
                        

        

        

SSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAAUUUUUUUURRRRRRRROOOOOOOOSSSSSSSS  
                                        

 
Č. 18 september 2009   

Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

                                slovíčko slovíčko slovíčko slovíčko oooo    SSSSlllloveoveoveove    
    
Drahé sestry aDrahé sestry aDrahé sestry aDrahé sestry a    bratia!bratia!bratia!bratia!    
    
 V slovníku najmä mladých ľudí dnes figuruje slovné spojenie „byť in.“  Čo to znamená 
“byť in”? Ísť s dobou? Byť zorientovaný, napr. obliekať sa určitým spôsobom, ísť s módou? 
Vlastniť to, čo ľudia na nás obdivujú? Byť svojím spôsobom naozaj originálny? Byť tvrdý a 
používať lakte? V televízii sledujeme relácie, kde sú predstavovaní ľudia, ktorí sú ”in”. Čiže 
patria do určitého okruhu spoločnosti.  
 Myslím, že aj Boh má pre nás toto pozvanie – „buď in!“ Má pre nás spoločnosť a 
pozýva nás do nej. V jeho pláne je tiež, aby sme boli ”in”.  Ale aká je tá jeho spoločnosť?  Kde 
ma to chce mať? Kam to vlastne ja patrím? Odpoveď na túto otázku je životne dôležitá. A túto 
odpoveď nám dáva Božie Slovo 14. nedele po Päťdesiatnici. (Mt 22, 1-14)  
 Máme pred sebou určité skupiny ľudí:  je tu kráľ, jeho syn, sú tu pozvaní hostia a sú tu aj 
ďalší hostia a potom človek bez predpísaného odevu. Keby sme to chceli rozdeliť, tak na jednej 
strane vidíme kráľa s jeho synom a na druhej máme poddaných. Všimnime si najprv poddaných. 
Nemali sa asi zle, lebo, keď dostali pozvanie na svadbu, vyhovorili sa na pole a na biznis. Kráľ   
vedel, že jeho poddaní sa majú dobre. Preto ich pozval na svadbu a čakal, že ak sú s jeho 
kraľovaním spokojní (veď sa im darilo), tak budú  svojím spôsobom vďační a prídu sa s ním 
potešiť. Na toto prvé pozvanie ale neprišla žiadna odpoveď. Preto poslal poslov ešte raz s 
vysvetlením: „Všetko mám pripravené, výborné jedlo, hudba, zábava. Hostina je pripravená.” 
Poslovia vyšli von a  odpoveď bola taká, ako sme počuli:  jeden si išiel na farmu, druhý si išiel za 
biznisom a ďalší boli takí nafúkaní, že sluhov pochytali a keďže im pripomínali ich pána,  
potupili ich, niektorých aj zabili a tým ukázali, aký majú ku kráľovi postoj.  Čiže povedali si: 
“Načo ja budem chodiť ku kráľovi, ja mám predsa pole, ja mám farmu, ja mám biznis. Ja mám 
starostí vyše hlavy, načo ja pôjdem ešte na nejakú svadbu? Veď pracujem na jeho poli, pracujem 
na tom, čo som dostal od kráľa. Robím predsa na biznise, ktorý som dostal so súhlasom kráľa a 
bola to jeho vôľa, aby som do toho išiel.” 



