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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

SLOVÍČKO O SLOVE

Drahí bratia a sestry!
Možno sme už viackrát pri dennej komunikácii vyslovili alebo aj počuli vetu: „Neber
to osobne.“ Najmä v negatívnej súvislosti. Neberte to osobne, ale zákon hovorí vo Váš
neprospech. Neberte to osobne, ale naše predpisy nám nedovoľujú schváliť Vašu žiadosť.
Táto veta nás môže zasiahnuť vo viacerých obmenách. Jej úmyslom je väčšinou oznámiť mi,
že niečo nemôžem. Neber to osobne, ale...
Akoby aj to dnešné evanjelium obsahovalo túto vetu: Neber to osobne... V akej
súvislosti? Pripomeňme si najprv znova kontext príbehu. Pán Ježiš skončil svoju „reč na
vrchu“. A hneď nasleduje desať zázrakov. Už tu môžeme objaviť zaujímavú súvislosť. Pán
Ježiš najprv povie slovo a potom nasleduje praktická demonštrácia, že toto slovo má moc.
Máme pre sebou akúsi názornú ukážku známej axiómy, že Božie slovo aj spôsobí to, čo
hovorí. Niektorí exegéti si všimli počet – 10 zázrakov a vidia tu súvislosť s 10 slovami so
začiatku knihy Genezis. Pri stvorení sveta je totiž 10 krát použitý výraz: „Boh povedal...“
A zakaždým je zmienka, že sa tak stalo. Božie slovo má moc. Toto chce naznačiť už obyčajná
kompozícia a kontext evanjelia. Keď zaostríme pohľad trochu konkrétnejšie, vidíme prvé tri
uzdravenia z desiatich. Najprv je to malomocný (Mt 8, 1-4), hneď za ním je to dnešné
uzdravenie stotníkovho sluhu (Mt 8, 5-13) a krátko nato Pán Ježíš uzdraví Petrovu svokru
v jeho dome (Mt 8, 14-17). Trojnásobné uzdravenie nám predstavuje Boha a jeho plnosť. Aj
postupnosť uzdravení má svoj význam. Najprv je uzdravený predstaviteľ židovstva, keďže
Ježiš prišiel najprv k židovskému národu. Je postihnutý malomocenstvom. Táto choroba bola
v židovstve chápaná ako trest za znečistenie vnútra a vybočenie zo správnej starozákonnej
cesty. Potom pomáha pohanovi, ktorý je postihnutý ochrnutím - chorobou, ktorá zamedzuje
akúkoľvek činnosť. Je obrazom ochrnutého života pohana, ktorý si chce vystačiť bez Boha.
Potom je uzdravená Petrova svokra ako obraz tých, ktorí sú a budú dokonale uzdravení v
„Petrovom dome“ - cirkvi. A po týchto uzdraveniach čítame vetu: Keď sa zvečerilo, priniesli

