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č. 17  december 2008   

Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

                                    slovíčko slovíčko slovíčko slovíčko o SLOVEo SLOVEo SLOVEo SLOVE    
 
Drahé sestry a bratia! 

 
 Myslím, že mnohí máme v obľube hostiny. Osobne patrím tiež do tej skupiny. Ak príde  
nejaké pozvanie, takmer vždy ma to poteší. Preto, veľmi nechápem reakciu prvých pozvaných 
v evanjeliu Nedele svätých praotcov (Lk 14, 16-24). Dostali pozvanie na hostinu, ale odmietli 
ho. Namiesto prijatia prišli výhovorky rôzneho druhu. Niekto veľmi významný ich chce 
pohostiť a oni o to nestoja. Nechápem. Ale len dovtedy, kým si znova neuvedomím, že je to 
vlastne podobenstvo. Je to obraz vzťahu Boha k nám. A tu už musím smutne konštatovať: 
„Už trochu chápem...“      

Myslím, že situácia podobenstva je stále aktuálna. Boh nás aj dnes pozýva na hostinu. 
Chce nás „pohostiť“ svojím Svätým Duchom. A ako vyzerajú naše dnešné výhovorky? 
Myslím, že tou najčastejšou notorickou výhovorkou je veta typu: „Nemám čas, nič nestíham.“ 
Mám taký dojem, že „nemať čas“ sa v dnešnom svete stáva pomaly cnosťou. Ten, kto nemá 
čas je asi poriadne vyťažený, je aktívny, veľa produkuje. A toto je prioritou dnešnej 
„produktívnej spoločnosti“. Čo najviac. A potom si myslím, že táto výhovorka obstojí aj pred 
samotným pozvaním Boha na jeho hostinu. „Pane, dnes nemám čas!“  

Lenže spomínané Božie slovo má pre nás dve pozvania. Najprv nás pozýva 
k odhaleniu, aby sme sa videli v pravde. Aby sme sa neskrývali za nejakú masku „cnostnej“ 
výhovorky, ale priznali si, že celé to je vlastne otázka priorít. Moje odmietnutie pozvania 
Boha je vlastne odkazom: „Pane, ale ja mám iné priority. Mojou prioritou je moja rodina, 
škola, práca, ale nie Ty!“ Toto už vyznieva úplne ináč. A to druhé pozvanie Božieho slova je 
potom zmena priority. Aby mojou prioritou bol Boh a jeho hostina. A tu sa naozaj môžeme 
učiť z postoja dieťaťa, lebo aj v evanjeliu čítame: „Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, 
nevojde doň.“ (Mk 10, 15) Vieme, ako reagujú deti, keď sa má ísť na nejakú hostinu. Tešia 
sa. My dospelí sa väčšinou trápime otázkou: „Čo si obliecť? Aký dar mám so sebou priniesť? 
Bude treba toho druhého tiež pozvať? Kiežby sme všetci tento zostávajúci čas Filipovky 
využili na získanie postoja dieťaťa. Veď aj Boh sám prišiel ako malé dieťa.      



    

LITURGICKÉ OKIENKOLITURGICKÉ OKIENKOLITURGICKÉ OKIENKOLITURGICKÉ OKIENKO    

 
ZZZZ    histórihistórihistórihistórie nadchádzajúcich sviatkove nadchádzajúcich sviatkove nadchádzajúcich sviatkove nadchádzajúcich sviatkov    
 
Narodenie Pána a Bohozjavenie 

Je známe, že na kresťanskom Východe sa sviatok Narodenia Pána slávil v počiatkoch spolu s 
Bohozjavením (gr. Teofániou) 6. januára. Počiatky môžeme vidieť v aktivitách gnostikov (kresťanská 
sekta, ktorá mala bludné učenie o Ježišovi a považovali sa za osvietených, ktorí majú väčšie poznanie, 
ako ostatní ľudia), pretože tento deň bol dňom narodenia Eóna, hlavného boha Alexandrie, a gnostici 
pokladali Krista za jedného z eónov. V opozícii k tejto bludnej náuke ortodoxná (pravoverná) cirkev 
chránila svoje stanovisko a náuku. Proti tejto heréze sa bránila Bohozjavením. Ortodoxná cirkev dala 
tomuto sviatku správnu symboliku a význam a oslavovala tento sviatok v tom istom čase ako gnostici 
svoj sviatok. 

