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slovíčko o SLOVE 
 

 

Pred časom som čítal jeden príbeh. Dcéra sa sťažuje svojmu otcovi: „V poslednom čase 

mám veľmi veľa problémov v práci, v manželstve, so zdravím. Už nevládzem viac bojovať!“ 

Otec ju požiadal, aby s ním šla do kuchyne. Na sporák položil tri rovnako veľké hrnce, naplnil 

ich vodou a nechal zovrieť. Potom do prvého hrnca vložil mrkvu, do druhého vajcia a do 

tretieho nasypal mletú kávu. Po chvíli varenia položil pred dcéru tri taniere. Do jedného 

nabral uvarenú mrkvu, do ďalšieho vajíčka a do posledného nalial kávu. Potom dcéru 

požiadal, aby všetko ochutnala. Mrkva bola príjemne mäkká, vajíčka boli uvarené na tvrdo 

a káva, tá svojou výraznou chuťou zmenila vodu. Dcéra sa spýtala otca, čo to znamená. Otec 

jej to vysvetlil. Každý z tých  troch pokrmov sa stretol s tým istým prostredím - vriacou 

vodou. A zároveň sa všetky tri zachovali rôzne. Na začiatku tvrdá mrkva neskôr zmäkla. 

Krehké vajíčko naopak stvrdlo. A do tretice keď prišla káva do kontaktu s vriacou vodou – 

tak zmenila jej chuť. A vysvetlenie? Ak problémy zaklopú na tvoje dvere, ktorý spôsob 

odpovede si vyberieš?     

V evanjeliu 27-mej nedele po Päťdesiatnici (Lk 13, 10-17) čítame, ako Pán Ježiš vráti 

zdravie žene, ktorá 18 rokov trpela. Aj na príklade tejto ženy by sme mohli požiť toto 

prirovnanie. Na začiatku choroby možno žena bola ako tá tvrdá mrkva. Mladí a zdraví ľudia 

majú často tento pocit: „Všetko dokážem, všetko zvládnem!“ Ale keď prídu veľké problémy, 

veľmi rýchlo zmäkneme. Keď zistíme, že niečo je nad naše sily. Keď vidíme, že nemáme 

riešenie. A ak ten daný problém trvá dlhšie, postupne stvrdneme. Až napokon môže prísť aj 

ten tretí krok, v ktorom ten problém ovplyvníme. Niektoré problémy nemôžeme zmeniť, ale 

môžeme ich ovplyvniť. Ako? Zmenou pohľadu. Vieme, že choroba bránila chorej žene 

narovnať sa. Celý čas hľadela len do zeme ako zhrbená. Ale po stretnutí s Kristom sa jej 

pohľad rozšíril. Dá sa povedať, že stretnutie s Ježišom jej darovalo nový pohľad na svet a tým 

aj na svoj život. Pretože sa stretla so samotným Bohom, Ježišom Kristom.  Pritom ma veľmi 

zaujal spôsob, akým to Pán Ježiš urobil. Lebo môžeme si predstaviť, ako sa na túto ženu 

pozerali ostatní, medzi ktorými bol aj predstavený synagógy. Zrejme ju vnímali ako nejakú 

chuderu, chorého človeka, ktorému sa nedá pomôcť. Možno aj ona sama počula občas slová 

poľutovania: „Tá má ale život!“ A čo je na celom príbehu úžasné?  Pohľad, ktorým túto chorú 



ženu vidí Ježiš Kristus. On ju totiž nevidí iba ako chorú chuderu. On ju súčasne vidí aj ako 

zdravú ženu. Počuli sme, že si ju zavolal a povedal jej: „Žena, si oslobodená od svojej 

choroby,...“ (Lk 10, 12) Žena prijíma tento pohľad, vzpriami sa a oslavuje Boha.  

Dnešné Božie slovo je teda znova radostným posolstvom pre každého z nás. Boh vidí 

nielen moju realitu, on vidí aj moje možnosti. A vidí ich aj dnes. Lebo mojou realitou možno 

je, že som spútaný nejakou vecou, osobou, situáciou, ktorá ma tlačí k zemi, tak ako tú chorú 

ženu z evanjelia. A toto „zhrbenie“ mi bráni vidieť ľudí okolo seba, a hlavne  - bráni mi 

vidieť, že som milovaný Bohom, že mám hodnotu Božieho syna na kríži. Možno som spútaný 

myšlienkami menejcennosti, že niečo nezvládnem. Iní to predsa vedia oveľa lepšie ako ja. 