k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval
všetkých chorých. (Mt 8, 16)
Čo je spoločným menovateľom týchto uzdravení? To vlastne ukazuje kontext. Je to
viera. Konkrétne nám to znázorňuje príbeh stotníka a jeho sluhu. Toto uzdravenie je iné
v tom, že Pán Ježiš tu uzdravuje takpovediac na diaľku. Akoby tu v istom zmysle platila veta:
Neber to osobne! Ale opak je pravdou. S chorým sluhom sa Pán Ježiš síce osobne nestretol,
lenže osobné stretnutie sa predsa odohralo. Ježiš Kristus sa stretol so stotníkom a jeho vierou.
A práve túto vieru Pán vyzdvihuje, keď povie: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel
u nikoho v Izraeli.“ (Mt 8, 10) Je to viera na slovo. Minimálne dvakrát v evanjeliu čítame, že
sa Pán Ježiš čudoval. Raz sa čudoval nevere svojich krajanov (por. Mk 6, 6), teraz sa čuduje
viere „pohana“. Položil som si otázku: „Odkiaľ prišiel tento pohan k viere?“ Bol azda v dave
ľudí a počúval Ježišovu „Reč na vrchu“? Alebo sledoval uzdravenie malomocného, ktoré sa
uskutočnilo tesne po tejto reči? Na to odpoveď nepoznáme, ale vidíme výsledok. Božie slovo
nám tohto „veriaceho pohana“ ponúka ako vzor. V čom nám teda môže ísť príkladom?
Všimnime si, ako vlastne vyzerá jeho prosba. „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne
trpí.“ (Mt 8, 6) Tento stotník vlastne ani nežiada, aby ho Pán Ježiš uzdravil. On mu vlastne
predostrel, čo mal na srdci a čakal. Čakal na jeho slovo. Nepredpisoval mu, čo má urobiť.
A v tomto ho vnímam ako vzor mojej modlitby. Stáva sa totiž, že sa priveľmi fixujem na
svoje predstavy a nečakám, ako to zariadi Boh. Stotník nechal Bohu slobodu konania. Lenže
toto mohol urobiť len v súčinnosti s vierou. Viera v Božie slovo zaručila ten dnešný výsledok.
„Povedz iba slovo...“ Keby stotník nemal vieru, bola by jeho prosba len akýmsi pokusom.
Radšej nežiadam od Boha nič konkrétne, aby som sa potom nesklamal, ak to nevyjde. Lenže
stotník vieru mal.
Skúsme brať toto slovo osobne. Je to slovo pre každého človeka. Je to slovo o tom, že
viera v Božie slovo prináša záchranu.

KYRILLOMOETHODEON SPIEVAL TALIANSKEMU PUBLIKU
Na prelome mesiacov máj a jún v dňoch 31. mája až 3. júna 2012 sa gréckokatolícky
katedrálny miešaný spevácky zbor KYRILLOMETHODEON pri gréckokatolíckom
katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave so svojím dirigentom Mgr.
Ladislavom Sabolčákom zúčastnil koncertného zájazdu v talianskych mestách Appiano
Gentile a Miláno v rámci 7. celosvetového stretnutia rodín Family 2012 v Miláne. Na tejto
púti ich sprevádzal aj kňaz správca bratislavskej gréckokatolíckej farnosti o. Rastislav Čižik
so svojou rodinou. V marci tohto roku zbor prijal pozvanie od farnosti Santo Stefano
v Appiano Gentile účinkovať v piatok 1. júna na večernom koncerte, ktorý bol jedným zo
sprievodných podujatí Family 2012 v meste Appiano Gentile v katedrále Santo Stefano. Na
koncerte sa v úvode predstavil miestny miešaný spevácky zbor Corale San Francesco a po
ňom vystúpil zbor Kyrillomethodeon, ktorý svojím bohatým koncertným repertoárom a
spevom pre vyše 200 poslucháčov predstavil prierez východnej byzantskej gréckokatolíckej
liturgie, ako aj mariánske piesne a piesne najväčších liturgických sviatkov.
Dôležitým bodom programu bolo slávenie sv. omše v chráme farnosti di Jesu, Maria,
Giuseppe v Miláne v sobotu, 2. 6. 2012, ktorú zbor obohatil liturgickými skladbami. Táto sv.
omša bola určná najmä slovenským pútnikom.
Zbor Kyrillomethodeon svojou prítomnosťou v Miláne a v Appiano Gentile
prezentoval slovanskú kresťanskú kultúru na miestach, ktoré doposiaľ nemali možnosť
spoznať krásu a spiritualitu východnej byzantskej liturgie a rozšíril tak odkaz našich
vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda, čím zaoral Gorazdovu brázdu až do ďalekej talianskej
Lombardie.
Mgr. Ladislav Sabolčák

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 25. 6.– 1. 7. 2012
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 * Ľubomír, Terézia, Matúš (Michalková)

