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č. 5  marec 2009   

Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislava

                                slovíslovíslovíslovíččččko ko ko ko o SLOVEo SLOVEo SLOVEo SLOVE    
Drahé sestry a bratia! 

 
Uplynulý týždeň ma zaskočila jedna skúsenosť, o ktorú by som sa s Vami rád podelil. 

Spolu s vladykom Petrom sme sa zúčastnili na niekoľkodňovom sympóziu v rakúskom Gamingu. 
Niekoľko hodín tam strávili aj niektorí naši veriaci spolu so zborom Chrysostomos. A práve 
v čase tejto návštevy sa stala jedna udalosť, ktorá mnou istým spôsobom „zatriasla“. Tesne pred 
slávením sv. liturgie dostal jeden môj blízky priateľ úplne nečakane záchvat. Nebudem opisovať 
podrobnosti, ktoré nasledovali ani chorobu, ktorú mu diagnostikovali. Chcem len spomenúť svoj 
postoj, ktorý som osobne v tej situácii zaujal celkom spontánne. Ten postoj by sa dal opísať 
slovami: Len aby bol fyzicky v poriadku. V tej chvíli mi vôbec nenapadlo myslieť na jeho 
duchovnú situáciu, na potrebu odpustenia jeho hriechov.  

Prečo o tom hovorím? Lebo podobnú situáciu vidím v dnešnom evanjeliu (Mk 2, 1-12). 
K Ježišovi prichádzajú 4 ľudia a prinášajú svojho priateľa, ktorý je ochrnutý - fyzicky chorý. 
Keďže sa pre tlačenicu okolo Ježiša nemôžu dostať dnu, využívajú inú možnosť ako dvere – 
strechu. Myslím, že s úmyslom: „Len aby ho Ježiš uzdravil, aby mu pomohol, aby opäť mohol 
chodiť.“ Preto som toho názoru, že prvá veta nepohoršila len prítomných zákonníkov (Mk 2, 7), 
ale určite zaskočila aj štyroch priateľov chorého človeka. "Synu, odpúšťajú sa ti hriechy." (Mk 2, 
5) „Čo to má znamenať? Veď oni ho priniesli s úplne iným zámerom. Nevidí vari Ježiš Kristus, 
čo tento človek potrebuje?“ Túto nemú výčitku cítim v dnešnom evanjeliu. Ale zároveň tam 
vidím aj odpoveď. Ježiš Kristus vie veľmi dobre, čo tento človek potrebuje.  
 Myslím, že toto je veľmi dôležitá správa pre nás. Lebo, možno tiež niekedy prichádzam 
k Ježišovi Kristovi s prosbou, ktorá odzrkadľuje moju predstavu. Predstavu o tom, čo je pre mňa 
dobré, čo je to „skutočné zdravie“. Ale toto evanjelium mi hovorí, čo skutočne, reálne 
potrebujem. Odpustenie. Slobodu od hriechu. Tam začína moje skutočné uzdravenie – v mojom 
vnútri.  

Čo ale v prípade, keď Boh nevráti aj fyzické zdravie? Keď ma neuzdraví z nejakej 
choroby, ktorá ma trápi? Odpoveď vidím vo výzve pána Ježiša: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď 
domov.“ (Mk 2, 11) Akoby mu hovoril: „Vezmi si to, na čo si bol pripútaný a choď.“ V istom 
zmysle to môže byť uistenie pre nás: Boh s vnútorným uzdravením vždy daruje silu žiť možno aj 
s nejakým vonkajším problémom. Kiežby sme sa o tom všetci presvedčili.     



       

ZO ŽIVOTA FARNOSTI 
 

1. :  Stretnutie farskej rady 
 

V sobotu, 28. 2. 2009 sa uskutočnilo 2. tohtoročné stretnutie farskej rady. Stretnutia sa 
zúčastnili takmer všetci členovia: Mária Semberová, Mária Dudoková, Marcel Mojzeš, Štefan 
Krajňák, Ľubomír Porhinčák a o. Rastislav Čižik; kvôli pracovným povinnostiam sa ospravedlnil 
Ĺubomír Michalko ml. Po úvodnej modlitbe a podpísaní prezenčnej listiny sme sa venovali 
viacerým praktickým témam, ako: bilancia zakúpenia nových svietnikov, plán duchovno-
vzdelávacích prednášok pre farnosť či plánovanie spoločného farského výletu v letných 
mesiacoch. Hlavnou témou stretnutia bolo riešenie problému „vlhkých múrov“ v našom 
chráme, ktorý už dlhší čas registrujeme. Prišli sme k predbežnému záveru, že najoptimálnejším 
riešením bude izolácia múrov formou podrezania. Po stanovení konkrétnych krokov preto 
plánujeme na tento účel zhromažďovať aj finančné prostriedky. Za každý konštruktívny návrh  
na riešenie budeme vďační. 
 Budúce stretnutie farskej rady sa predbežne stanovilo na 24. 4. 2009.          