Radšej to prenechám im, veď ja tu len ruším, zavadziam... Možno ma tlačí k zemi pocit 

samoty. Zostala som sama. Život v samote je taký prázdny, nevidím v ňom zmysel... Alebo 

pocit, že dokonca aj Boh ma opustil, že je ďaleko, že ignoruje prosby, že mu na mne vlastne 

nezáleží. Alebo ma tlačí k zemi zaľúbenosť do seba, ktorá mi bráni vidieť iných, možno aj 

svojich najbližších. Tlačí ma kariéra, škola? A ak aj nič z toho, tak je tu niečo, čo ma tlačí 

k zemi. Je to hriech. Hriech nás vždy oberá o slobodu Božích detí.  

A kvôli týmto problémom sme možno zmäkli, možno už aj stvrdli, ale ten tretí krok 

nám niektorým chýba – ešte sme ich neovplyvnili. Preto živý Boh prichádza aj dnes, aby ma 

narovnal, aby som už nemusel byť zhrbený hriechom a ani ničím iným. Boh dnes prichádza, 

aby som sa mohol nielen pozrieť, ale aj zakúsiť predchuť skutočného neba. A ako to chce 

urobiť? Tak, ako to urobil aj so zhrbenou ženou – svojím slovom a dotykom. Znova máme 

pred sebou obraz, ktorý sme len nedávno videli pri Jairovej dcére a žene trpiacej krvotokom. 

Je to obraz sv. liturgie. Boh nám najprv dáva svoje slovo -  si oslobodená/-ý od svojej choroby 

– a potom sa nás chce dotknúť svojím telom a krvou. Toto je dôkaz. Toto je tá predchuť neba, 

ktorou nás chce narovnať. Ak nejaký problém zaklope alebo už dávno zaklopal na naše dvere, 

ktorý postoj si vyberiem? 

 

 

SVATÝ ROK MILOSRDENSTVA 

 
11. apríla 2015 ho slávnostne vyhlásil sv. otec František bulou Misericordiae Vultus 

(Tvár Milosrdenstva).  

V tejto bule zároveň stanovil, že mimoriadny Svätý rok sa začne 8. decembra 2015, v 

deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, otvorením Svätej brány na Bazilike sv. 

Petra vo Vatikáne. Na nasledujúcu nedeľu, 13. decembra, teda na Nedeľu svätých Praotcov, 

sa otvorí Svätá brána na rímskej katedrále, Bazilike sv. Jána v Lateráne. Následne bude Svätá 

brána otvorená aj na ďalších pápežských bazilikách. Svätý Otec tiež nariadil, aby „sa v tú istú 

nedeľu v každej partikulárnej cirkvi na katedrále, ktorá je materským chrámom všetkých 

veriacich, alebo na konkatedrále, či na inom osobitne významnom chráme, rovnako otvorila 

na celý svätý rok Brána milosrdenstva.“ Svätý rok sa zavŕši 20. novembra 2016. 

Otvorenie v eparchii. V duchu tohto vyhlásenia Svätého Otca Františka o slávení 

Jubilejného svätého roka milosrdenstva vydal bratislavský eparcha nasledujúce usmernenie: 

Jubilejný svätý rok milosrdenstva sa bude otvárať v bratislavskej eparchii v Katedrálnom 

chráme Povýšenia Pánovho Kríža v Bratislave v nedeľu 13. decembra 2015 pri svätej 

liturgii o 9.00 hod. Bratislavská katedrála bude jediným chrámom našej eparchie, v ktorom 

bude otvorená Brána milosrdenstva a kde bude možné získať úplné odpustky, udelené Svätým 

Otcom, počas celého jubilejného roka  za obvyklých podmienok. 

Veriaci, ktorí sa pre značnú vzdialenosť nemôžu dostať často do nášho katedrálneho 

chrámu môžu navštevovať jubilejné chrámy v blízkosti svojho bydliska otvorené latinskými 

ordinármi. Chorí a inak postihnuté osoby môžu získať úplné odpustky tak, ako to určuje list 

Svätého Otca pre slávenie Svätého roka milosrdenstva. 
zdroj: www.grkatba.sk 

 

http://www.grkatba.sk/


Bohoslužobný poriadok na obdobie: 7. - 13. 12. 2015  
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (csl.)  

                                        Veľká večiereň s lítiou 

            

Utorok                 Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou, prikázaný sviatok   
                              7:00  Sv. liturgia (csl.), myrovanie  

                            17:00  Sv. liturgia (sl.), myrovanie  

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.)  

 

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) † Ján (Kepičová) 

         

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                  17:00  Sv. liturgia (sl.)  

                                        Večiereň 
  

 Nedeľa                  Svätých Praotcov, 4. hlas  

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  

                              17:00   Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 14. – 20. 12. 2015  
 

Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.) 

         
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 
Streda                    17:00  Sv. liturgia (csl.)  

     

Štvrtok                  17:00  Sv. liturgia (sl.)  

