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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislava

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

 
 
Pred časom som videl film, ktorý ma veľmi zaujal hlavne svojím emotívnym prevedením. 

Hlavná postava tohto filmu sa dostáva do ťažkej situácie. Má svoj plán, ako uživiť rodinu, lenže 
ten plán nevychádza a jeho manželka ho opustí. Zostáva sám so svojim asi 5-ročným synom, 
skúša si nájsť prácu, ale nedarí sa mu. Sťahuje sa z podnájmu do podnájmu – až nakoniec končí 
so svojím synom na ulici. Nevie kam má ísť. Vo vrecku má len pár centov. A práve tu ma zaujal  
postoj tohto človeka. Nevzdáva sa, nepýta sa prečo, neobviňuje svoju manželku za to, že ich 
opustila, ale má pred očami jednu vec – ako vyriešiť svoju situáciu. Berie svoju situáciu ako 
obrovskú výzvu. Nerobí to, čo by urobil iný – neodloží svojho syna niekde do domova, ale sú 
stále spolu, nepodľahne zo zúfalstva alkoholu. Nie – on hľadá riešenie svojej situácie. A nakoniec 
to riešenie príde. Čo ho zachránilo? Podľa mňa to, že nezostal pri otázke: Prečo?  Otázka, ktorá 
ho pohla dopredu, bola: Ako? Alebo si vezmime reálne prípady z bežného života. Mladá žena 
zomrela po roku boja s rakovinou. Zanechala po sebe manžela a dve malé deti. Čo nám ako prvé 
napadne, pri takýchto správach?  Nie je to otázka prečo? Prečo sa to stalo?  

V evanjeliu 6. nedele po Pasche (Jn 9, 1-38), ktorá nesie názov „O slepom“, sme počuli 
práve túto otázku. Apoštoli, vidiac pred sebou od narodenia slepého človeka, kladú Ježišovi 
otázku: „Rabbi, kto zhrešil - on, alebo jeho rodičia -, že sa narodil slepý?“ (Jn 9, 2b)  Inými 
slovami: „Prečo sa mu to stalo?  Môže si za to sám, alebo je to trest za hriech jeho rodičov?  Je 
azda nemanželský?“ Táto otázka zodpovedá židovskému mysleniu. Choroba je trestom za 
hriechy a to nielen za vlastné. A počuli sme, ako reagoval Pán Ježiš. Jeho pohľad je iný. On vidí 
následok, vidí možnosti, nielen príčinu. Aj preto neodpovedá na otázku apoštolov podľa ich 
schémy. Namiesto otázky prečo?, odkiaľ je toto utrpenie?, smeruje k otázke: na čo? Rozširuje 
horizont. Z otázky o našom zlyhaní robí otázku o možnostiach Boha. Na rozdiel od učeníkov 
Ježiš Kristus nehovorí o slepom žobrákovi, on hovorí s ním. A v tom je zásadný rozdiel.  

Antoine de Saint Exupéry vo svojej knihe Malý princ napísal známu vetu: „Dobre vidíme 
len srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné.“ My môžeme dodať:  „dobre vidíme len srdcom, 
ktoré je naplnené láskou Boha, láskou, ktorá nevidí len príčiny, ale ktorá vidí aj riešenie – každej 
situácie.“ Boh vidí moje možnosti. To je skutočne dobrá správa. To je skutočné evanjelium. 



    
Zo života našej farnosti: Návšteva observatória vZo života našej farnosti: Návšteva observatória vZo života našej farnosti: Návšteva observatória vZo života našej farnosti: Návšteva observatória v    Modre.Modre.Modre.Modre.    

 
 

Piatok, 8. 5. 2009 bol voľným dňom, a tak sme sa tento darček zo 
strany štátu rozhodli využiť aj na úrovni farnosti. Iniciátorom myšlienky 
bol p. Marcel Mojzeš st. Po krátkom zvažovaní technických stránok sme 
sa spoločne zhodli na „obsahu i forme“ celej akcie, pričom sme 
rešpektovali skutočnosť, že nesmieme zabudnúť ani na jednu z troch sfér 
– ducha, „intelekt“ a telo. Preto sme tomu prispôsobili aj program. 
       

