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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

Metropolitné zhromaždenie
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
Rada hierarchov na svojom zasadnutí 24. septembra 2012 v Ľutine rozhodla o zvolaní
Metropolitného zhromaždenia.
Metropolitné zhromaždenie je poradné spoločenstvo Cirkvi, ktorému predsedá
metropolita, a ktoré Rade hierarchov poskytuje pomoc v záležitostiach väčšieho významu,
najmä na primerané usporiadanie foriem a prostriedkov apoštolátu a cirkevnej disciplíny,
berúc do úvahy okolnosti súčasnej doby a spoločné dobro Cirkvi (porov. kán. 172, resp. kán.
140 – 145 CCEO). Rada hierarchov ho zvoláva aspoň raz za obdobie piatich rokov.
Biskupi sa dohodli, že 7. januára 2013, na Zbor sv. Jána Krstiteľa, v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Prešove spolu s kňazmi a veriacimi oficiálne otvoria prípravnú fázu 1.
Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Už od sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky 1. októbra 2012 sa však začnú na
svätých liturgiách veriaci modliť za prípravu Metropolitného zhromaždenia, aby prinieslo
požehnanie pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.
Žiadame všetkých farníkov, aby svoje prípadné návrhy a požiadavky na rokovanie
metropolitného zhromaždenia, ktoré sa majú týkať duchovných dobier a rozvoja náboženstva,
predložili najneskôr do nedele 11. novembra 2012 duchovnému otcovi alebo členom Farskej
rady.

Začína Rok viery
Vo štvrtok, 11. októbra 2012 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne, otvoril Svätý Otec
Benedikt XVI. Rok viery, ktorý potrvá do 23. novembra 2013 (sviatku Krista kráľa). Na
slávnostnej liturgii boli prítomní synodálni otcovia - biskupi zídení v tomto čase v Ríme na
XIII. riadnom generálnom zasadaní Biskupskej synody na tému Nová evanjelizácia na
odovzdávanie kresťanskej viery ako aj predsedovia biskupských konferencií z celého sveta.
Medzi nimi aj prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ a bratislavský
arcibiskup metropolita, Mons. Stanislav Zvolenský.

Ako sa uvádza v apoštolskom liste Benedikt XVI. Dvere viery, Rok viery má
dopomôcť k novému obráteniu k Pánovi Ježišovi a k znovuobjaveniu viery, aby sa všetci
členovia Cirkvi stali dôveryhodnými a radostnými svedkami zmŕtvychvstalého Pána v
dnešnom svete a boli schopní ukázať „dvere viery“ mnohým hľadajúcim. Pri príležitosti
slávenia Roku viery bol publikovaný aj Dekrét o udelení úplných odpustkov.
Kresťania sú v Roku viery pozvaní k obnove a prehĺbeniu svojej viery, k bližšiemu
poznaniu Katechizmu Katolíckej cirkvi a jeho Kompedia (Kompedium Katechizmu Katolíckej
cirkvi) ako aj k štúdiu dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu. Zároveň sú vyzvaní, aby
sa Nicejsko-carihradské vyznanie viery, stalo ich každodennou modlitbou.
Podrobnejšie informácie o Roku viery možno nájsť na špeciálnej webovej stránke
www.annusfidei.va.