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 * Ľubomír, Terézia, Matúš (Michalková)
Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov

Piatok

Sv. apoštoli Peter a Pavol, prikázaný sviatok
7:00 * Alexander Šepták
17:00 * za veriacich našej farnosti, myrovanie, agapé

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

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

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 2. - 8. 7. 2012
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 † Ladislav Fülöp (Michalková)

Streda

17:00 Na úmysel
Veľká večiereň, začiatok Roku sv. Cyrila a Metoda

Štvrtok

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu

Piatok

7:00 Na úmysel
17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 * Viera, Ľubomír (Michalková)
Večiereň

Nedeľa

6. po Päťdesiatnici, 5. hlas
8:00 Utiereň (slovenská)
9:00 Sv. Liturgia (slovenská)
10:30 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

• V stredu, 27. 6. 12, o 16. 00 hod. budeme znova sláviť bohoslužbu na Úrade vlády SR.
• V piatok, 29. 6. 12 je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. V tento deň bude
v našej katedrále eparchiálna odpustová slávnosť. Okrem sv. liturgie o 17. 00 hod., bude
znova jedna sv. liturgia ráno o 7. 00 hod. v slovenskom jazyku. Po sv. liturgii bude
myrovanie, ktoré bude zároveň zbierkou na „Halier (cent) sv. Petra“. Jej účelom je podpora
Pápežského misijného diela v krajinách tretieho sveta. Po sv. liturgii bude agapé, pri ktorom
zablahoželáme nášmu biskupovi vladykovi Petrovi k meninám ako aj k 25-temu výročiu
kňazskej vysviacky, ktoré bolo 16. 6. 2012
• Nedeľou, 1. 7. 12 prechádzame na „prázdninový“ režim nedeľných bohoslužieb. To
znamená, že v nedeľu bude utiereň o 8.00 hod. a prvá sv. liturgia o 9.00 hod. v slovenčine
a liturgia o 10. 30 hod. v cirkevnoslovanskom jazyku!
• Vo štvrtok, 5. 7. 12 slávime odporúčaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. Bohoslužobný
poriadok bude vyzerať ako v nedeľu (v prázdninovom režime). V predvečer sviatku sa
pomodlíme veľkú večiereň, ktorou slávnostne začneme Rok sv. Cyrila a Metoda. V deň
sviatku sme tiež prijali pozvanie a pomodlíme sa moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi
v Rímskokatolíckom chráme sv. Kríža v Devíne so začiatkom o 14. 00 h.

• V piatok, 6. 7. 12 je prvý piatok v mesiaci. Znova budú 2 sv. liturgie. Jedna bude ráno o 7.
00 h. a druhá o 17. 00 h. Počas celého dňa bude v chráme vyložená eucharistia k možnosti
adorácie a bude možné celý deň pristúpiť k sviatosti zmierenia.
• 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 eparchiálneho tábora (LET 2012) pre deti
a mládež z celej našej eparchie. Poplatok za jedného účastníka je 45,- €.
ĎAKUJEME

•

Bohu známa rodina darovala pre potreby farnosti 50,- €, za čo jej vyslovujeme úprimné
„Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Kováčovej a Vavríkovej (16. 6. 12) a rod. Hrubčinovej a Semberovej (23. 6. 12).
30. 6. 12 upratuje rod. Krajňákova a Žeňuchova
7. 7. 12 upratuje: rod. Jancurova a Mojzešova.
Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME

•

V nedeľu, 17. 6. 12 oslávila svoje 75-te narodeniny naša aktívna veriaca p. Mária
Špaleková, ktorá bola dlhé roky členkou zboru Kyrillomethodeon a ešte stále sa príkladne
stará o výzdobu mariánskej kaplnky pri našom chráme. Oslávenkyni ďakujeme, blahoželáme
a vyprosujeme Božie požehnanie na mnohaja i blahaja lita!
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

