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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

Drahí bratia a sestry!
Uplynulý týždeň som sa zúčastnil na jednom medzinárodnom seminári, kde išlo
o vzťah Katolíckej cirkvi a štátu v rôznych kultúrnych a politických podmienkach. Okrem
iných tam bol aj referent z africkej Tanzánie, ktorý svoju dizertačnú prácu postavil na jednej
otázke: Ako sa z cirkvi, ktorá bola a zatiaľ stále je odkázaná na pomoc zo zahraničia, môže
stať samostatná cirkev? Zatiaľ nedospel ku konkrétnemu záveru, ale v niektorých veciach už
jasno má. Vie, že pomoc, ktorú dostávajú zvonku, je tou známou pomocou k svojpomoci. No
zároveň vidí a uznáva, že mnohí ich ľudia si to nevedia predstaviť. Doteraz stále fungovali len
vo vzťahu závislosti. Ale teraz sa situácia dosť razantne mení. A spomenul tam aj jeden výraz,
ktorý sa v súvislosti s pomocou slabším krajinám a cirkvám teraz používa dosť často. Únava
darcu. Ten, kto doteraz dával, je už jednoducho unavený a zároveň čiastočne aj znechutený
z toho, že sa nič viditeľné nedeje. On len dáva a dáva, ten druhý prijíma a prijíma. Lenže
žiadna zmena, ktorá by nasvedčovala tomu, že ten príjemca sa pomaly stavia na svoje vlastné
nohy. Prenesme sa teraz do duchovnej oblasti. Môžeme aj tu použiť tento princíp? Možno si
myslíme, že dostávame od Boha naozaj veľa. Pomáha nám, plní nám naše prosby vo väčšej
alebo menšej miere. Prečo? Aby sme sa postavili konečne na „vlastné nohy“? Nie je potom
pri pohľade na nás akýmsi „unaveným darcom“?
Skúsme rozvinúť túto otázku v kontexte dnešného evanjelia. Nachádzame sa
v Kafarnaume. Bolo to obľúbené mesto Pána Ježiša. Ležalo na via maris, na tzv. ceste
k moru. Bola tu mýtnica, vojenská posádka a nemocnica. Do Kafarnauma sa Pán Ježiš
opätovne vracal a znova z neho odchádzal. Tu povolal prvých piatich učeníkov – rybárov
a mýtnika Matúša, učil v miestnej synagóge a vykonal tu aj prvý exorcizmus. Predniesol
dôležitú eucharistickú reč (Jn 6). Tu uzdravil Petrovu svokru, ochrnutého a stotníkovho syna
a sluhu a tu sa odohráva aj dnešný príbeh. Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok a vzkriesenie
Jairovej dcéry. Nie je už Pán Ježiš po toľkých zázrakoch v tomto meste trocha unavený? My
už dobre vieme, že medzi týmito postavami existuje jasná súvislosť. A naznačuje to nielen
stavba textu, ale aj ich životné príbehy. Ide o dve ženy. Nepoznáme meno ani jednej z nich.
Jedna je dvanásť rokov chorá, Jairova dcéra má práve dvanásť rokov. Vek, kedy sa židovské
dievča v Izraeli stávalo bat micva – „dcérou prikázaní,“ a mohla už vstúpiť do manželstva. No

