
      
  
  
  
  

SSTTAAUURROOSS  
            

Č. 11 máj/jún 2017 

Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto

 

slovíčko o SLOVE 
 

Keď som si pripravoval tento príhovor, narazil som na jednu sfilmovanú myšlienku. V 

úvode bolo vidieť slepca, ako žobre. Pred ním bolo položený pohár na milodary a vedľa neho 

bola ceduľka s nápisom: „Som slepý, pomôžte mi!“ Ale len málo okoloidúcich mu pomohlo. 

Po čase prechádzala okolo slepca žena. Keď videla, že veľa nedostal, vzala ceduľku a na 

zadnú stranu napísala niečo iné. Keď odišla, slepcovi sa začalo „dariť“ oveľa viac. Na konci 

príbehu bol ukázaný dôvod. Bol ním zmenený nápis, ktorý hovoril: „Je nádherný deň a ja ho 

nemôžem vidieť.“ Odkaz toho príbehu hovoril jasne: „Ak zmeníte slová, zmeníte ľudí a 

zmeníte svet!“      

V evanjeliu poslednej nedele Paschy (Jn 9, 1-38) vidíme pred sebou slepca. A vidíme 

apoštolov, ktorí sú tiež nevidiaci. Nevidia slepca v jeho realite. Hneď sa presúvajú k príčine 

jeho stavu. Prečo sa mu to stalo? A Pán Ježiš mení perspektívu. Mení slová a tým mení svet 

tohto slepca. On sa nepýta prečo, ale pýta sa načo? A hneď dáva odpoveď: aby sa na ňom 

zjavili Božie skutky. Pristavme sa teda pri tomto slepcovi. Byť slepý je určite veľmi ťažká 

vec. Často ale fyzická slepota môže spôsobiť, že sa človeku zlepší sluch. Stratu tohto zmyslu 

sa snažím vyvážiť používaním iného. A toto je dôležité v duchovnej oblasti. Pán niekedy 

môže dopustiť, aby som stratil zrak. Niekedy možno nerozumiem, prečo mám práve ten 

problém, ktorý mám. Nevidím zmysel straty, bolesti či neúspechu. Možno je jeden z dôvodov 

ten, aby som začal pozornejšie počúvať. Tak ako slepý v dnešnom evanjeliu. Lebo môžeme si 

predstaviť, čo by sa stalo, keby ten človek videl. Možno by sa bránil, keby videl, ako Pán 

Ježiš napľul na zem, urobil blato a blížil by sa k jeho očiam. Možno by si nenechal potrieť oči 

blatom. Ale keďže bol slepý, nebránil sa. A keď mu potom Kristus povedal, aby sa šiel umyť 

do rybníka, počúvol. Neprotestoval. Vo svätom písme nájdeme viac príkladov, kedy človek 

fyzicky oslepol a začal počúvať Boha. Spomeňme si na patriarchu Izáka, ktorý v starobe 

takmer prišiel o zrak. A práve v tejto situácii fyzickej slepoty paradoxne splnil Božiu vôľu. 

Namiesto staršieho syna Ezaua pomazal mladšieho Jakuba. Alebo v Novom zákone vidíme 

príbeh slepého Bartimeja, ktorý žobre pri Jerichu. A keď počuje, že tadiaľ prechádza Pán 

Ježiš, začne volať – Synu Dávidov, zmiluj sa na do mnou. Slepý Bartimej kričal to, čo fyzicky 



vidiaci nevyslovili. Prečo? Lebo počúval. Všetci poznáme príbeh Šavla, ktorý prenasledoval 

kresťanov. A kedy nastal zvrat v jeho živote? Keď ho pri Damasku zaplavilo svetlo, oslepol. 

Vtedy počul hlas Ježiša Krista: „Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ Až keď Šavol oslepol, začal 

počúvať Boha – jeho slovo, jeho vôľu. Toto je paradox viery, ktorý Pán Ježiš vyjadril v  

evanjeliu: „Súdiť som prišiel na tento svet: aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, aby 

oslepli.“ Niekedy musím oslepnúť, aby som počúval. Musím si priznať slepotu, aby som 

videl.  

