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Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto

 

slovíčko o SLOVE 
 

Dobre mierený a mienený humor nám často môže pomôcť odkryť dôležitú skutočnosť. 

Tak ako jedna anekdota, ktorá hovorí o vodičovi autobusu a farárovi. Po smrti sa totiž vodič 

autobusu dostal hneď do neba, kým farár iba do očistca. Keď sa po „odpykanom treste“ 

konečne dostáva k nebeskej bráne, sťažuje sa farár sv. Petrovi, ako je to vlastne možné. Preto 

sv. Peter milému farárovi vysvetlil: „No vieš, keď si ty v nedeľu kázal, všetci spali. Keď 

tamten šoféroval autobus, všetci sa modlili.“ Akú skutočnosť nám môže odkryť táto 

anekdota? Napríklad aj to, že často sa na Boha obraciame až vtedy, keď „horí“. Nezažívate to 

aj vy? Až keď sú narušené hranice mojej opatrnosti, pohodlnosti či zvyku, až vtedy mi začne 

svitať.      

A o úsvit takéhoto pravého Svetla ide aj v evanjeliu piatej nedele po Pasche. (Jn 4, 5-

43) Pán Ježiš sa stretáva so ženou Samaritánkou. V tejto udalosti sú porušené tri pravidlá, 

prekročené tri hranice. Keby sa chcel „ortodoxný“ žid v tej dobe dostať z Judey do Galiley, 

určite mu bolo pohodlnejšie vyhnúť sa územiu Samárie. A keby sa jej aj nevyhol, určite by sa 

nedal do reči s nejakým Samaritánom. A keby sa aj dal do reči so Samaritánom, tak nie so 

Samaritánkou. Kristus prekračuje všetky tri hranice - , geografickú, etnickú aj náboženskú. 

Aby stretol pri Jakubovej studni človeka – ženu Samaritánku. Prečo Kristus musel prekonať 

tieto hranice? Lebo sme si ich zväčša vytvorili sami. Tieto hranice sú výsledkom môjho 

strachu. Môj dom – môj hrad! To je len môj život! Moja viera je výlučne moja súkromná vec! 

Kristus v evanjeliu prekročil všetky tri hranice. Na začiatku tohto stretnutia je poznámka, že 

Pán Ježiš pri ceste z Judey do Galiley „musel“ prejsť cez Samáriu. Už sme naznačili, že 

geograficky nemusel. Mohol totiž prekročiť rieku Jordán a tak sa Samárii vyhnúť. Lenže Pán 

Ježiš nemohol. Musel ísť cez Samáriu. Prečo? Aby nezostal hladný. Najmenej deväť krát 

evanjelista Ján spomína, že Pán Ježiš robí to, čo mu hovorí Otec. A vyslovene to spomína aj v 

tejto situácii, keď svojim apoštolom hovorí: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma 

poslal a dokonať jeho dielo.“ (Jn 4, 34) Aby teda nezostal hladný, vyberá si smäd jednej ženy. 

Lebo vôľa Nebeského Otca teraz je, aby sa jeho Syn Ježiš Kristus stretol práve s touto 

Samaritánkou. Aby tá konečne dostala konečne odpoveď na svoju situáciu. Táto žena bola 

smädná, ale pila nesprávnu vodu. Päť krát vydatá, päť krát to nevyšlo. Šiesteho si už radšej 



ani nevzala. Táto žena potrebovala to, čo každá žena. Potrebovala byť milovaná, prijatá, 

vypočutá. Potrebovala cítiť a prežívať, že má hodnotu. Po tomto túži každý človek. A toto jej 

dal Pán Ježiš. Pre muža - Žida nemala ani existovať. Podľa vtedy platných pravidiel si ju 

nemal ani všimnúť. Počuli sme, ako zareagovali apoštoli, keď sa vrátili z mesta. Keď videli, 

že sa rozpráva so ženou, držali sa bokom. A keď potom odišla, tvárili sa akoby nič nevideli. 

