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č. 9 máj 2009   

Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislava

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

 
V evanjeliu 4. nedele po Pasche sme svedkami zaujímavej situácie (Jn 5,1-15). Pán Ježiš 

prichádza do Jeruzalema. Pred vstupom do mesta prechádza okolo rybníka – Betsaida. Je tu veľa 
chorých a medzi nimi jeden, ktorého si Pán Ježiš všimne. Človek, ktorý čaká už 38 rokov na svoj 
čas. Bez mála 14 000 dní ho zamestnávajú otázky typu: „Dostanem sa do vody ako prvý? Príde aj 
moja šanca na uzdravenie? Vyhrám aj ja niekedy v tých pretekoch chorých a postihnutých, pri 
ktorých často vôbec neplatia pravidlá slušnosti?“ A k tomuto „domu milosrdenstva“ (význam 
slova Betsaida) prichádza Ježiš Kristus a položí chorému človeku otázku: „Chceš ozdravieť?“ 
Zvláštna otázka. Spomínate si, ako sa slepca pri Jerichu opýtal: „Čo chceš aby som ti urobil?“ 
(LK 10, 51). Prečo kladie Pán Ježiš chorému človeku práve túto otázku? Myslím si, že tým 
sleduje jednu vec, vzhľadom na tých 38 rokov. Podľa mňa by táto otázka mohla pokračovať: 
„Chceš byť zdravý, alebo si už rezignoval, vzdal si sa? Máš ešte v sebe nádej na uzdravenie? Čo 
tvoja vôľa?“ 

Myslím, že toto je dôležitá otázka pre každého človeka, ktorý je dlhodobo chorý. 
A nemám tu na mysli fyzickú chorobu, ale skôr vnútornú. Chorobu, ktorú spôsobuje hriech. 
Pretože záver celého príbehu nás k tomu vedie. Ježiš Kristus povie tomu človeku: Hľa, ozdravel 
si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie." (Lk 5,14) Čo môže byť horšie, ako preležať 38 
rokov v chorobe? Pán Ježiš hovorí, že existuje aj niečo horšie. Čo je to? Znova nejaká ťažká 
fyzická choroba alebo dokonca smrť? 

Spomeňme príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry. Keď Ježiš príde do domu, povie: „dievča 
neumrelo, ale spí“ (Mt 9, 24) Alebo, keď zomrie Lazár a Pán Ježiš sa vydá na cestu do Betánie, 
aby ho vzkriesil, apoštolom povie: Náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť." (Jn 11,11) To 
znamená: Pre Ježiša Krista je fyzická smrť iba spánkom. Ale existuje predsa jeden druh smrti. 
V podobenstve o márnotratnom synovi je jedna veta, ktorú povie otec o svojom mladšom synovi, 
keď sa ten vráti domov: „...lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa." (Lk 
15,24) Toto je ten skutočný problém. Skutočná smrť, ktorú spôsobuje hriech. A práve tento 
problém chce riešiť Ježiš Kristus, preto má pre nás túto otázku: „Chceš ozdravieť?“ Lebo možno 
je v mojom živote nejaký problém, s ktorým zápasím už roky. Neviem si s tým rady. A Boh sa 



nás cez svoje Slovo pýta: „chceš byť zdravý/-á, alebo si to už vzdal/-a? Možno práve toto musí 
byť uzdravené ako prvé. Moja vôľa. 

Preto nám Boh ponúka očistenie, vnútorné uzdravenie. Nie je viazané na nejaké miesto, 
nejaký rybník, nejakú rieku, na nejaký dátum. Alebo našimi slovami: nie je viazané len na sviatky 
Paschy alebo Vianoc, kedy je toto očistenie ako keby „tovarom v akcii“, čo naznačujú rady pred 
spovednými miestami. Uzdravenie, ktoré nám Boh ponúka je viazané na Jeho lásku a moju 
ľútosť. Pre Ježiša Krista nič nie je skutočným problémom, hoci trvá aj 38 rokov. Chceš 
ozdravieť?        