List národného riaditeľa Pápežských misijných diel na
Slovensku k Misijnej nedeli 21. októbra 2012
Bratia a sestry,
o týždeň budeme sláviť Misijnú nedeľu. Je to deň, ktorý nám pripomína naše misijné
poslanie. Upozorňuje na to aj Svätý Otec Benedikt XVI. v tohtoročnom Posolstve k Misijnej
nedeli, v ktorom spomína stretnutie Ježiša so Samaritánkou pri studni v Sychare. Citujúc Sv.
Augustína hovorí: „Čo iné mohla urobiť táto Samaritánska žena, keď prijala do srdca
Krista Pána, ako zanechať svoj džbán a bežať ohlasovať dobrú zvesť? (Homília 15, 30).
Stretnutie s Kristom ako živou osobou, ktoré upokojí smäd srdca, nemôže neviesť
k túžbe podeliť sa s druhými o radosť z jeho prítomnosti a zoznámiť ich s ním, aby túto
radosť mohli všetci zakúsiť.“
Je želaním Svätého Otca, aby táto radosť, ktorú zakúsila v stretnutí spomínaná žena
a s ktorou sa hneď podelila so svojimi známymi, naplnila aj naše srdcia a zapálila aj nás pre
podporu misií a šírenie evanjelia v dnešnom svete.
V mene Svätého Otca chcem vysloviť Pán Boh zaplať a vynahraď všetkým Vám, ktorí
tak ako v minulosti, aj v tomto roku počas Misijnej nedele podporíte misijné dielo Cirkvi
svojimi modlitbami a milodarmi.
ThLic. Viktor Jakubov
národný riaditeľ PMD na Slovensku
P. S.: Prosím láskavo pánov farárov a správcov farností zverejniť hore uvedený list v
rámci oznamov v nedeľu 14. 10. 2012, týždeň pred Misijnou nedeľou.
V rámci slávenia Misijnej nedele prichádzajú PMD s ponukou vytvorenia spoločného
Misijného Mostu Modlitby (ďalej MMM), a to v predvečer Svetového dňa misií, v sobotu
20. októbra 2012 o 19:30 hod. Všetci záujemcovia sa môžu zísť doma, alebo v kostole,
zapáliť sviečku a pomodliť sa za misie, misionárov, prenasledovaných, chudobných,
trpiacich, opustené a zneužívané deti, za šírenie evanjelia po celom svete.
Zbieranie poštových známok: Jednou z foriem pomoci misiám je zbieranie použitých
poštových známok. Známky je potrebné odstrihnúť z obálky tak, aby zostal približne pol
centimetrový okraj, a aby sa známka nepoškodila. Všetkým, ktorí sa zapájajú do tejto aktivity
úprimne ďakujeme a prosíme aj naďalej o Vašu angažovanosť.
Viac o misiách: http://www.misijnediela.sk/

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 15. - 21. 10. 2012
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

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

Streda

17:00 † Milka, panychída

Štvrtok

17:00 † Mikuláš, panychída

Piatok

17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 † Jozef, panychída
Večiereň

Nedeľa

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

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 22. – 28. 10. 2012
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00 Na úmysel

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 † Darina, panychída

Piatok

17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

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

OZNAMUJEME

•

V rámci roka sv. Cyrila a Metoda sa budeme prvý štvrtok v mesiaci, po sv. liturgii modliť
akatist k týmto svätcom. Zároveň budú počas celého roka, každý štvrtok (okrem prípadu
veľkých sviatkov) menlivé časti pri sv. liturgii zo služby týmto naším svätým.
• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia resp.
eucharistie, aby to nahlásili čím skôr na farskom úrade. Prvé stretnutie bude v sobotu, 20. 10.
12, o 15. 30 h. v priestoroch biskupského úradu.
• V pondelok, 22. 10. 12 sa v našej farnosti znova začnú ohlasovať katechézy
neokatechumenátnej cesty. Tieto katechézy (15) budú v pondelky a štvrtky, vždy po sv.
liturgii – t.j. o 18.00 hod. Srdečne Vás na ne všetkých pozývame.

•

V nedeľu, 28. 10. 12 si pripomenieme 40-te výročie posvätenia a zároveň užívania nášho
chrámu. Po sv. liturgiách bude agapé v priestoroch biskupského úradu.

•

V nedeľu 28. 10. 2012 bude po sv. liturgiách zbierka na MISIE. Účelom a dôvodom tejto
zbierky je podpora misijných aktivít Katolíckej cirkvi riadených Kongregáciou pre
evanjelizáciu národov. Ďakujeme za Vašu štedrosť.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:
Andrej Škoviera, syn rodičov Daniela a Márie r. Mockovej, narodený a bývajúci v Bratislave
a Terézia Komišáková, dcéra rodičov Jána a Terézie r. Kuzmovej, narodená vo Svidníku
a bývajúca v Havaji. Sviatosť manželstva prijmú 3. 11. 2012 v Havaji.
ĎAKUJEME

•

Pri zbierke na podporu opravy nášho chrámu sa v nedeľu, 7. 10. 12 vyzbierala suma
1204,- €. Bohu známa osoba prispela na tento účel sumou 50,- €. Vyslovujeme úprimné „Pán
Boh odmeň!“ za Vašu podporu.
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Ličkovej a Rimovej (6. 10. 12) a rod. Michalkovej a Mockovej (13. 10. 12).
20. 10. 12 upratuje: rod Kováčova a Vavríkova
27. 10. 12 upratuje: rod. Hrubčinova a Semberova.
Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME

•

V sobotu, 29. 9. 12 prijali iniciačné sviatosti v našom chráme dve deti: Vivien Zuzana
Macková (* 24. 7. 12) a Ema Alžbeta Blonski (* 12. 4. 12). Deťom a ich rodinám
blahoželáme a vyprosujeme hojnosť darov Svätého Ducha na „mnoho rokov“!
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

