tradícia milánskej diecézy, kedy sa tak všetci
spolu môžu stretnúť so svojim arcibiskupom. Tento rok nebol ale prítomný len Mons. Scola, ale
aj samotný pápež...
Začiatok nedeľnej svätej liturgie (3. júna 2012) patril Benediktovi XVI, ktorý vyslovil
jedno vrúcne želanie. Všetkých pútnikov poprosil, aby stiahli vlajky a zložili ich dole, aby si
odpustili pokriky, skandovanie či potlesk. V tú chvíľu sa letisko v Bresse zmenilo na jednu veľkú
homogénnu masu. Už nebolo viac Talianov, Nemcov, Peruáncov, Austrálčanov či nás Slovákov.
V tej chvíli sme tam stáli každý za seba sám. A predsa spolu ako jedna veľká rodina. Dívajúc sa
jedným smerom. Tým, ktorý keď budeme mať pred očami stále, nikdy nezablúdime.
Michaela Sokoliová

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 11. – 17. 6. 2012
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 * Manfred Seywerth
19:00 Na úmysel

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 † Anna, Anna, panychída

Piatok

Nášho Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí
7:00 Na úmysel
17:00 † Terézia

Sobota

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka
17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

3. po Päťdesiatnici – 2. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) * Mária Špaleková
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 18. - 24. 6. 2012
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 † o. Jozef Želinský, panychída

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 Na úmysel

Piatok

17:00 † Ján (Vasičák), panychída

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

4. po Päťdesiatnici, 3. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

•

V piatok, 15. 6. 12 budeme sláviť odporúčaný sviatok Nášho Najsladšieho Pána, Boha
a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. Preto budú 2 sv. liturgie – ráno o 7.00 h.
v slovenskom jazyku a večer o 17.00 h. v cirkevnej slovančine. Po sv. liturgii (večer) sa
pomodlíme Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V tento deň je zároveň voľnica.
• V sobotu, 16. 6. 12, na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, sa uskutoční
jednodňová eparchiálna púť do Šaštína za účasti nášho vladyku Petra Rusnáka. Program
sa začne modlitbou akatistu k Presvätej Bohorodičke o 9.30 h. Svätá liturgia o 10. 30 h. bude
priamo prenášaná Slovenskou televíziou. Pred sv. liturgiou vladyka Peter udelí nižšie
svätenia kandidátovi Bohdanovi Jacošovi PZM. Slávnostným kazateľom bude košický eparcha
Mons. Milan Chautur. Z našej farnosti sme objednali autobus. Odchod autobusu bude
v sobotu, 16. 6. 12 o 8. 00 h. spred biskupského úradu. Kto chce nastúpiť na Patrónke, nech to
oznámi pri nahlásení. Predpokladaný návrat je do Bratislavy je o 15. 00 h.
• V nedeľu, 17. 6. 12 sa na Železnej studienke uskutoční „Deň Božích detí“ našej farnosti.
Program sa začne o 15. 30 h. na Železnej studienke v Bratislave. S pomocou nášho farníka
JUDr. Štefana Sčurka sme pozvali policajtov z oddelenia kynológie a hipológie, aby nám
predviedli prácu s koňmi a s policajnými psami.
• V utorok, 11. 6. 12 bola posledná sv. liturgia o 19. 00 h. v tomto cirkevnom roku. V slávení
týchto liturgiií budeme v prípade záujmu pokračovať v septembri 2012.
• V nedeľu, 24. 6. 2012 je zároveň aj sviatok Narodenia úctyhodného a slávneho Pánovho
proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Po sv. liturgiách bude myrovanie.
• 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.
• V týždni od 9. do 13. júla 2012 sa v rekreačnom zariadení Chata Hámor v Kokave nad
Rimavicou uskutoční II. ročník Letného eparchialného tábora (LET 2012) pre deti
a mládež z celej našej eparchie. Poplatok na jedného účastníka je 45,- €.
ĎAKUJEME

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Mojzešovej a Jancurovej (2. 6. 12) a rod. Michalkovej a Mockovej (9. 6. 12).
16. 6. 12 upratuje rod. Kováčova a Vavríkova
23. 6. 12 upratuje: rod. Hrubčinova a Semberova.
Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME

•

V sobotu, 9. 6. 12 prijali sviatosť manželstva Stanislav Blaško a Katarína Kopalová.
Novomanželom blahoželáme a vyprosujeme Božie požehnanie na mnoho rokov!
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

