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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

SLOVÍČKO O SLOVE

Drahí bratia a sestry!
Spomínam si, že keď som bol ešte malý chlapec, mal som pri rannom obliekaní
problémy so zapínaním košele. Nie vždy mi vyšiel správny gombík do správnej dierky.
Potom to vyzeralo dosť divne, ale najmä človek sa v takto zapnutej košeli necíti dobre. Mama
mi potom dala jednoduchú inštrukciu: „Musíš hlavne dávať pozor na prvý gombík. Ak ten
zapneš správne, ostatné už pôjdu ľahko.“
Na túto praktickú radu som si spomenul pri známom príbehu z evanjelia, kde sa hovorí
o prikázaní milovať. (Mt 22, 35-46) Síce tam nie je reč o prvom gombíku, ale je tam reč
o niečom prvom – o hlavnom prikázaní. O prikázaní lásky. Ide vlastne o dvojité prikázanie:
„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou
mysľou! A hneď na to Pán Ježiš pridáva aj druhé, podobné: Milovať budeš svojho blížneho
ako seba samého! Ako to súvisí s príkladom o gombíku? Analogicky. Keď mám totiž toto
vpísané vo svojom srdci, potom aj celý náboženský život ide ako po masle. Na ozrejmenie
tejto súvislosti by som použil jeden príklad, ktorý mi povedal môj známy. Mal brata, ktorý bol
ako dieťa veľmi neporiadny. Bol príliš lenivý na to, aby si poupratoval. Otec sa ho snažil
donútiť. Najprv vyhrážkami a trestami. Nepomohli. Potom ho chcel motivovať. Ponúkol mu
nejakú sumu peňazí, ak si poupratuje izbu. To dlho nevydržalo. Zlom nastal až neskôr.
Chlapec zrazu začal upratovať a robiť poriadok. Čo bol dôvod? Malo ho prísť navštíviť
dievča, o ktoré mal vážny záujem. Odvtedy mu išlo upratovanie od ruky. Nepomohli
vyhrážky, motivácia peniazmi, ale pomohla láska. Keď si správne zapneš prvý gombík, potom
to ide. Niečo podobné platí aj v oblasti viery. Lebo aj zo strany kresťanov sa občas ozývajú
hlasy: Naozaj musím každú nedeľu chodiť do chrámu? Nestačí iba raz v roku? Prečo sa
musím spovedať? Nestačí len v súkromí oľutovať? Naozaj sa musím každý piatok postiť?
Odpoveď človeka, ktorí si zapol prvý gombík je: „Ja nemusím. Ja chcem.“

Ale tu sa znova vynára známa otázka: Láska k Bohu ako príkaz? Prečo? Keby sme
neboli poznačený prvotným hriechom, mali by sme tento imperatív vpísaný hlboko vo svojom
srdci. Mali by sme vpísanú nesmiernu vďačnosť a lásku voči Tomu, ktorý nás stvoril. Ale
vidíme, že často žijeme nenormálne – nie podľa normy Boha. Po dedičnom hriechu nie sme
celkom v poriadku: „Rozum človeka sa zatemnil, vôľa sa naklonila k zlému." Preto sa nám
často musí prikazovať, tak ako sa prikazuje chorému človeku. Musia sa nám prikázať veci,
ktoré slúžia k nášmu dobru, lebo naša chuť je pokazená. Chutí nám zlo, ale keď ho urobíme,
sme nešťastní. Dobro nám v prvom momente nechutí, ale keď ho robíme, nachádzame svoje
šťastie. Ktosi povedal: Milovať Boha, to je snaha objať ho srdcom. Ale celým srdcom.
Nemáme svoje srdce deliť medzi Neho a niečo. Ak milujeme Boha prednostne, môžeme
objímať v srdci celý svet, ale ak prednostne milujem stvorenú skutočnosť, Boh sa už do
môjho srdca nezmestí.
Áno, ale nič to nemení na skutočnosti, že je tu príkaz milovať. Srdcu nerozkážeš,
zvykneme hovorievať. Ako mám teda milovať Boha? Apoštol a evanjelista Ján to vo svojom
prvom liste zhrnul v jednej vete. My milujeme, pretože on prvý miloval nás. Moja láska je
teda len odpoveďou na lásku Boha. A táto láska sa nám ponúka v každej chvíli. Znova
a znova sa môžeme ponárať do Božej lásky, do jeho odpustenia. Všimli sme si, že tu nie je
použité slovo miluj ale „milovať budeš!". Je to teda úloha, s ktorou nikdy nebudeme hotoví.
Pred nejakým časom sme mohli v médiách zachytiť správy o satelite, ktorý mal
spadnúť na zem. Boli tam aj predpovede o tom, aká malá je pravdepodobnosť, že zasiahne
človeka. Aj medzi nás dnes z neba „spadlo“ jedno slovo. Slovo o láske. Aká je
pravdepodobnosť, že nás zasiahne? Toto je ten prvý gombík nášho kresťanstva. Ak si chcem
obliecť Ježiša Krista – toto je prvá vec, ktorú vo svojom živote máme aktivovať. Milovať
budeš Pána Boha... pretože on prvý miloval nás! (1Jn 4, 19)