pre Jairovu dcéru sa život končí. Ďalším spoločným znakom oboch prípadov je, že sa zdajú
byť beznádejné. Chorá žena vyskúšala všetko a nič nepomohlo, Jairova dcéra zomiera.
A potom sú tu samozrejme aj protiklady, ktoré môžeme vnímať ako doplnenie. Chorá žena
vyhľadala Ježiša Krista. Jairovu dcéru vyhľadal zasa Ježiš Kristus sám. Chorá žena sa musí
pretlačiť cez zástup okolo Pána Ježiša, kým Ježiš Kristus sa musí pretlačiť cez smútočný
zástup pri Jairovom dome.
Okrem toho ma zaujala aj jedna psychologická interpretácia tohto príbehu. Tá si berie
na mušku vnútorný stav týchto žien. Žena trpiaca na krvotok bola považovaná za nečistú.
Dvanásť rokov sa nesmela nikoho dotýkať a nikto sa nesmel dotknúť jej. Bola vylúčená
z náboženského a spoločenského života. A predsa sa rozhodne pre svoj životný dotyk. Dotyk
Ježiša Krista. No jej uzdravenie je zavŕšené až vtedy, keď sa k tomu dotyku pridá Božie
slovo. Otázka: Kto sa ma to dotkol? (Lk 8, 45) nie je výčitkou, ale skôr ponukou zo strany
Pána Ježiša na vytvorenie vzťahu dôvery. Akoby tou otázkou Pán Ježiš vyzýval ženu, aby
vyšla z anonymity do osobného stretnutia s Bohom: „Nemusíš sa báť, keď hľadáš moju
blízkosť. Nemusíš sa hanbiť, keď potrebuješ moju pomoc.“ V tom, že ju Pán Ježiš oslovuje:
„Dcéra...“ (Lk 8, 48), vidia niektorí exegéti náznak, že jej choroba poznačila aj vzťahy
v rodine, že jej spôsobila komplex menejcennosti. A Pán Ježiš uzdravuje práve toto miesto.
Berie jej strach, nanovo ukazuje jej hodnotu, berie pocit menejcennosti. Dalo by sa povedať,
že niečo podobné sa deje aj v prípade Jairovej dcéry. Podľa psychologického modelu
stelesňuje žena trpiaca krvotokom práve budúci stav Jairovej dcéry vo veku jej dospelosti.
Hoci má dvanásť rokov a tým je už v židovskom ponímaní dospelá, evanjelium ju nazýva
Jairovou dcérou. Práve v tomto označení niektorí vidia to, že je len obrazom želaní a
predstavy svojich rodičov bez možnosti samostatného rozvoja. Smrť jej detstva je spojená
s jej skutočnou smrťou. A tým, že ju Pán Ježiš vzkriesi, jej dáva odvahu žiť život.
Koľký krát sa nachádzame na tomto mieste? Koľký krát sa modlime k Bohu. Koľký
krát už pán Ježiš urobil na tomto mieste zázrak, keď premenil chlieb a víno na svoje telo
a krv? A my nie a nie sa poučiť. Nedarí sa nám postaviť sa na vlastné nohy viery. Ale chce
toto Ježiš Kristus? Osobne si myslím, že nie. On nás vlastne vždy chce držať v závislosti na
sebe. Nechce nám len pomáhať, on nás chce zachrániť. Tak, ako zachránil ženy v evanjeliu.
On chce, aby sme sa postavili na jeho nohy, aby sme sa na svet dívali jeho očami, aby sme
milovali jeho láskou. A to sa nedá bez závislosti na ňom. Lebo závislosť na Bohu z nás urobí
nezávislých na veciach tohto sveta. Aj dnes sa ho môžeme znova dotknúť, alebo dovoliť, aby
sa on dotkol nás. Boh nikdy nebude unaveným darcom. Nie som skôr unavený ja?

FILIPOVKA
Deň po sviatku sv. apoštola Filipa začíname pôst pred sviatkom Narodenia nášho Pána
Ježiša Krista. Prvá zmienka o prípravnom období pred Narodením Pána je zmienená v dekréte
koncilu zo Zaragozy (380). Konciloví otcovia sa uzniesli, že každý kresťan má od 17.
decembra do Bohozjavenia (6. januára) chodiť denne do chrámu. Na synode v Mac
(v dnešnom Francúzsku) r. 581 bolo schválené, že každý kresťan sa má od sviatku sv. Martina
(11. novembra) až do 24. decembra postiť trikrát do týždňa (pondelok, streda, piatok).
Naše prípravné obdobie sa vyvinulo neskôr. Odborníci sa rozchádzajú pri určení
presného času, kedy sa to dostalo do nášho kalendára. Niektorí hovoria o siedmom, iní
o ôsmom storočí po Kristovi. Súčasné liturgické obdobie pred Narodením bolo definitívne
ustálené na Konštantínopolskom sneme v roku 1166. Koncil sa uzniesol, že pôst sa bude
začínať 15. novembra a bude trvať do 24. decembra vrátane.

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 12. - 18. 11. 2012
Pondelok

17:00 † Audij a Lýdia, panychída

Utorok

17:00 * Tamara (Janočko)

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 * Katarína (Krajňák)

Piatok

17:00 * Peter Pokrivčák

Sobota

17:00 * Filip (Janočko)
Večiereň

Nedeľa

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

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 19. – 25. 11. 2012
Pondelok

17:00 † Júlia, Vasiľ, Michal, Andrij, Júlia, Zdenek, Helena, panychída

Utorok

17:00 Na úmysel
Veľká večiereň s lítiou
19:00 * Dávid (Janočko)

Streda

Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny do chrámu
7:00 Na úmysel
17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 Na úmysel (Lunter)

Piatok

17:00 * Natália (Janočko)

