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Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto

 

slovíčko o SLOVE 
 

Pri ceste vlakom sa v jednom kupé rozprúdila družná debata. Väčšina cestujúcich si 

všimla dvoch ľudí, ktorí sa odlišovali v reči. Rozprávali totiž dialektom, ktorý naznačoval, že 

pochádzajú z východného Slovenska. Keď sa blížila zastávka Žilina, zdvihli sa zo svojich 

sedadiel a začali si baliť veci. Ktosi sa ich spýtal: „Vy asi nebudete zo Žiliny?“ Na to jeden z 

dvojice odpovedal: „Nie, my nepochádzame zo Žiliny. Presťahovali sme sa tam z východného 

Slovenska, aby sme boli bližšie synovi.“ Na to ten cestujúci chápavo podotkne: „Aha! Tak 

syn žije v Žiline!“ Odpoveď ho ale zaskočí: „Kdeže v Žiline! V Chicagu!“ 

Aby sme boli bližšie k synovi. Túto krátku epizódu som si dal do súvisu s najväčším 

sviatkom Paschy. Každoročne sa takpovediac duchovne sťahujeme. Bližšie k Synovi, k 

Božiemu synovi – vzkriesenému Kristovi. Postili sme sa štyridsať dní. Mnohí sa v tomto 

období spovedáme. Chodíme nielen do chrámu, ale aj na sv. prijímanie. Možno si aj častejšie 

otvoríme Sv. písmo. A možno si myslíme, ako sme sa „presťahovali“ bližšie Bohu. Je to ale 

naozaj tak? Áno, často si pripomíname, že vo svetskom živote to chceme dotiahnuť čo 

najďalej, v tom duchovnom zasa - čo najbližšie. Čo ja ale meradlom mojej blízkosti k Bohu? 

Podľa čoho viem, či som Bohu blízko alebo ďaleko? Viem to podľa toho, aký som blízky či  

vzdialený ľuďom okolo seba. Nakoľko si ich dokážem pripustiť bližšie. A tam pozorujem 

deficit. Poznáme tie známe paradoxy doby, podľa ktorých máme stále rýchlejšie veci, ale stále 

menej času. Že hoci technika odstránila vzdialenosti, predsa nevytvorila blízkosť. Lebo síce 

dokážeme lietať do vesmírneho priestoru, ale mám strach vpustiť druhého do toho svojho. 

Vieme, čo sa deje teraz v Austrálii, ale nevieme, čo sa to deje v nás samých, nie to ešte v tých 

druhých. 

Preto je tu Pascha – vzkriesenie Ježiša Krista, aby vytvorila blízkosť. Pán Ježiš Kristus 

zomiera a vstáva z mŕtvych, aby vytvoril blízkosť. Blízkosť ktorú zobrala smrť a strach z nej, 

vytvára Kristus tak, že túto smrť poráža životom. Preto ho voláme večný.  

Lebo človek vždy túžil po tejto blízkosti. Keď nahliadneme už do Starého zákona, 

vidíme tam znak Božej prítomnosti medzi Izraelom. Pre židov to bola archa zmluvy. V knihe 

Levitikus nájdeme presné detaily, ako má veľkňaz prinášať obetu, aby zmyl všetky hriechy 



ľudu. Prichádzal raz v roku s krvou zviera, ktorú potom vylieval na zľutovnicu. Týmto 

obradom sa vytvorila aká taká blízkosť.  

A vieme, že tento obraz práve Ježiš Kristus doviedol k dokonalosti. Archa bola z dreva. 

Dlho bola jediným dreveným oltárom v biblických dejinách. Až kým Boží Syn nezomrel na 

dreve. Veľkňaz sa mal pred službou dňa zmierenia umyť. Aj Pán Ježiš sa nechal „umyť“ 

Jánom Krstiteľom v rieke Jordán. Ale na rozdiel od veľkňaza v Starom zákone, Kristus 

nevošiel do svätyne s krvou zvierat, ale so svojou vlastnou. Aby vytvoril maximálnu blízkosť. 