 Všetko sme začali sv. liturgiou v našom chráme o 8.30 hod. 
Naplnení a posilnení Božím slovom a telom a krvou Ježiša sme sa vydali na cestu. Keďže sme 
mali dostatok „koní“ a náš počet nebol veľmi vysoký, využili sme len túto možnosť 
a autobusovú dopravu sme tentokrát vynechali. Na miesto určenia (observatórium Modra-
Piesok), kde za normálnych okolností verejnosť prístup nemá, sme dorazili ešte 
predpoludním. Krátko nato prišiel na rad aj intelekt, ktorý sa mohol obohatiť pri prehliadke 
observatória z vnútra. Dozvedeli sme sa mnohé zaujímavé informácie, pri ktorých nám 
pracovník observatória ukázal aj praktické prevedenie či výsledky tamojšej práce.  
 
 Po tejto prednáške prišlo na rad aj telo. Ale tu sa naša asi 25-členná skupina rozpoltila. 
Samozrejme, len na krátko. Športu chtivá časť sa vybrala na neďalekú vyhliadkovú vežu, 
odkiaľ bol vraj vďaka vydarenému počasiu dobrý výhľad. My ostatní sme sa vybrali inou 
cestou a šli sme pripraviť oheň a ostatné potrebné veci na „barbecue“, čo druhá skupina po 
svojom návrate patrične ocenila.         
 
 Náš spoločne strávený čas sme asi o 16.25 hod. zakončili tropárom Paschy a želaním 
nech aj touto formou a obsahom rastie jednota nášho farského spoločenstva. 
 
 
 

ZZZZ    vvvvašich otázok vyberašich otázok vyberašich otázok vyberašich otázok vyberámeámeámeáme    
 
Otázka:  „Všimol som si, že za prestolom v chráme pribudli dve pozlátené palice zakončené  
             kruhmi z toho istého kovu. Zaujímalo by ma, čo to vlastne je a načo to slúži?“  
                   p. Mihalovič  
Odpoveď: 

Sú to tzv. ripidy. Ripidy sú vejáre, ktorými sa odháňal hmyz od 
svätých darov. Zvyčajne sú z plátna alebo z dlhších doštičiek, na 
ktorých sú zobrazené podoby šesťkrídlych serafínov. Postupne sa 
začali vyrábať z kovu. Dve najstaršie zachované ripidy pochádzajú 
z roku 577. 

Časom sa k tomu pridal aj teologický význam. Ripidy predstavujú 
neviditeľné obletovanie nebeských mocností okolo svätých Darov. 

Ripidy má podľa predpisu používať diakon počas eucharistickej modlitby v liturgii a zvyknú 
sa používať aj pri veľkom vchode a slávnostných sprievodoch, kedy by ich mali niesť 
subdiakoni.  



 

FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 18. – 24. 5. 2009  
 

 
Pondelok     17:00 † Marta, Ján, František, Mikuláš (Hattalová)  
 
Utorok        17:00  Na úmysel 
   19:00  � Ján, Viera, Ján, Viliam (Gottweisová)  
 
Streda                 Zakončenie Paschy 

17:00 � Marta s rodinou (Felixová)  
    Veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov 
 
Štvrtok                    Pánovo nanebovstúpenie, prikázaný sviatok   

 17:00  Za veriacich našej farnosti, myrovanie  
       
Piatok         17:00 Na úmysel  
     

Sobota    10:30 Sv. liturgia, pri ktorej vladyka Peter Rusnák udelí diakonské svätenie 
17:00  Na úmysel  

Večiereň 
  
Nedeľa     7. po Pasche – sv. otcov 1. ekumenického snemu, 6. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 
                                17:00  Večiereň 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 25. - 31. 5. 2009 
 
Pondelok        17:00  Na úmysel 
 
Utorok        17:00  Na úmysel 
   19:00  Na úmysel  
  
Streda       17:00 Na úmysel  
 
Štvrtok      17:00  � Alexander, Helena (Borodovčáková)  
       
Piatok       17:00 � Terézia Froncová (poďakovanie pri príležitosti životného jubilea)
  

Sobota           5. zádušná sobota  
10:00 † Za zosnutých veriacich našej farnosti, panychída (slovenský jazyk)   

 
Nedeľa      Svätá Päťdesiatnica 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
   10:30  Sv. Liturgia (slovenská) - priamy prenos - STV 
   17:00  Večiereň s modlitbami na kolenách   



• Vo štvrtok, 21. 5. 09 budeme sláviť prikázaný sviatok Pánovo nanebovstúpenie. Preto bude deň 
predtým, v stredu, po sv. liturgii veľká večiereň tohto sviatku.   