Sobota

17:00 † Juraj a ostatní z rodiny (Šecková), panychída
Večiereň

Nedeľa

26. po Päťdesiatnici, 1. hlas.
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME
• Sv. liturgia v utorok, 13. 11. 12 o 19. 00 h. nebude, keďže od 13. do 14. 11. 12 prebiehajú na
eparchiálnom úrade rekolekcie kňazov našej eparchie.
• Vo štvrtok, 15. 11. 11 začína pôst pred Narodením Pána - FILIPOVKA, ktorá trvá do dňa Narodenia
Pána. Pôstna disciplína je ako počas roka, t.j. platí zdržanlivosť od mäsa v piatok.
• V sobotu, 17. 11. 12, o 15. 30 h. sa v priestoroch biskupského úradu uskutoční stretnutie detí, ktoré sa
pripravujú na prijatie sviatostí zmierenia a Eucharistie.
• V stredu, 21. 11. 12 slávime sviatok Vstupu našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny,
do chrámu (Vovedenije v chram presvjatyja Bohorodicy). Z tohto dôvodu bude ako zvyčajne deň predtým
veľká večiereň sviatku s lítiou a požehnaním chlebov a vo sviatok bude po sv. liturgiách požehnanie detí
a myrovanie. V deň sviatku budú znova 2 sv. liturgie, jedna ráno o 7.00 h. v slovenskom a večer o 17.00
h. v cirkevnoslovanskom jazyku
• V stredu, 21. 11. 12 bude v kaplnke Úradu vlády SR slávená naša sv. liturgia s obvyklým začiatkom
o 16.00 h. Táto liturgia je prístupná verejnosti.
• Pozývame vás zapojiť sa do podujatia s názvom Biblia dňom i nocou – Súvislé čítanie a počúvanie
Svätého písma ktoré sa v hlavnom meste pripravuje už po tretíkrát. Čítanie sa začne v pondelok 26.
novembra 2012 o 9:00 h v Kostole sv. Ladislava. Gréckokatolícka eparchia sa podobne ako po minulé
roky aktívne zapojí do čitania aj organizácie tohto podujatia. Pre gréckokatolícku eparchiu je
vyčlenený štvrtok 29.11.2012 od 00:00 do 12:00. (je možné prihlásiť sa aj na iný čas) Na čítanie,
alebo na organizáciu čítajúcich (3 hodinová služba) je možné prihlásiť sa po nedeľných liturgiách
(vzadu v chráme), prípadne na adrese lubo.michalko(zavináč)gmail.com
• V pondelok, 22. 10. 12 sa v našej farnosti znova začali ohlasovať katechézy neokatechumenátnej cesty.
Tieto katechézy (15) sú v pondelky a štvrtky, vždy po sv. liturgii – t.j. o 18.00 hod. Srdečne Vás na ne
všetkých pozývame.
• Informácie o nasledujúcich aktivitách zboru Kyrillomethodeon:
- 14.11. - 19:00, Slovenský rozhlas, participácia zboru na premiére prvého hudobného symfonického diela
Proglas od Jevgenija Iršaja ( Lúčnica, mužská časť Kyrillomethodeonu, symfonický orchester, sólisti)
- 17.-18.11. - Prešov - účasť na Medzinárodnom festivale duchovných piesní byzantského obradu,
nedeľná liturgia - Sekčov (Prešov)
- 21.11. – 19:30, Bratislava, Dóm sv. Martina, samostatný koncert zboru, pozvanie od Slovenskej
národnej akreditačnej službe, sprievodný program celosvetového kongresu
- 25.11. – Bratislava, sv. liturgia o 9. 00 h.
ĎAKUJEME
• V nedeľu, 28. 10. 12 sme pri zbierke na Misie prispeli sumou 345,- €. Za Vašu podporu srdečne
ďakujeme.
• Bohu známa rodina prispela na opravu nášho chrámu sumou 500,-€ a Bohu známa rodina darovala 50,€. Za Vaše dary vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
Neokatechumenátnemu spol. (3. 11. 12) a rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (10. 11. 12).
17. 11. 12 upratujú: rod. Jancurova a Mojzešova
24. 11. 12 upratuje: rod. Ličkova a Rimova. Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME
• V sobotu, 3. 11. 2012 prijali sviatosť manželstva Andrej Škoviera a Terézia Komišáková. Ich manželstvo
požehnal vladyka Peter Rusnák v gréckokatolíckom chráme v Havaji. Novomanželom vyprosujeme
hojnosť Božích milostí 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
AK CHCETE PODPORIŤ OPRAVU NÁŠHO CHRÁMU, MÔŽETE TAK UROBIŤ AJ VKLADOM ČI PREVODOM
NA ÚČET NAŠEJ FARNOSTI:
ČÍSLO ÚČTU: 11472476/0900, SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S.
SPRÁVA PRE ADRESÁTA: OPRAVA CHRÁMU.

