
                        

        

SSSSSSSSttttttttaaaaaaaauuuuuuuurrrrrrrroooooooossssssss  
                                        

 
Č. 14 júl 2012   

Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

           
                SLOVÍ ČKO O SLOVE 

    

Drahí bratia aDrahí bratia aDrahí bratia aDrahí bratia a    sestry!sestry!sestry!sestry!    
 
 

Pred pár dňami som mal zvláštny telefonát. Zavolal mi človek, ktorý sa síce 
nepredstavil, ale povedal o sebe pár faktov a potom sa opýtal: „Prosím Vás, povedzte mi, čo 
je to vlastne cirkev?“ Takmer hneď som mal pripravenú teologickú odpoveď. Lenže skôr, 
akoby som stačil zareagovať, začal rozprávať on. A z jeho rečí som vybadal, že on vlastne 
žiadnu odpoveď nečaká. Chcel sa len posťažovať na Katolícku cirkev. Vraj podľa neho je 
veľmi tendenčná. Nakoniec sme sa rozlúčili bez konkrétneho výsledku. Keď som si neskôr 
prečítal evanjelium dnešnej nedele (Mt 9,1-8), prišiel mi na um tento rozhovor bez uzavretého 
konca. Ale v prvom rade vo mne zarezonovala nezodpovedaná otázka. Čo je vlastne cirkev? 
Keď sa pozrieme do histórie, nájdeme tam viacero pokusov o definovanie cirkvi. Jeden 
z najznámejších by sme mohli datovať do 18-teho storočia. Francúzska revolúcia značne 
prispela k narušeniu tradičného vzťahu cirkvi a štátu. Štát sa stával absolutistickou 
skutočnosťou, ktorá si mala vystačiť aj sama. A ako odpoveď na túto situáciu sa cirkev 
potrebovala definovať nanovo. Výsledkom tohto pokusu bola definícia cirkvi ako „societas 
perfecta.“ Bola to vlastne snaha ubrániť si istú nezávislosť. V podstate to bola čisto racionálna 
teória, ktorá bola neskôr teologicky vyzdobená. Veriaci v cirkvi boli porovnaní s občanmi 
štátu. Spoločné dobro občanov bolo dané do súvisu so spásou duší veriacich. Je ale toto 
cirkev? Perfektná spoločnosť? Druhý vatikánsky koncil už túto teóriu nepoužil. Lebo už 
v prvom rade nejde len o vzťah cirkvi a štátu, ale o vzťah Cirkvi a spoločnosti. Namiesto toho 
vidí Koncil Cirkev ako „svedomie spoločnosti“. A hovorí pritom o dvoch hlavných prvkoch 
Cirkvi, že je to spoločenstvo s Bohom a zároveň spoločenstvo veriacich. Jej nesprávne 
chápanie vychádza z toho, že preceníme jednu stránku na úkor druhej. Niekto totiž vníma 
Cirkev len ako spoločenstvo s Bohom. Čo je výsledkom tohto vnímania? Je to akési 
súkromné náboženstvo. Mne stačí, že sa pomodlím doma, že si každý deň spytujem 



svedomie, ale nepotrebujem spoločenstvo veriacich. Mám akúsi svoju „cirkev“. Druhý extrém 
môže vzniknúť tam, keď vnímam cirkev len ako spoločenstvo ľudí alebo len ako inštitúciu. 
Potom si poviem, že si vlastne v cirkvi môžem presadiť svoje pravidlá a svoje predstavy. Živo 
si pamätám na príhovor viedenského kardinála Christopha Schönborna, kde hovoril 
o možnom príspevku východných katolíckych cirkví pre celú katolícku cirkev. A hovoril 
práve o tom. Vraj sa totiž kladie priveľký dôraz na spoločenstvo, ale vytráca sa tajomstvo. 
Tajomstvo Boha, ktoré je prítomné vo východných katolíckych cirkvách. Čo je teda cirkev?      