Jeden kazateľský príklad hovorí o chlapcovi, ktorý po jednom chemickom pokuse na 

hodine chémie stratil zrak. Mal vtedy len 14 rokov. Zrútil sa mu celý svet. Stratil chuť do 

života. Obrat nastal po jednej udalosti. Keď raz bol doma a schyľovalo sa k silnej búrke, 

prišiel ta ním jeho otec a požiadal ho, aby vyšiel rebríkom na povalu a zatvoril strešné okná. 

Chlapec tomu nemohol uveriť. Toto odo mňa otec žiada? Nevidí, že som slepý? Ale potom sa 

rozhodol, že to urobí. Nahnevaný si hovoril: „Veď keď spadnem z toho rebríka a dolámem sa, 

tak budú mať doma nielen slepca, ale aj mrzáka!“ Nahmatal rebrík, vyšiel na povalu a okná 

zatvoril. Nič sa mu nestalo. Čo ale zmenilo jeho postoj? Keď mu neskôr mama povedala: 

„Tvoj otec bol celý ten čas na meter od teba.“ Toto nám chce Boh darovať. Posiela nás do 

rôznych úloh a situácii, ale je vždy s nami. Veľkú odvahu mi vždy dodáva veta, ktorú som si 

prečítal ešte počas štúdia: V neznámej situácii, v neznámom človekovi, ma stretáva známy 

Boh. Tak ako po svojom vzkriesení išiel Kristus pred apoštolmi do Galiley, tak ide a pôjde aj 

pred nami. 

  Ak zmeníte slová, zmeníte svet, tvrdil ten úvodný slogan. A platí to aj v kresťanstve. 

Niekedy pomôže obyčajná zmena otázky. Nie prečo, ale načo? Ako ale dospieť k takejto 

úprimnej zmene slov? Zmeniť slovo môžem tak, že prijmem Božie slovo. A práve tu nám 

niekedy pomôže „slepota“, keď už možno neviem ako ďalej, keď nevidím význam tej situácie 

alebo onoho problému. Niekedy oslepnem len preto, aby som konečne začal počúvať Boha.    

 

KYRILLOMETHODEON V CHORVÁTSKU 
 

 

Náš katedrálny zbor Kyrillomethodeon sa v dňoch 4. – 7. mája 2017 na pozvanie 

organizátorov medzinárodného festivalu zborového spevu FAKS Sings 2017 (Festival of 

Amateur Cultural Creation) zúčastnil tohto festivalu v chorvátskej Istrii. V rámci neho 

vystúpil na troch koncertoch: open concert, otvárací koncert v meste Vrsar v románskom 

kostole Sv. Márie z druhej polovice 8. stor., sakrálny koncert v meste Funtana a záverečný 

galakoncert v koncertnej sále v meste Pazin. Program festivalu bol veľmi bohatý nielen na 

koncerty, ale aj na zaujímavé spoločné aktivity všetkých zúčastnených zborov – prehliadka 

mesta Rovinj, plavba loďou na Limsky fjord, vocal workshop a spoločné stretnutie dirigentov 

a prezidentov zborov pri okrúhlom stole s organizátormi festivalu a prezidentom európskej 

zborovej asociácie pánom Gáborom Móczárom z Budapešti. 

Na festivale sa predstavilo spolu 11 zborov z Chorvátska, Slovinska, Talianska, Veľkej 

Británie a náš zbor zo Slovenska. Podľa slov dirigenta zboru Kyrillomethodeon, pána 

Ladislava Sabolčáka, mal festival úžasnú priateľskú atmosféru a bol veľmi kvalitne 

zorganizovaný, čo ho právom zaraďuje medzi významné európske medzinárodné festivaly.  