  

Piatok                    17:00  Sv. liturgia (csl.) 

        

Sobota                   17:00  Sv. liturgia (sl.) 
 

Nedeľa                  Svätých Otcov, 5. hlas 

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 

                              17:00   Večiereň (slovenská)  

 

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V pondelok, 7. 12. 15, o 20.00 h. v jezuitskom kostole prijmú nižšie svätenie - postriženie 

dvaja jezuitskí školastici byzantského obradu Samuel Jackanič, SJ a Ladislav Popovych, SJ. 

Archijerejskú svätú liturgiu bude pri tejto príležitosti slúžiť vladyka Cyril Vasiľ, SJ a spevom 

ju bude sprevádzať náš katedrálny zbor Chrysostomos. Bratia jezuiti nás všetkých srdečne 

pozývajú na túto ich malú slávnosť ako aj skromné agapé po liturgii. 

• V utorok, 8. 12. 15 slávime prikázaný sviatok Počatie presvätej Bohorodičky svätou 

Annou. V predvečer sviatku, v pondelok 7. 12. 15, bude po večernej sv. liturgii veľká 

večiereň s lítiou. V deň sviatku budú znova dve sv. liturgie – o 7.00 h. v cirkevnoslovanskom 

jazyku a o 17. 00 h. v slovenčine. Po sv. liturgiách bude myrovanie. 

• V sobotu, 12. 12. 15, o 15. 30 h. bude prípravné stretnutie detí pred prvým prijatím sv. 

tajomstva zmierenia a eucharistie.  

• V nedeľu, 13. 12. 15 otvoríme aj v našej eparchii Sv. rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil 

pápež František. Sv. rok otvorí vladyka Peter Rusnák slávením sv. liturgie o 9. 00 h.  

• V nedeľu, 13. 12. 15 pozývame po druhej sv. liturgii na spoločný farský obed v blízkej 

reštaurácii. Po obede bude krátka prednáška v priestoroch eprachiálneho úradu.  
• Pozývame Vás k účasti na petícii Bratislava proti hazardu, ktorú inicioval primátor spolu so 

starostami mestských častí Bratislavy a podporuje ju aj náš vladyka Peter Rusnák spolu s o. 

arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Ide o zrušenie herní v našom hlavnom meste. 

Relevantný je podpis človeka, s trvalým bydliskom v Bratislave. Viac informácii nájdete na 

webovej stránke: www.bratislavaprotihazardu.sk. 

• Každý piatok prebieha na eparchiálnom úradu bezplatné vyučovanie ukrajinského jazyka 

pre deti i dospelých so začiatkom o 17. 00 h.  
• Na farskom úrade si môžete zakúpiť knižný kalendár Spolku sv. Cyrila a Metoda na rok 

2016, ktorý je v predaji za 3 €. Ponúkame tiež aktuálnu podielovú knihu spolku Na krídlach 

slova a viery za cenu 4, 90 €.  

• Prosíme dobrovoľníkov najmä z radov mladšej generácie o pomoc pri organizácii ďalšieho 

ročníka nášho plesu, ktorý sa uskutoční v sobotu, 23. 1. 2016 v UPC v Mlynskej doline. 

Novinkou, ktorou chceme pritiahnuť viac veriacich z farnosti na ples je, že deti do 15 rokov 

budú mať na ples vstup zdarma. Lístky sa začínajú predávať v nedeľu, 6. 12. 15 po sv. 

liturgiách. Cena jedného lístka je 21 €. Zároveň prosíme o Vašu podporu v podobe cien do 

tomboly. 

ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 29. 11. 15 sme pri jesennej zbierke na Charitu prispeli sumou 575 €. Tým sme 

podporili ľudí v materiálnej núdzi. Vyzbierané peniaze sme zaslali Gréckokatolíckej charite 

do Prešova. 

• Bohu známa osoba darovala na podporu farnosti 50 €. Rodina Slyvková darovala na chrám 

100 €. Vyjadrujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

            rod. Ilenčíkovej a Žačikovej (27. 11. 15) a spoločenstvu Modlitby matiek (5. 12. 15) 
           12. 12. 15 upratuje: rod. Krajňáková a Žeňuchová 

           19. 12. 15 upratuje: Semberová a Vavríková. 

BLAHOŽELÁME 

  • V sobotu, 21. 11. 15 sa do našej farnosti prijatím sv. tajomstiev krstu a myropomazania 

začlenili Lea Miháliková a Veronika Livňanská. Novoosvieteným Božím služobníčkam 

vyprosujeme Božie požehnanie na mnohaja i bahaja lita!    



 

 

KKOONNTTAAKKTT 

V prípade otsázok alebo podnetov nás, prosím, kontaktujte: 

osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0911/400 845,                                                                         
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