Zaostrime pohľad konkrétne na dnešné Božie slovo. V centre tohto príbehu stojí Ježiš 
Kristus. K nemu prichádzajú ľudia a prinášajú ochrnutého človeka. Keď ho porovnáme 
s ochrnutým človekom pri rybníku Bethesda, vidíme podstatný rozdiel. Kým on vyjadril svoj 
problém slovami „nemám človeka...“ (Jn 5,7), ochrnutý v dnešnom príbehu má hneď 
niekoľko ľudí. A to ho zachránilo. „Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: ´Dúfaj, 
synu, odpúšťajú sa ti hriechy.´“ ( Mt 9, 2) Spoločenstvo blízkych ľudí pomohlo ochrnutému 
človeku. Nie viera ochrnutého, ale jeho priateľov ho zachránila. Bola to viera, ktorú bolo 
vidieť. A to je dôležité. Nebola to súkromne praktizovaná viera. A v tom vidím dôležitý obraz 
cirkvi. Cirkev privádza ľudí k Bohu tak, ako ľudia priniesli ochrnutého človeka k Ježišovi 
Kristovi. A s akým cieľom? Možno sa aj tí priatelia ochrnutého zadivili nad prvou reakciu 
Pána Ježiša, ktorý ochrnutému odpustil hriechy. Veď oni ho priniesli za iným účelom. A tu 
vidíme dôležitý bod. Lebo možno tiež niekedy prichádzam k Ježišovi Kristovi s prosbou, 
ktorá odzrkadľuje moju predstavu. Predstavu o tom, čo je pre mňa dobré, čo je to „skutočné 
zdravie“. Ale toto evanjelium hovorí, čo skutočne potrebujeme. Odpustenie. Slobodu od 
hriechu. Tam začína moje skutočné uzdravenie – v mojom vnútri. Preto je tu tá otázka Ježiša 
Krista: „Čo je ľahšie - povedať: ´Odpúšťajú sa ti hriechy,´ alebo povedať: ´Vstaň a choď´?“ 
(Mt 9, 5) Teda odpustiť hriechy alebo fyzicky uzdraviť. Uzdraviť je ľahšie. Fyzické zdravie 
môže vrátiť aj človek – lekár. Ale odpustiť môže len Boh. Každému, kto o to stojí. Čo ale 
v prípade, keď Boh nevráti aj fyzické zdravie? Keď ma neuzdraví z nejakej choroby, ktorá ma 
trápi? Odpoveď vidím vo výzve pána Ježiša: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“ (Mt 9, 
6) Akoby mu hovoril: „Vezmi si to, na čo si bol pripútaný a choď.“ V istom zmysle to môže 
byť uistenie pre nás. Boh s vnútorným uzdravením vždy daruje silu žiť možno aj s nejakým 
vonkajším problémom.  

Čo je teda cirkev? Societas perfecta? Tu na zemi očividne nie, ale každopádne smeruje 
k dokonalosti. K spoločenstvu nedokonalých ľudí s dokonalým Bohom. 

 
 

OTVORENIE ROKU SV. CYRILA A METODA 
 
 
Veľkou večierňou v predvečer sviatku Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, 

učiteľov Slovanov otvorili v stredu podvečer v Bratislavskej eparchii jubilejný Rok sv. Cyrila 
a Metoda. Večierni predsedal vladyka Peter (Rusnák) bratislavský eparcha za účasti viacerých 
kňazov a veriacich. Pred liturgickým slávením sa veriacim prihovoril protosynkel o. Vladimír 
Skyba, ktorý poukázal na jedinečný význam misie solúnskych bratov pre našich predkov a na 
ich dedičstvo pretrvávajúce dodnes. Počas večierne po speve Svetlo tiché zazneli aj čítania zo 
Slovienskeho Života Konštantína a zo Slovienskeho života Metoda, ktoré prečítal kancelár 
Eparchiálneho úradu, o. Peter Sabol. 

Na záver večierne po obrade litije (požehnania chlebov, pšenice, oleja) vladyka Peter 
predniesol modlitbu pápeža bl. Jána Pavla II. z encykliky Slavorum apostoli (1988), aby 
Trojjediný Boh zachoval a požehnal dielo solúnskych bratov – poklad viery, svetlo evanjelia, 
radostnú zvesť spásy – medzi slovanskými národmi. 