 
 
 
 

POZNÁŠ NAŠU EPARCHIU?POZNÁŠ NAŠU EPARCHIU?POZNÁŠ NAŠU EPARCHIU?POZNÁŠ NAŠU EPARCHIU? 
 

 

Brezno– Farnosť blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopku 

o farnosti 
 

Gréckokatolícka farnosť  Brezno bola zriadená rozhodnutím prešovského eparchu 
Mons. Jána Babjaka 18. mája 2003 vyčlenením z farnosti  Šumiac. Do územia farnosti Brezno 
spadá celý okres Brezno, okrem farností  Šumiac a Telgárt. V roku 2008 bol k farnosti Brezno 
pričlenený aj okres Rimavská Sobota. Na území celej farnosti je 571 gréckokatolíkov, z toho 
224  žije v samotnom Brezne. Od zriadenia farnosti v roku 2003 do roku 2007 bola 
spravovaná excurrendo z Banskej Bystrice. V rokoch 2003 až 2006 v nej pôsobil o. Peter 
Sabol a od roku 2006 do roku 2007 o. Ján Krupa. Od septembra 2007 je správcom farnosti o. 
Ján Kovaľ. Patrónom  farnosti Brezno je bl. hieromučeník Vasiľ Hopko. 

 Terajšie zloženie farnosti vytvárajú prevažne veriaci pochádzajúci z Telgártu a 
 Šumiaca. Na nedeľné slávenia prichádzajú aj veriaci z mestských častí, ako aj z okolitých 
dedín. Sväté liturgie a liturgické obrady sa slávia v Mariánskom chráme Piaristov na  Námestí 
M.R. Štefánika 32. O  malý kostolík, ako ho domáci volajú, sa naši veriaci delia s bratmi 
latinského obradu. Sväté liturgie sú slávené každý deň v týždni, okrem soboty (v sobotu je 
liturgia len ak pripadne sviatok alebo zádušná sobota). 

 Otec Ján Kovaľ osobne tvrdí: „Naše vzťahy s rímskokatolíckymi veriacimi a kňazmi sú 
veľmi dobré. Osobne im vypomáham najmä pri vysluhovaní sviatosti zmierenia. Život vo 
farnosti  je typicky diasporálny. Na slávenie sv. liturgii v týždni prichádza 8-12 veriacich 
v nedeľu od 25-35 veriacich. Výnimku tvoria vianočné a paschálne sviatky, kedy sa ich počet 
zdvojnásobí. Zmysel zriadenia farnosti odzrkadľuje úprimná radosť veriacich, že môžu vieru 
prežívať vo svojom obrade.“ 
 
o správcovi/-ch   farnosti  

  
O. Ján Kovaľ sa narodil 8. Septembra 1980 v Košiciach a vyrastal 

v obci Zemplínska Teplica. Po ukončení štúdia na Cirkevnom gymnáziu 
v Trebišove, začal v roku 1999 študovať na Teologickej fakulte Prešovskej 
univerzity, kde v roku 2005 aj promoval. Po kňazskej vysviacke, ktorú mu 
vladyka Ján Babjak udelil v júni toho istého roka, pôsobil 2 roky ako kaplán 
vo farnosti Poprad. Odtiaľ bol potom preložený a ustanovený za správcu 
farnosti Brezno. Je celibátnym kňazom.     
 



 
FARSKÉ OZNAMY

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 4. – 10. 5. 2009  
 

 
Pondelok     17:00 † Mária –Tatiana, Alexej, Mária  (Podhájecký)  
 
Utorok        17:00  Na úmysel 
   19:00  † Vincent, Hilda (Gerová)  
 
Streda                 Stred Päťdesiatnice 

17:00 � Ľubomír, Anna (Porhinčák) 
     
Štvrtok                     17:00  † Aranka, Štefan (Gerová)  
       
Piatok         17:00 � Gabriela, Juraj (Bodnárová)  
     

Sobota    17:00  na úmysel  
Večiereň 

  
Nedeľa     5. po Pasche – 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: 11. - 17. 5. 2009 
 
Pondelok        17:00  � Jozef, Jana, Sára, Rafaela (Podhájecký) 
 