Sviatok sa v tom čase oslavoval na Východe spolu s Narodením Pána 6. januára, kým na Západe 
sa Narodenie slávilo pred Bohozjavením. Predchalkedónske východné cirkvi dodnes slávia tento sviatok 
dodnes spolu s Bohozjavením, 6. januára. Až v neskorších časoch sa aj na Východe začali tieto sviatky 
sláviť oddelene. Vianoce, ako ich poznáme dnes, so stromčekom, darčekmi, sú na našom území 
záležitosťou, ktorá nemá dlhú tradíciu, viac-menej je to vývoj minulého storočia. 

V obidva tieto sviatky sa v starých dobách zvykol udeľovať krst katechumenom – teda tým, čo sa 
pripravovali na krst. Dokonca na Bohozjavenie sa voda, ktorá sa ráno posvätila, roznášala do každej 
domácnosti, čo poznáme aj dnes, keď si sami berieme posvätenú vodu do našich príbytkov. Spoločný 
koreň týchto dvoch významných sviatkov vidíme aj v bohoslužbách, ktoré sú na tieto dni predpísané. 
Bohoslužobný program Bohozjavenia je vlastne kópiou celého programu, ktorý konáme počas Narodenia 
Pána (cárske časy, večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, veľké povečerie atď.). 

Prežívajme tieto sviatky skutočne duchovne, sústredení, uverme a žime skutočnosť, ktorú budeme 
radostne spievať počas veľkých povečerí: „S nami Boh!“                                                 

 

ZZZZoooo    života farnosti: Chrysostomos v Prešoveživota farnosti: Chrysostomos v Prešoveživota farnosti: Chrysostomos v Prešoveživota farnosti: Chrysostomos v Prešove 
 
 Náš katedrálny zbor Chrysostomos výnimočne nebolo počuť na sv. liturgii v poslednú tohoročnú 
novembrovú nedeľu. Prijal pozvanie organizátorov 17. ročníka Medzinárodného festivalu duchovných 
piesní byzantského obradu, ktorý sa konal v dňoch 28. – 30. novembra v prešovskej katedrále.  

 
Na sobotňajšom koncerte sa náš Chrysostomos v prehliadke 11 speváckych zborov nestratil. 

Nielenže ostal verný svojim zásadám a podobne ako po minulé roky si pripravil celkom nový, atraktívny 
program, ale opäť sa mu podarilo realizovať na vysokej technickej i emotívnej úrovni všetky zvolené 
skladby: Tebe pojem (Česnokov), Izaiáš, plesaj (podľa irmologia M. Škoviera), Nyni otpuščaješi 
(Kastaľskij) a Blaženstvá (Kalinikov). Enormná dĺžka koncertu – Chrysostomos vystupoval tretí od konca 
– však kládla mimoriadne nároky i na poslucháčov. 

 
 Aj tohto roku zakončil náš zbor svoj pobyt v Prešove spevom pri sv. liturgii o 8:00 v katedrále. 

Hlavný slúžiteľ vladyka arcibiskup Ján pred záverečným mnoholetím vyzdvihol dynamický prejav zboru, 
v ktorom sa odzrkadľuje – podľa jeho slov – aj dynamický rozvoj bratislavskej farnosti a eparchie, 
a zaželal úspešné naplňovanie vlastného poslania zboru cez vnímanie krásy spevu približovať liturgické 
spoločenstvo k Bohu. 

                              –dš–          



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 15. 12 – 21. 12. 2008 
   
 

Pondelok     17:00  † Štefan (Pokrivčák) 
 
Utorok        17:00   Na úmysel  
   19:00  � Ľudmila (Michalková)  
 
Streda       17:00  † Mária, Ján, Ján, Mária, Jozef, Štefan (Mamrila) 
   
Štvrtok      17:00  †  Tichomír (Mináriková), panychída 
       
Piatok         17:00   Na úmysel   
 
Sobota     17:00   Na úmysel  
    Večiereň  
 
Nedeľa     pred Kristovým narodením – sv. otcov, 7. hlas   
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 
                                17:00  Večiereň  

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 22. 12. – 28. 12. 2008 
 
Pondelok    17:00   † Gašpar, Jozef, Kristína (Froncová), panychída     
    
Utorok        17:00   † Ľudovít (Michalková) 
 
Streda       Predvečer Narodenia Pána 

8:00  Kráľovské hodinky 
         14:30  Sv. liturgia s večierňou  

             21:30 Veľké povečerie, lítia 
  
Štvrtok            Narodenie Pána – bohoslužobný poriadok ako v nedeľu!   
                                