Starozákonnej Archy sa nikto nesmel dotknúť, nikto ju nesmel vidieť, ani sa k nej priblížiť. 

Poznáme prípad, že keď to porušila skupina asi 70-tich mužov, všetci zomreli.      

K Ježišovi Kristovi sa tiež môžeme priblížiť, môžeme sa ho dotknúť, môžeme ho 

počúvať. Neustále. Fyzicky síce nezomierame, ale máme zomrieť bytostne. Dotyk Ježiša 

Krista vo viere zabíja našu pýchu, zabíja našu smrť a dáva nám život.  

Pozvanie vzkrieseného Krista do života s ním stále platí. Pripomína nám to aj jeden 

nepatrný znak Veľkej noci. Keď evanjelista a apoštol Ján opisuje, ako spolu s apoštolom 

Petrom vošli do prázdneho Kristovho hrobu, všíma si jeden detail. Všíma si prázdne plachty a 

tiež šatku, ktorú mal Pán Ježiš na hlave, lenže tá nebola pri plachtách, ale osobitne zvinutá na 

inom mieste. (porov. Jn 20, 7) Biblisti si kladú otázku, prečo si evanjelista Ján všíma práve 

šatku, ktorá bola osobitne zvinutá. A jedným dychom prinášajú vysvetlenie tohto obrazu. 

Podľa nich je to dôležité znamenie. Dôležitý je tu vzťah pána a sluhu. Keď sluha pripravil 

svojmu pánovi večeru, pozorne sledoval svojho pána z ústrania. Kým pán nedojedol večeru, 

sluha sa stola nedotkol. Znamením že už skončil bolo, že pán vstal od stola a utrel sa do 

obrúsku a potom ho nechal na stole nezložený. To znamenalo, že pán už skončil a sluha 

mohol upratať. Ak však pán obrúsok len poskladal, znamenalo to, že ešte neskončil. Večera 

ešte pokračuje. A práve tento obraz vidia niektorí biblisti, keď sa pozerajú na šatku v 

prázdnom Kristovom hrobe. Šatka bola osobitne zvinutá. Pán Ježiš neskončil. Ježiš Kristus 

stále žije. A dôležité? Ježiš Kristus neskončí ani so mnou. Nikdy ma neprestane milovať. 

Nikdy ma neprestane pozývať do osobného vzťahu s ním. 

Každá Pascha je teda pre nás pozvaním k sťahovaniu.  Presťahovať sa čo najbližšie ku 

Kristovi. Každá Pascha je ozvenou otázky, ktorú nám Boh položil tesne pred našim krstom – 

„Zjednocuješ sa s Kristom? Naozaj alebo len formálne? Hovoríš áno na jeho plán s tebou? 

Nech sa naša radosť nevyčerpá a neobmedzí len na emocionálne prejavy či výkriky, ale nech 

celé naše bytie prenikne a ovládne najlepšia správa, akú sme kedy mohli počuť: Christos 

voskrese!   

 

NOVÝ VIKARIÁT V HUMENNOM 
 

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak zriadil na Veľký štvrtok, 13. 4. 2017 

nový archieparchiálny vikariát so sídlom v Humennom. Za prvého humenského vikára 

menoval farára gréckokatolíckej farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom a 

miestneho protopresbytera Martina Zlackého, ktorý bol uvedený do úradu 17. 4. 2017 

Úlohou nového vikára je vykonávať pastoračné návštevy vo farnostiach, vizitácie 

farností, po porade s metropolitom zvolávať kňazské dni, zasadnutia protopresbyterov, 

liturgické slávnosti. Bude sa zúčastňovať na liturgických sláveniach a pracovných stretnutiach 

Prešovskej archieparchie, navrhovať prekladanie kňazov, štvrťročne referovať o vikariáte. 