Začali úplne inú tému, akoby sa nič nebolo nestalo. Ale stalo sa. Pán Ježiš s touto ženou 

nadväzuje rozhovor. Rúca bariéry a stavia mosty. Pán Ježiš opúšťa komfortnú zónu vtedajších 

ľudských predpisov, aby zachránil jednu ženu. Aby ju zachránil svojím slovom. Toto slovo 

odhalilo najprv jej realitu. A potom jej ponúklo záchranu. Je zaujímavá reakcia tejto ženy. 

Ako by som asi zareagoval ja, keby mi neznámy človek niekde v reštaurácii či v obchode 

povedal niečo o mojich prešľapoch z minulosti. Asi by som ho upozornil na hranicu svojho 

súkromia. Žena urobila pravý opak. Utekala k ľuďom, ktorým sa predtým vyhýbala a začala 

ich pozývať ku Kristovi:  „Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som 

porobila! Nebude to Kristus?“ (Jn, 4, 29) Keď sa Kristus dotkol jej citlivého miesta, 

Samaritánka najprv šikovne uteká do náboženstva. Ale práve tam, kde sa chce ukryť, dostáva 

odpoveď. Pán Ježiš ju totiž najprv oslovuje: „Žena...“ Viacerí exegéti hovoria, že evanjelista 

Ján zachytáva toto Kristovo oslovenie iba tri krát. A zakaždým by sa dalo preložiť aj ako 

„nevesta, manželka“. Žena je teda po šiestich nevydarených pokusoch pozvaná do siedmeho 

vzťahu svojho života. Dostáva od Ježiša Krista životnú ponuku a neprespí ju.      

My ale máme na výber. Môžeme nechať spať ďalej svoje kresťanstvo vo zvykoch, v 

náboženstve, v pohodlnosti. A nič sa neudeje. Môžem sa tváriť ako apoštoli. Nič sa nestalo. 

Len ďalšia sv. liturgia, ďalšia sv. spoveď, ďalšia modlitba, ...  Alebo sa môžeme nechať 

zobudiť Kristom. Preto Kristus prekračuje hranice. Prekročil hranicu geografickú, keď opustil 

nebo a prišiel žiť s nami. Prekročil hranicu etnickú, keď síce zostal Bohom, ale stal sa 

človekom. Prekročil hranicu náboženskú, keď sa narodil ako žid, ale je otvorený pre všetkých. 

Ježiš Kristus, Boží Syn prekročil hranice, aby mi ukázal, že aj ja ich môžem prekročiť.  

 

 

 

EPARCHIÁLNA BIBLICKÁ SÚŤAŽ V TRENČÍNE 
 
 
 

V sobotu, 6. mája 2017 sa v priestoroch Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície 

v Trenčíne uskutočnila biblická súťaž detí našej eparchie. Dopoludňajší program sa začal 

spoločnou modlitbou a príhovorom protosynkela Vladimíra Skybu v tamojšej kaplnke. 

O. protosynkel povzbudil deti k tomu, aby Božie slovo nebolo len súčasťou ich 

vedomostí, ale najmä súčasťou ich praktického života. Potom nasledovala samotná súťaž detí, 

ktoré boli rozdelené do dvoch kategórií. Kategóriu A tvorili deti prvého a druhého ročníka 

základnej školy, kým v kategórii B súťažili žiaci tretích a štvrtých ročníkov z okruhu 

vedomostí z evanjelia podľa sv. Jána. Za našu farnosť sa v kategórii A zúčastnili: Peter  Ďuk, 

Dominik Ďuk, Edmund Northrop a Ester Čižiková a kategóriu B reprezentovali: Martin 

Kollárik, Tomáš Rim, Adrián Northrop a Ráchel Čižiková.  

Po súťažnej časti nasledovalo spoločné agapé, modlitba a odovzdanie cien všetkým 

účastníkom súťaže. Všetkým deťom, ktoré sa zapojili ďakujeme, blahoželáme a pripomíname 

záverečné  povzbudenie o Vladimíra Skybu, ktorý povedal, že všetci účastníci sú bez ohľadu 

na umiestnenie víťazmi, lebo sa aktívne zaoberali Božím slovom, ktoré dáva odpoveď na 

život a situáciu každého človeka.  