 
 

2. : Púť do Gamingu 
 

Vo štvrtok, 5. 3. 2009 veriaci z našej farnosti putovali do rakúskeho mesta Gaming, 
vzdialeného približne 230 km. Napriek tomu, že bol normálny pracovný deň, 50-miestny 
autobus bol zaplnený takmer do posledného miesta. Hlavným dôvodom tejto púte bola 
slávnostná sv. liturgia slávená v rámci sympózia o východných cirkvách s názvom „Poslanie 
východných katolíckych cirkví v rámci univerzálnej cirkvi a v modernom svete“ 
s podtitulom „založené na skúsenosti východných katolíckych cirkví byzantského 
obradu v strednej a východnej Európe.“ Organizátormi sympózia boli Medzinárodný 
teologický inštitút pre štúdium manželstva a rodiny v Gamingu, Inštitút pre výskum 
dejín a teológie kresťanského Východu pri Katolíckej teologickej fakulte Viedenskej 
univerzity a Ukrajinská katolícka univerzita vo Ľvove. Sympózium sa konalo pod 
záštitou a vďaka pomoci kardinála Christopha Schönborna, viedenského arcibiskupa, 
ktorý je aj ordinárom pre katolíkov byzantského obradu v Rakúsku a zároveň veľkým 
kancelárom Medzinárodného teologického inštitútu v Gamingu. Spolu s ním prevzal 
záštitu nad podujatím kardinál Ľubomír Husar, väčší arcibiskup kyjevský a haličský, 
hlava Ukrajinskej katolíckej cirkvi. Na sympóziu sa zúčastnilo 19 biskupov (z toho 16 
gréckokatolíckych), kňazi a laickí teológovia byzantského i latinského obradu. Celkový 
počet účastníkov okolo 150 (z toho asi 15 zo Slovenska) z 20 krajín hovorí o význame 
a dosahu podujatia. 

A práve na takomto významnom podujatí sme znova mohli zapojiť svoje 
„talenty“ a tak prispieť k jeho dôstojnému a živému priebehu – jednak našou účasťou 
a tiež spevom nášho chrámového zboru Chrysostomos pri sv. liturgii. Viac informácii si 
o celom sympóziu si môžete prečítať na internetovej stránke: www.grkatba.sk. 

 
 
 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 9. – 15. 3. 2009 
   
 

Pondelok     17:00 † Anna, Juraj (Segiňáková)  
 
Utorok        17:00  Na úmysel 
   19:00  � rod. Dedičová a Molčanyiová                                                                                   
 
Streda       17:00 Služba preždeosvjaščénnych dárov  

 � Edita (Mihalovič)     
  
Štvrtok      17:00  � Anna Molčanová 
       
Piatok         17:00 Služba vopred posvätených darov  
    � Eva (Mihalovič) 
 

Sobota   3. zádušná  
   17:00   † Za zosnulých veriacich našej farnosti, panychída, hramoty  

Večiereň 
  
Nedeľa     3. Pôstna - Krížupoklonná, 3. hlas   
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 
                                17:00  Sviatosť pomazania nemocných 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 16. - 22. 3. 2009 
 
Pondelok        17:00 � Ernest s rodinou (Froncová) 
 
Utorok        17:00  Na úmysel 
   19:00  � Mária a Peter s rodinou (Gerová)  
 
Streda       17:00 Služba preždeosvjaščénnych dárov  
      † Jozef 
 
Štvrtok      17:00 � Ján, Viera, Ján Viliam (Mihalovič) 
       
Piatok       17:00 � Služba vopred posvätených darov    
 
Sobota            4. zádušná  
   17:00   † Za zosnulých veriacich našej farnosti, panychída, hramoty  

Večiereň 
 

Nedeľa     4. pôstna, 4. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
   10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 
   17:30  Veľkopôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho    



 

• Sobota, 14. 3. 09 je treťou zádušnou a sobota, 21. 3. 09 štvrtou zádušnou sobotou v tomto 
roku. Sv. liturgie budú slávené za zosnulých veriacich našej farnosti a po nich bude obvyklá 
panychída s tzv. hramotami. 

• Nedeľa, 15. marca je 3. pôstna nedeľa - KRÍŽUPOKLONNÁ.  Počas utierne bude k verejnej 
úcte slávnostne vyložený ikona s ostatkami sv. Kríža. Okrem toho bude potom namiesto večierne o  
 17. 00 hod. udelenie sviatosti pomazania chorých všetkým veriacim našej farnosti nemocným na 
duši či na tele.   
  

ĎAKUJEME  

 

• V nedeľu, 1. 3. 09 ste pri zbierke na charitu prispeli dohromady sumou 317, 21 €.  
Ďakujeme za Vašu štedrú podporu aktivít našej gréckokatolíckej charity, teda za to, že ste 

v tejto pôstnej dobe vzali vážne slová z knihy prísloví: „Cti Pána svojím majetkom...“ (Prís  
3, 9). 

• Ďakujeme aj spoločenstvu Eben Ezer za jeho príspevok vo výške 100,- € a oázovému 
spoločenstvu za podporu farnosti sumou 40,- €. Srdečné „Pán Boh odmeň!“  

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu: 
rodinám. Jancurovej a Karczubovej (28. 2. 09) a rodinám. Kováčovej a Vavríkovej (7.  3. 
09). 

       14. 3. 09 upratuje: rod. Segiňáková a rod. Semberová 
         21. 3. 09 upratuje: rod. Žeňuchová a rod. Molčányiová.        
  Srdečná vďaka za Vašu službu! 
 

BLAHOŽELÁME  

 

• V sobotu, 28. 2. 09 naša farnosť zaznamenala prírastok, keďže sa do nej Sviatosťami iniciácie 
začlenil Filip Kraslan (�11. 1 2009). Dúfame, že toto začlenenie bude pre obe strany skutočne 
plodné.    
 

LLÚÚČČIIMMEE  SSAA   
 

• V sobotu, 21. 2. 09 sa naše farské spoločenstvo zasa o 1 člena - Jozefa Vincléra († 81) 
zmenšilo. Rozlúčili sme sa s ním 26. 2. 09 pohrebnými obradmi na Martinskom cintoríne. 
„Vi čnaja pamjať!“    
    

KKOONNTTAAKKTT 
 
V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte:  
 
 osobne:   o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/52932856, 0907/387 265, 
                 e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
 
 osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.:    0903/946 717  

OZNAMUJEME  