 Chce toto Boh? Chce, aby sa jeho poddaní zodrali na farme, na biznise, či pri rodine? 
Chce Boh, aby tam ostalo celé naše srdce? Boh  nám dal toto všetko kvôli jednej veci – aby sme 
sa tešili na jeho hostinu. Toto si musíme uvedomiť. 
 Všimnime si druhú skupinu ľudí. Tí sú všelijakí. Dokonca nemajú asi ani zamestnanie, 
ani nepracujú, pretože postávajú na cestách a križovatkách. Sú medzi nimi dobrí i zlí, ako sme 
počuli a stoja na rázcestí, to znamená medzi dvoma cestami. Ísť doprava či doľava? Predstavte si 
sami seba - stojíte na križovatke,  rozmýšľate, kam sa  vybrať. Zrazu k Vám príde niekto a povie:  
“Hej, poď na svadbu, princ William sa žení.” Poviete si: “ Nechám  starosti bokom a idem sa 
zabaviť.” Tak vám to dobre padne jednoducho si odpočinúť od ťarchy rozhodovania sa. Problém 
prvej skupiny ľudí bol v tom, že boli “zazobanci”, napr. aj v  cirkevnom  zmysle slova. Už sa 
cítili byť za križovatkou, už mali svoje pole, mali svoj biznis, mali možno svoju rodinu, v 
cirkevnom jazyku povedané: našli už svoje povolanie.  Mysleli si: “Budeme sa tomu venovať a 
nič iné nás nezaujíma. Nemyslíme už na nič iné! Máme už svoj smer určený.“ Vlastný smer. 
Smer, kde hostina Boha už nemá význam. 
 A ešte jedna vec. Je zaujímavé, že tu nie je ani zmienka o neveste. Kto je tá záhadná 
osoba? V knihe Zjavení čítame: „A prišiel jeden zo siedmich anjelov ... a povedal mi: “Po ď 
ukážem ti nevestu Baránkovu manželku!” A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal 
mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha ožiarené Božou slávou.” (Zjv 21, 9-10)  
Kto je teda nevesta? To som ja, ty, to si ty, to sme my, sestry a bratia.  Spoločenstvo, kde 
uprostred medzi nami je náš ženích – Ježiš Kristus. Cirkev. Alebo inými slovami – spoločenstvo 
tých, ktorí uverili, že Boh je láska. Lebo slovami podobenstva, toto je ten svadobný odev, ktorý 
chýbal tomu pozvanému človeku. Ako hovorí apoštol Pavol v liste Kolosanom: „Ale 
predovšetkým majte lásku. Ona je dokonalým spojivom.“ (Kol 3,14). A každá sv. svätá liturgia je  
pre nás priestorom, kedy nám Boh posiela tento odev. Lebo len tak môžem raz sláviť hostinu 
v nebeskom kráľovstve. Len tak môžem ako kresťan „byť in“. Byť v jeho láske.  
 

Zo života našej farnosti: farská dovolenka na Sigorde. 
 
 

Po nejakej práci vždy dobre padne chvíľa oddychu, chvíľa načerpania. Túto skutočnosť 
sme si toto leto chceli overiť aj na úrovni farnosti, a preto sme sa rozhodli stráviť spoločne 
niekoľko dní v Metropolitnom centre pre rodinu na Sigorde (okres Prešov). 

Keď sme tento farský výlet začali pred niekoľkými mesiacmi plánovať ohlasy boli veľmi 
pozitívne. Vyzeralo to, že kapacitu centra, čo je asi 50 miest, využijeme celú. Lenže postupne, 
ako sa termín blížil, zmenšoval sa žiaľ aj počet záujemcov. Až nakoniec sa okresal na 19 
dospelých a 9 detí, čo bola vzhľadom na príjemne strávený čas naozaj škoda. 

Myslím, že počas dní strávených na Sigorde (od 9. do 15. augusta) sme nazbierali väčšinou 
pozitívne zážitky a dojmy. Určite k tomu prispelo naozaj rodinné ubytovanie v prakticky novom 
Centre pre rodinu, ale aj jeho poloha uprostred krásnej prírody. 

Čo sa týka programu, každý deň mal nejaké svoje ťažisko. Od kúpania sa na neďalekom 
kúpalisku so slanou vodou – čo bolo kvôli počasiu možné len v prvý a posledný deň pobytu – cez 
návštevu drevených chrámov v Bardejovskom okrese, Spišského hradu a Kapituly, či Košickej 
ZOO, až po návštevu arcibiskupského úradu v Prešove a biskupského úradu v Košiciach. Každý 
deň sme slávili aj svätú liturgiu v kaplnke Centra, raz sme sa dokonca zúčastnili na sv. liturgii v 
našom drevenom chráme v Bardejovských kúpeľoch. Za zmienku stojí aj fakt, že nás dokonca 
prišiel navštíviť o. arcibiskup Mons. Ján Babjak. Pár večerov sme využili na opekanie v areáli 
Centra. Kvôli nepriaznivému počasiu sme dostali k dispozícii videoprojektor, ktorý ocenili najmä 
naše ratolesti pri sledovaní rozprávok v spoločenskej miestnosti. 

Verím, že tento spoločne strávený čas, ktorý niektorí z nás zakončili účasťou na 
archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Ľutine, prispel k nášmu vzájomnému zblíženiu 
s Kristom uprostred. Zostáva dúfať, že si takúto chvíľu oddychu a načerpania o rok znova 
zopakujeme. 