 

 

 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 8. – 14. 5. 2017 
 

Pondelok                17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

             

Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                              

Streda                Polovica Päťdesiatnice 

                                17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

       

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (slovenská)   

 

Piatok                     17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

           

Sobota                    17:00 Sv. liturgia (slovenská) 

                Večiereň 

 

  Nedeľa                    O Samaritánke, 4. hlas  

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 

                               17:00   Večiereň 

                                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 15. - 21. 5. 2017  
 
Pondelok              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

 

Streda                  Zakončenie Polovice Päťdesiatnice  

          17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

      

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

         

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

           

Sobota                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                      Večiereň 

 

Nedeľa                  6. po Pasche – O porazenom, 3. hlas 

                                     8.00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9.00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10.30  Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00   Večiereň (slovenská) 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 7. 5. 17  bude po sv. liturgiách zbierka na Kňazský seminár bl. Petra Pavla 

Gojdiča v Prešove. Jej účelom je podpora formácie nových kňazských povolaní našej cirkvi. 
• Pozývame rodičov s deťmi na spoločnú návštevu zábavného rodinného parku, ktorý sa 

nachádza pri rakúskom Neziderskom jazere v termíne: pondelok, 8. mája 2017. Pripomíname, 

že deti potrebujú cestovný pas. Zvýhodnená cena na osobu je 10 €. Keďže skupiny sa kvôli 

zľave majú zaregistrovať pár dní pred návštevou, prosíme o nahlásenie záujmu o spoločný 

výlet do nedele, 30. 4. 17.       

• Pozývame na stretnutie manželské páry našej farnosti, ktoré sa uskutoční v piatok, 12. 5. 

2017, o 18. 00 h v priestoroch eparchiálneho úradu. Súbežne s týmto stretnutím bude 

prebiehať aj stretnutie detí.  

• V nedeľu, 14. 5. 17 pozývame na spoločný farský obed po druhej sv. liturgii, po ktorom 

bude nasledovať krátka prednáška na biskupskom úrade. 

• V nedeľu, 21. 5. 17 bude v našej farnosti pri sv. liturgii o 10. 30 h. slávnostné sv. 

prijímanie detí, ktoré v sobotu, 20. 5. 17 po prvý krát pristúpia k sviatosti zmierenia. 
• V nedeľu, 21. 5. 17 bude tiež odpustová slávnosť v našej petržalskej farnosti bl. biskupa 

Vasiľa Hopku. Odpustová sv. liturgia v Chráme sv. rodiny sa začne o 15. 30.    

• Veriaci z našej gréckokatolíckej farnosti Trenčín nás prosia o podporu dostavby 

rozostavaného chrámu v Trenčíne. V nasledujúce nedele po sv. liturgiách bude možnosť 

v priestoroch eparchiálneho úradu zakúpiť si reprodukcie ikon rôznych motívov a veľkostí. 

Celý výťažok z predaja sa použije na dostavbu cerkvi. Reprodukcie ikon sú vyrábané v dvoch 

ikonopiseckých dielňach vo Ľvove. Ďakujeme vopred za Vašu štedrosť.   

• LET 2017: Od pondelka, 10. júla 2017 do piatku 14. júla 2017 pripravujeme VII. ročník 

Letného eparchiálneho tábora, ktorý sa tentoraz uskutoční v obci Tajov. (okres Banská 

Bystrica) Nástup do tábora bude v nedeľu, 9. júla v popoludňajších hodinách. Tábor je určený 

pre deti od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Viac informácii získate na farskom úrade. 

• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať: 

Alexander Penev, syn rodičov Jordana a Zlaty r. Profietovej, narodený v Trenčíne a bývajúci 

v Miloslavove a Lucia Horná dcéra rodičov Jána a Márie r. Repovskej , narodená v Trebišove 

a bývajúca v Miloslavove.  

 

ĎAKUJEME 

• Bohu známa rodina podporila farnosť sumou 20 €. Vyslovujeme vďačné Pán Boh odmeň!  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

      rod. Krajňákovej a Žeňuchovej  (29. 4. 17) a rod. Semberovej a Vavríkovej (6. 5. 17) 

      13. 5. 17 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková. 

      20. 5. 17 upratuje rod. Ďuková a Porhinčáková. 

 

KKOONNTTAAKKTT 

 
V prípade otázok alebo podnetov nás, prosím, kontaktujte: 

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

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