• V sobotu, 23. 5. 09 o 10. 30, bude v našom chráme sv. liturgia, pri ktorej vladyka Peter Rusnák 
udelí diakonské svätenie Martinovi Pavúkovi . 

• V nedeľu, 24. 5. 09 je vyhlásená zbierka na podporu Katolíckych masmédií. Za vaše príspevky 
Vám už teraz ďakujeme. 

• Sobota, 30. 5. 09 je 5. zádušná sobota. Sv. liturgia za zosnutých veriacich našej farnosti 
s panychídou a hramotami bude dopoludnia o 10. 00 hod.  

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Marek Matto, narodený v Michalovciach a bývajúci v Bratislave 
a Miriam Zimová , narodená a bývajúca v Bratislave. Sobáš budú mať v našom Chráme Povýšenia 
sv. Kríža 30. 5. 2009 o 15. 00 hod.  

• V nedeľu, 31. 5. 09 slávime sviatok – Svätú Päťdesiatnicu. Sv. liturgia o 10. 30 (v slovenskom 
jazyku) bude priamo prenášaná Slovenskou televíziou.  

• V dňoch 5. - 7. 6. 09 sa uskutoční stretnutie mladých našej Bratislavskej eparchie v Telgárte. Témou 
stretnutia bude: Okultizmus a jeho následky. Prednášať bude o. Jozef Mareta – exorcista Prešovskej 
archieparchie. Súčasťou stretnutia bude aj výstup na Kráľovu hoľu. Cena za ubytovanie a stravu je 
22,- € na osobu. Svoj prípadný záujem nahláste, prosím, do piatku, 22. 5. 09.  

• V sobotu, 13. 6. 09 je naplánovaná jednodňová púť do Mikulčíc (Morava) s našim vladykom 
Petrom Rusnákom. Cesta autobusom a obed budú stáť jednu osobu 10,- €.     

• V sobotu, 13. 6. 09 sa plánuje krátka púť do Ríma pri príležitosti biskupskej vysviacky o. Cyrila 
Vasiľa SJ, ktorý bol sv. otcom Benediktom XVI. menovaný za sekretára Kongregácie pre východné 
cirkvi a za titulárneho arcibiskupa v Ptolemaide v Líbyi. Táto vysviacka sa uskutoční v nedeľu, 14. 
júna 2009 v Bazilike “Santa Maria Maggiore”. Pôjde sa autobusom, pričom návrat do Bratislavy 
závisí od dohody zúčastnených.  

• V sobotu, 20. 6. 09, na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky sa uskutoční jednodňová 
eparchiálna púť do Šaštína za účasti nášho vladyku Petra Rusnáka. Cena na osobu je 5,- €.          

ĎAKUJEME 

• Pri zbierke na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča ste dohromady prispeli sumou 324,40 €. 
Srdečná vďaka za vašu štedrú podporu. 

•  Štedrý, Bohu známy darca prispel na chrám sumou 250,- €, za čo mu vyslovujeme úprimné: 
„Pán Boh odmeň!“  Vďaka patrí aj zboru Chrysostomos, ktorý prispel na zaobstaranie nového 
oblečenia pre miništrantov sumou 40 €, ako aj Bohu známej osobe, ktorá na tento účel darovala 20,- €.       
•  Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu: 

rodinám Segiňákovej a Semberovej (9. 5. 09) a mládeži (16. 5. 09)  
    
   23. 5. 09 upratuje: rod. Krajcsovicsova a Mojzešova 
   30. 5. 09 upratuje: rod. Bodnárova a Michalkova.     Srdečná vďaka!  

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, tel.:    0903/946 717   

OZNAMUJEME  