Utorok        17:00   Na úmysel 
   19:00  � Gabriela, Juraj (Bodnárová) 
 
Streda       17:00  †  Bernice (Froncová), panychída  
 
Štvrtok      17:00  † Zuzana, Dávid, Juraj (Škovierová) 
       
Piatok       17:00 � Mária, Antónia, Jaroslav, Blanka a Mária s rodinou (Špaleková)  
 
Sobota           17:00  Na úmysel 

Večiereň  
 

Nedeľa     6. po Pasche – o slepom, 5. hlas  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
   10:30  Sv. Liturgia (slovenská)  
   17:00  Večiereň 
 
   



• V nedeľu, 3. 5. 09 je vyhlásená zbierka na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča 
v Prešove. Už vopred Vám ďakujeme za podporu.   

• V stredu, 6. 4. 09 slávime sviatok Polovica Päťdesiatnice (Prepolovenije).  Je to Pánov sviatok, 
ktorý má 8 dní poprazdenstva.     

• V piatok, 8. 5. 09 plánujeme výlet do observatória pri Modre. Program začneme sv. liturgiou 
v našom chráme o 8:30 hod. A po nej by sme sa autobusom z Mlynských Nív prepravili do 
spomenutého observatória. Návrat je plánovaný v popoludňajších hodinách. Svoj záujem nahláste, 
prosím, do stredy, 6. 4. 09 nižšie uvedeným spôsobom. V tento deň  je znova voľnica.    

• Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a takmer 20 subjektov, 
medzi ktorými sú najmä občianske združenia zamerané na rodinu a mládež, pripravujú na sobotu 
16. mája 2009 veľké verejné podujatie Deň rodiny  alebo Family Day 2009. Podujatie sa uskutoční 
v Bratislave na Námestí SNP v čase od 13:00 hod do 18:00 hod. 
  Sobotné popoludnie 16. mája sa stane na Námestí SNP v Bratislave miestom stretnutia rodín 
z celého Slovenska. Popoludnie plné hier a zábavy ocenia najmä deti, ktoré budú mať možnosť 
vyskúšať si rôzne tvorivé aktivity a zmerať si sily v netradičných súťažiach. Organizátori 
nezabúdajú ani na mládež, pre ktorú bude pripravená primeranú dávka hudby a zábavy. Toto 
podujatie bude vyjadrením podpory prirodzenej rodine založenej na manželstve 1 muža a 1 ženy. 

• Mladí z našej farnosti organizujú farskú dovolenku rodín a mladých, ktorá sa uskutoční 
v termíne od 9. do 16. 8. 2009 v našom novozriadenom metropolitnom Centre pre rodinu na 
Sigorde (okr. Prešov). Súčasťou tejto dovolenky by bola aj účasť na archieparchiálnej odpustovej 
slávnosti v Ľutine (16. 8. 09). Cena za jednu osobu je 15,- € na deň s plnou penziou, čo je 
dohromady 105,- € za 7 plánovaných dní. Zatiaľ sa prihlásilo  30 záujemcov. Kapacita je 50 miest.        

ĎAKUJEME  

•  P. Štefan Ščurko podporil prevádzku nášho chrámu sumou 50,- €, za čo mu vyslovujeme 
úprimné: „Pán Boh odmeň!“    
•  Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu: 

rodinám Vavríkovej  a Kováčovej (25. 4. 09) a rodinám Molčanyiovej a Žeňuchovej (2. 5. 
09)  

    
    9. 5. 09 upratuje: rod. Segiňákova a Semberova 
  16. 5. 09 upratuje: mládež (oázove spoločenstvo)              
Srdečná vďaka!  

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu, 25. 4. 2009 sa naše farské spoločenstvo udelením iniciačných sviatostí rozrástlo o 1 
nového člena,  ktorým je Filip Halaša (� 16. 3. 09). K nemu sa v sobotu, 2. 5. 09 pridali dvojičky 
Jakub a Matej Ščurkovci (27. 11. 08). Novoosvieteným Božím služobníkom vyprosujeme plnosť 
darov Sv. Ducha. 

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(zavináč)gmail.com 
 osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.:    0903/946 717   

OZNAMUJEME  