ZO ŽIVOTA NAŠEJ CIRKVI: SPOMIENKA NA SV. GORAZDA

V rámci Roka sv. Cyrila a Metoda sa v piatok, 27. júla uskutočnila v našom chráme
jubilejná 20. Spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave. Organizátormi podujatia boli Národné osvetové centrum Bratislave spolu
s Bratislavskom eparchiou, Radou KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, ako aj Matica
slovenská Martin a Spoločnosť svätého Gorazda.
Slávnosť sa začala archijerejskou svätou liturgiou v cirkevno-slovanskom jazyku,
ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha a slávnostnú homíliu predniesol
Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Liturgiu sprevádzal náš zbor
Kyrillomethodeon. Vo svojej homílii sa o. biskup Haľko zamyslel na slovami arcibiskupa sv.
Metoda, ktorými na smrteľnej posteli ustanovil sv. Gorazd za svojho nástupcu: "Toto je vašej
zeme slobodný muž, vyučený dobre v knihách a pravoverný".
Po sv. liturgii slávnosť pokračovala hudobno-poetickou kompozíciou, ktorú
scenáristicky a režijne pripravil pán Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti sv. Gorazda
a ktorá bola umelecky veľmi pôsobivá. Prítomným sa prihovoril aj predseda Matice
slovenskej Marián Tkáč, ktorý pripomenul novú tradíciu Matice slovenskej, ktorá spolu s
Gréckokatolíckou cirkvou začala tohto roku organizovať Púť gréckokatolíkov na Devín.
Potom nasledovalo už samotné pásmo v podaní vynikajúcich recitátorov – Jany
Hanúskovej, Jozefa Šimonoviča a Ľubora Hallona, popretkávané spevom barytonistu Juraja
Havaja, hudobným sprievodom Dušana Šujana a spevom zboru Kyrillomethodeon.
Na záver vladyka Peter poďakoval Spoločnosti sv. Gorazda a vyjadril poďakovanie aj
kazateľovi Mons. Jozefovi Haľkovi, ktorému podaroval ikonu z včelieho vosku.
(zdroj: www.grkatba.sk)

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 6. - 12. 8. 2012
Pondelok

Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
7:00 Na úmysel
17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 † Juraj, panychída

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 Na úmysel

Piatok

17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 * Jozef, Mária (Michalková)
Večiereň

Nedeľa

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

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 13. - 19. 8. 2012
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 † Mária, Štefan, Mária, panychída (Sičáková-Beblavá)
Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov

Streda

Zosnutie Presvätej Vládkyne Bohorodičky Márie, vždy Panny
7:00 Na úmysel
17:00 Za veriacich našej farnosti

Štvrtok

17:00 Na úmysel

Piatok

17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 * Jozef, Mária (Michalková)
Večiereň

Nedeľa

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

OZNAMUJEME

•

V pondelok, 6. 8. 12 slávime odporúčaný sviatok Sväté Premenenie nášho Pána, Boha
a Spasiteľa Ježiša Krista. Ako zvyčajne bude preto v predvečer sviatku večiereň s lítiou
a požehnaním chlebov. V deň sviatku budú dve sv. liturgie, jedna o 7. 00 h. v slovenčine a druhá
o 17. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku. Pri večernej sv. liturgii bude požehnanie ovocia
a myrovanie.
• V stredu, 8. 8. 12 bude v kaplnke Úradu vlády SR slávená naša sv. liturgia s obvyklým
začiatkom o 16. 00 h. Táto sv. liturgia je prístupná verejnosti.
• Hudobno-dramatický súbor Tarasa Ševčenka Vás pozýva na predstavenie tanečného súboru
„Barvinok“ z Kanady, ktoré sa uskutoční v Dome kultúry Ružinov 8. 8. 2012 so začiatkom
o 18. 00 h.
• V nedeľu, 12. 8. 12 sa po sv. liturgiách uskutoční zbierka na podporu Rádu sestier
Bazila Veľkého v Prešove. Vopred ďakujeme za Vašu štedrosť a podporu.
• V stredu, 15. 8. 12 slávime prikázaný sviatok Zosnutie našej presvätej Vládkyne,
Bohorodičky Márie, vždy Panny (Uspénije presvjatoj Bohoródicy). V deň sviatku budú znova dve
sv. liturgie, jedna o 7. 00 h. v slovenčine a druhá o 17. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku. Po sv.
liturgiách bude myrovanie.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:
Jozef Tobiáš, rímskokatolík, syn rodičov Jozefa a Ľudmily r. Sninčákovej, narodený v
Prešove, bývajúci v Bratislave a Mária Michalková, gréckokatolíčka, dcéra rodičov Ľubomíra
a Viery r. Murínovej, narodená a bývajúca v Bratislave. Sviatosť manželstva zamýšľajú prijať
v našom chráme 18. 8. 2012.
• ZMENA: Púť do Lúrd, ktorú chcela zorganizovať naša eparchia v termíne od 22. do 28. 7.
12. sa kvôli nedostatku záujmu prekladá. Nový termín bude od 4. do 10. októbra 2012. Pôjde
sa autobusom a cena za osobu zostáva nezmenená - 240 €. Svoj záujem nahláste čím skôr na
eparchiálnom alebo farskom úrade.
ĎAKUJEME

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Hrubčinovej a Semberovej (28. 7. 12) a rod. Kováčovej a Vavríkovej (4. 8. 12).
11. 8. 12 upratuje: rod. Krajňákova a Žeňuchova
18. 8. 12 upratuje: rod. Jancurova a Mojzešova.
Ďakujeme za Vašu službu!
LÚČIME SA

•

V stredu, 1. 8. 12 odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi veriaci našej farnosti p. Štefan Eliáš,
dlhoročný člen zboru Kyrillomethodeon. Pohrebné obrady sa uskutočnia v piatok, 10. 8. 12
o 11. 00 v Bratislavskom krematóriu. Vičnaja pamjať!
KONTAKTY

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