 
                                                                                                     (zdroj: www.grkatba.sk) 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 9. – 15. 7. 2012  
 
Pondelok             17:00  Na úmysel 
                                    
Utorok               17:00  Na úmysel 
 
Streda              17:00  Na úmysel 

     
Štvrtok                   17:00  Na úmysel 
    
Piatok                   17:00  * Peter Štefaňák                
           
Sobota                 8:00  Archijerejská sv. liturgia za účasti členov Pápežskej gardy  
                                   17:00  * Hana (Michalková) 
    Večiereň 

  
Nedeľa                 7. po Päťdesiatnici, Sv. otcov šiestich ekumenických snemov, 6. hlas 
                  8:00    Utiereň (slovenská) 
       9:00     Sv. Liturgia (slovenská)  
              10:30    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
                 17:00    Večiereň 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 16. - 22. 7. 2012 
 
Pondelok        17:00  Na úmysel 
 
Utorok                  Blažený hieromučeník Pavol Peter, prešovský biskup 

17:00  Na úmysel 
 
Streda       17:00 Na úmysel 
     
Štvrtok                   17:00  Na úmysel 
    Večiereň sviatku sv. Eliáša 
     
Piatok                Svätý a slávny prorok Eliáš 

 7:00  Sv. liturgia (slovenská)    
          17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)    

 
Sobota            17:00 * Hana (Michalková)  

         Večiereň  
 
Nedeľa     8. po Päťdesiatnici, 7. hlas 
                  8:00    Utiereň (slovenská) 
       9:00     Sv. Liturgia (slovenská)  
              10:30    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
                                17:00  Večiereň 



OZNAMUJEME 

• V týždni od 9. do 14. 7. 2012 sa uskutoční návšteva druhej a tretej skupiny Pápežskej 
švajčiarskej gardy na Slovensku, súčasťou ktorej je aj návšteva našej eparchie. Gardisti prídu 
do nášho chrámu v pondelok, 9. 7. 12, o 18.00, kedy sa im prihovorí náš vladyka Peter 
Rusnák. Po príhovore bude nasledovať agapé na ktoré sme všetci pozvaní. Podobný program 
sa zopakuje aj v piatok, 13. 7. 12, o 18.30 h., kedy nás navštívi posledná, tretia skupina 
Gardistov. V sobotu, 14. 7. 12 o 8. 00 h. bude vladyka Peter sláviť archijerejskú sv. liturgiu 
v chráme za účasti členov Pápežskej švajčiarskej gardy.    

• V nedeľu, 15. 7. 12 sa uskutoční zbierka na podporu Kongregácie služobníc Nepoškvrnenej 
Panny Márie v Prešove. Vopred ďakujeme za Vaše dary.  

• V utorok , 17. 7. 12 je liturgická spomienka na blaženého prešovského biskupa P. P. 
Gojdiča. Po sv. liturgii sa pomodlíme moleben. 

• V stredu, 18. 7. 12, o 16. 00 hod. budeme znova sláviť bohoslužbu na Úrade vlády SR.  

• V piatok, 20. 7. 12 slávime odporúčaný sviatok Svätého a slávneho proroka Eliáša. 
V predvečer sviatku sa po sv. liturgii pomodlíme večiereň a v deň sviatku budú 2 sv. liturgie – 
o 7.00 hod. v slovenskom jazyku a o 17.00 hod v cirkevnej slovančine.  

• Nedeľou, 1. 7. 12 sme prešli na „prázdninový“ režim nedeľných bohoslužieb. To znamená, 
že v nedeľu je  utiereň o 8.00 hod. a prvá sv. liturgia o 9.00 hod. v slovenčine a liturgia o 10. 
30 hod. v cirkevnoslovanskom jazyku!  
• 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. 

• Sviatosť manželstva chcú prijať: 
  Peter Varga, syn Andreja a Marty rodenej Gdovinovej, narodený vo Vranove n/T, bývajúci 
v Bratislave a Jana Kačuriaková, dcéra Františka a Heleny rodenej Andrejcovej, narodená vo 
Vranove n/T a bývajúca v Bratislave.  

ĎAKUJEME  

• Pri zbierke na „Halier sv. Petra“ sa 29. 6. 12 vyzbierala suma 231,-€, za čo všetkým 
vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
       rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (30. 6. 12) a rod. Jancurovej a Mojzešovej (7. 7. 12). 
         14. 7. 12 upratuje rod. Rimová a Roháčová 
          21. 7. 12 upratuje: rod. Michalková a Mocková. 
   Ďakujeme za Vašu službu!  

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu, 7. 7. 12 dostal sv. tajomstvá krstu a myropomazania Benjamín Cilli (* 4. 6. 12) 
Novoosvietenému božiemu služobníkovi vyprosujeme požehnanie na mnoho rokov! 

KKOONNTTAAKKTTYY 
 
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  