„Bol to pre nás obrovský zážitok a sme radi, že sme mohli v tejto nám blízkej krajine 

pred medzinárodným publikom reprezentovať našu bratislavskú eparchiu i našu krajinu a 

predniesť liturgické skladby byzantsko-slovanského bradu, ktoré publikum očarili. Som rád, 

že som sa mohol osobne stretnúť a porozprávať s pánom Móczárom, prezidentom európskej 

zborovej asociácie, ktorý vyzdvihol a ocenil náš zbor, jeho vokálnu a interpretačnú kvalitu 

predvedených východných liturgických skladieb, na ktoré sa zameriavame, a zároveň vyjadril 

prianie a túžbu spolupráce s naším zborom a so zbormi takéhoto zamerania“, uviedol dirigent 

zboru Ladislav Sabolčák.  
(www.grkatba.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 22. – 28. 5. 2017 
Pondelok                17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Tomáš, Jana, Júlia, Anežka   

                                                                                               (Kavalcová) 

Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Ľubomír s rodinou (Šecková) 

                              

Streda                17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Miron, Božena (Kavalcová)  

            Veľká večiereň s lítiou  
       

Štvrtok                  Nanebovstúpenie Pána, veľký a prikázaný sviatok 

                              7:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)   

                                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)   

 

Piatok                     17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Mária, Zoltán, Mária  

           

Sobota                    17:00 Sv. liturgia (slovenská) * Anna (Kavalcová) 

                Večiereň  

 

  Nedeľa                    7. po Pasche – otcov prvého nicejského snemu, 6. hlas 

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 

                                17:00   Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 29. 5. - 4. 6. 2017  
Pondelok              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

               
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 
Streda                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

      

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Andrej, Mária, Mária (Kavalcová) 

         

Piatok                     7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                             17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Vasiľ, Anna, Vasiľ, Anna  

           

Sobota               Piata zádušná      

                                  17:00  Sv. liturgia (slovenská), panychída, hramoty, večiereň 

 

Nedeľa                   Svätá Päťdesiatnica                                      

     8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00   Večiereň s modlitbami na kolenách (slovenská) 

 

 



OZNAMUJEME 

• V stredu, 24. 5. 17 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR  

• Vo štvrtok, 25. 5. 17 budeme sláviť prikázaný sviatok Pánovo nanebovstúpenie. Preto 

bude v predvečer sviatku veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov. V deň sviatku budú 

znova dve sv. liturgie – jedna ráno o 7.00 h. (cirkevnoslovanská) a o 17.00 h. (slovenská).    

• Pozývame na stretnutie manželské páry našej farnosti, ktoré sa uskutoční v piatok, 26. 5. 

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

prebiehať aj stretnutie detí.  

• V nedeľu, 28. 5. 17 bude po sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédiá. Vopred 

ďakujeme za Vaše dary, ktorými môžete podporiť konkrétne Rádio Lumen a TV Lux  
• Piatok, 2. 6. 17 je prvým piatkom v mesiaci, a teda príležitosťou prijať odpustenie vo 

sviatosti zmierenia. V tento deň budú dve sv. liturgie – jedna o 7.00 h. a druhá o 17. 00 h, 

pričom bude v chráme počas celého dňa v chráme možnosť pristúpiť k sv. spovedi. 

• Sobota, 3. 6. 17 je piata zádušná. Svätá liturgia bude slávená za našich zosnulých. 

• V nedeľu, 4. 6. 17 budeme o 17. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme 

Najsvätejšej Trojice v Malackách. 

• 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. Širší výber ikon s možnosťou doručenia na adresu našej 

farnosti nájdete na stránke www.svataikona.sk. 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 

• Pri zbierke na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove sa v nedeľu, 7. 5. 17  

vyzbierala suma 540 €. Ďakujeme za Vaše dary, ktorými ste podporili formáciu nových 

kňazských povolaní našej cirkvi. 
• Bohu známa rodina darovala na chrám 100 €, iná Bohu známa darovala 50 €. Za štedré dary 

vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

      rod. Mojzešovej a Mockovej (13. 5. 17) a rod. Ďukovej a Prohinčákovej (20. 5. 17) 

      27. 5. 17 upratuje: rod. Ilenčíková a Žačiková  

        3. 6. 17 upratuje spoločenstvo Modlitby matiek 

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 

http://www.svataikona.sk/
mailto:rastislav.cizik@gmail.com