Piatok       Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke- bohoslužobný poriadok ako v nedeľu! 
 
Sobota           Svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana  

17:00   Na úmysel  
Večiereň 

 
Nedeľa     po Kristovom narodení, 8. hlas. 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
                                10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 
                                17:00   Večiereň 



•  Vo štvrtok , 25. 12. 08 budeme sláviť sviatok NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, 
BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. V piatok, 26. 12. 08 bude sviatok Zhromaždenie 
k presvätej Bohorodičke. Obidva sviatky sú prikázané. Presný bohoslužobný poriadok nájdete 
vyššie.   

• Prísny pôst (je dovolené raz za deň sa najesť do sýta a dvakrát je dovolené menšie 
občerstvenie) je v stredu, 24. 12. 08 a v pondelok, 5. 1. 09 (pozri pôstnu disciplínu v knihe 
Hore srdcia str. 628). 
• Piatok, 26. 12. 08  je voľnica (nie je zdržanlivosť od mäsa). 

• Mladí z našej farnosti pripravujú 5. ročník Gréckokatolíckeho plesu, ktorý sa bude konať    
14. februára 2009 v Univerzitnom pastoračnom centre. Lístky budú v predaji od 14. 
decembra za zľavnenú cenu 390 Sk (13 euro), v tejto cene si ich môžete zakúpiť do 14. 
januára 2009, potom sa už budú lístky predávať za 15 euro (450 Sk). Zakúpiť si ich môžete 
u Andreja Škovieru. (Kontakt: e-pošta: andreios@nfo.sk  mobil: 0908-435120.) 

  V tejto súvislosti Vás tiež chceme v mene organizátorov poprosiť o pomoc – hľadáme 
sponzorov, ktorí by mohli finančne alebo inak materiálne podporiť náš gréckokatolícky ples 
(napríklad cenami do tomboly, vínom, nealkom a pod.). V prípade Vašej ochoty sa môžete 
obrátiť na Jozefa Porhinčáka (e-pošta: jozef.porhincak@gmail.com mobil: 0904-673289) 
alebo aj na faru. 

   Akuálne informácie o plese nájdete aj na našej internetovej stránke 
na http://www.grkat.nfo.sk/Bratislava/ples.html   

ĎAKUJEME  

• Pri zbierke na charitu sa v nedeľu, 30. 11. 08 vyzbieralo 15 545, - SKK. (516,- €). V 
 mene všetkých, ktorým Vaše dary pomôžu Vám úprimne ďakujeme! 

• Bohu známa osoba prispela na potreby farnosti sumou 7000,- SKK (232,36 €), iná Bohu 
známa osoba darovala 2000,- SKK (66,39 €) a ďalšia Bohu známa osoba prispela čiastkou 
10 000,- SKK. (331,94 €)  Štedrým darcom úprimne ďakujeme a vyslovujeme im srdečné 
„Pán Boh odmeň!“  

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu: 
    rod. Jancurovej a rod. Karczubovej (5. 12. 08) a rod. Segiňákovej a rod. Semberovej  
   (13. 12. 08). 
       20. 12. 08 upratuje: mládež (Oázové spoločenstvo)  
       27. 12. 08 upratujú: rod. Krajcsovicsová a rod. Mojzešová   

   Srdečná vďaka za Vašu službu! 

BLAHOŽELÁME  

•  V sobotu, 22. 11. 08 sa do nášho farského spoločenstva sviatosťami krstu a myropomazania  
     začlenila Natália Žecová (� 1. 11. 08) Viac ako päťdesiaty tohtoročný prírastok v našej  
     farnosti nás potešil. Prajeme len to najlepšie, teda maximum spolupráce so Sv. Duchom.    

KKOONNTTAAKKTT 
V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte: 
  osobne:   o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 0907/387 265, e-mail: rastislav.cizik(zavináč)gmail.com 
  osobne:   o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný (titulárny dekan), tel.:    0903/946 717  

OZNAMUJEME  