Vikár má právo nosiť kríž s ozdobami, nábederník a mitru. Jeho úlohou bude tiež 

spravovať a dozorovať stavbu novej budovy vikariátu. V kompetencii Prešovského 

arcibiskupstva naďalej ostávajú cirkevno-právne a ekonomicko-právne záležitosti. 

Územie Humenského archieparchiálneho vikariátu tvoria protopresbyteráty Humenné, 

Hanušovce nad Topľou, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Vranov nad Topľou-mesto a Vranov 

nad Topľou-Čemerné. Do vikariátu nespadá Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v 

Juskovej Voli.  



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 24. – 30. 4. 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)   

 

Piatok                     17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

           

Sobota                    17:00 Sv. liturgia (slovenská) 

                Večiereň 

 

  3. po Pasche –        O myronosičkách, 2. hlas  

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 

                               17:00   Večiereň 

                                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 1. - 7. 5. 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) * Anna (Bodnárová)       

  

Piatok                    7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                            17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

           

Sobota                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                      Večiereň 

 

Nedeľa                  4. 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 stredu, 3. 5. 17 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR. 

• Piatok, 5. 5. 17 je zároveň prvým piatkom v mesiaci a teda pozvanie a príležitosť zakúsiť 

lásku Boha vo sv. tajomstve zmierenia. Počas celého dňa bude v chráme k dispozícii kňaz na 

tento účel. Okrem sv. liturgie o 17. 00 bude sv. liturgia aj ráno o 7. 00 h.  

• 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. 
• V nedeľu, 7. 5. 17 budeme o 17. 00 h. sláviť sv. liturgiu v chráme Presvätej Trojice v 

Malackách. 

• 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.       

• 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: 

Ján Janočko, syn rodičov Jozefa a Anny r. Šmidovej, narodený a bývajúci v Bratislave a Jana 

Turčáková dcéra rodičov Dušana a Jany r. Kanderkovej, narodená v Trstenej a bývajúca 

v Podbieli.  

• Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2% (3%) z Vašej dane. Ak sa 

rozhodnete darovať ich OZ Stauros Bratislava, podporíte tým činnosť našej farnosti. Na tento 

účel môžete použiť sčasti vyplnené tlačivá dostupné v chráme. Viac informácii Vám 

poskytneme osobne alebo na www.bratislava.grkatba.sk. Vopred ďakujeme za Vašu podporu. 

ĎAKUJEME 

• Bohu známa rodina podporila farnosť sumou 50 €. Vyslovujeme vďačné Pán Boh odmeň!  

• Pri zbierke na Boží hrob sa na Veľký piatok vyzbierala suma 570 €. Táto zbierka slúži na 

podporu Baziliky Božieho hrobu a iných svätých miest v Jeruzaleme, kde je nízky počet 

kresťanov Srdečné „Pán Boh odmeň!“ všetkým darcom.   

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

      spoločenstvu Modlitby matiek (22. 4. 17) 

      29. 4. 17 upratuje: rod. Krajňáková a Žeňuchová. 

BLAHOŽELÁME 

• Na Veľkú sobotu udelil vladyka Peter Rusnák iniciačné sv. tajomstva dospelej 

katechumenke Liliane Márii Svobodovej (25). Novoosvietenej členke našej farnosti 

vyprosujeme neustály rast vo vzťahu k milujúcemu Bohu!  

LÚČIME SA 

• V piatok, 21. 4. 2017 naše farské spoločenstvo vo veku nedožitých 90 rokov opustil doc. 

Vasiľ Choma. Pietna rozlúčka so zosnulým bude v stredu, 26. apríla o 13.30 h na cintoríne v 

Slávičom údolí v Bratislave. „Vičnaja pamjať!“  

KKOONNTTAAKKTT 

V prípade otázok alebo podnetov nás, prosím, kontaktujte: 

osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0911/400 845,                                                                         

http://www.bratislava.grkatba.sk/


                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
osobe:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