                         



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 7. – 13. 9. 2009  
 

 
Pondelok     17:00  Na úmysel  
    Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov     
 
Utorok       Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, myrovanie   

17:00   † Artúr (Michalková) 
 
Streda       17:00   † Vasiľ , Andrej (Porinčák) 
   
Štvrtok      17:00   † Artúr (Michalková), panychída 
                                
Piatok        17:00  � Katarína, Ivo, Nadežda (Papíková) 
 
Sobota        17:00  Na úmysel  
      Večiereň   
 
Nedeľa     15. Po Päťdesiatnici, Pred Povýšením sv. Kríža, 6. hlas.  
                                 8:00    Utiereň (cirkevnoslovansky) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovansky)  
              10:30   Sv. Liturgia (slovensky) 
                               17:00   Veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov 

 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 14. – 20. 9. 2009 
 
Pondelok    Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom, myrovanie 

17:00   � Viera, Igor, Gabriel, Katarína (Papíková) 
    

Utorok        17:00   Na úmysel  
 
Streda       17:00   Na úmysel  
   
Štvrtok      17:00   � Richard s rodinou (Dušková) 
                                
Piatok        17:00   � Peter s rodinou (Dušková)  
 
Sobota           17:00   � Katarína s rodinou (Dušková) 
       Večiereň 
 
Nedeľa     Eparchiálna odpustová slávnosť  
   16. Po Päťdesiatnici, Po Povýšení sv. Kríža; 7. hlas. 

 
  9:00    Utiereň (cirkevnoslovansky) 
10:30    Sv. Liturgia (slovensky), sprievod okolo chrámu, agapé  

               
                                17:00  Večiereň 



 

OZNAMUJEME  

• V utorok, 8. 9. 2009 slávime odporúčaný sviatok Narodenie našej presvätej Vládkyne, 
Bohorodičky Márie, vždy Panny (Roždestvo presvjatyja Bohorodicy). Z tohto dôvodu bude v 
pondelok, 7. 9. 2009, po sv. liturgii veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov a vo sviatok 
bude myrovanie. Potom sme všetci pozvaní na agapé do priestorov biskupského úradu.  

 • V pondelok, 14. 9. 2009 budeme sláviť náš chrámový sviatok Povýšenie úctyhodného 
a životodarného Kríža nad celým svetom (Vozdviženije čestnaho i životvorjaščaho kresta). 
Preto bude v nedeľu, 13. 9. 2009, o 17. 00 hod. veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov a vo 
sviatok bude myrovanie. Pri tejto príležitosti bude k verejnej úcte vyložená ikona s pravými 
ostatkami Kristovho Kríža , ktorá sa nachádza v predsieni nášho chrámu. V deň sviatku je zároveň 
predpísaná zdržanlivosť od mäsa.  

• V nedeľu, 20. 9. 2008 bude v našej farnosti eparchiálna odpustová slávnosť. Bohoslužobný 
poriadok bude vyzerať nasledovne: o 9. 00 hod. bude utiereň a o 10. 30 hod. bude sv. liturgia 
v slovenskom jazyku. Po nej bude myrovanie, sprievod okolo chrámu a spoločné agapé pre 
všetkých veriacich v priestoroch biskupského úradu.      

• Sviatosť manželstva chcú prijať:  
1. Václav Staškovič, rímskokatolík, narodený v Trebišove, bývajúci v Bratislave a Diana 
Vrabcová, gréckokatolíčka, narodená v Brezne a bývajúca v Bratislave. 
2. Peter Leško,  gréckokatolík, narodený v Košiciach, bývajúci v Bratislave a Gabriela 
Kovalčíková, gréckokatolíčka, narodená v Košiciach a bývajúca  Bratislave. 
3.  Michal Tirpák, gréckokatolík, narodený a bývajúci v Bratislave a Ivana Chuťková, 
gréckokatolíčka, narodená a bývajúca v Bratislave.      

ĎAKUJEME  

• Bohu známa rodina darovala na chrám 100,- €, ďalšia Bohu známa darovala 50,- €. Všetkým 
štedrým darcom vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“    

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu: 
    rod. Mojzešovej a Krajcsovicsovej (29. 8. 2009 ) a  rod. Michalkovej (5. 9. 09).  
 
         12. 9. 2009 upratujú: rod. Jancurova a Kraj ňákova  
         19. 9. 2009 upratujú: rod. Kováčova a Vavríkova.   

   Srdečná vďaka za Vašu službu. 

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu, 28. 8. 2009 prijal v našom chráme iniciačné sviatosti krstu a myropomazania 
Alexander Pätoprstý (� 28. 4. 09). Novému členovi našej farskej rodiny želáme, aby v ňom 
semeno Božieho života, neustále rástlo. 

•  V nedeľu, 6. 9. 2009 oslávil svoje 59. narodeniny o. biskup vladyka Peter Rusnák. Spoločne 
mu srdečne blahoželáme a vyprosujeme naozaj potrebnú Božiu milosť pri jeho náročnej úlohe na 
„mnoho a šťastných rokov.“ 
      

KKOONNTTAAKKTT 
 V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte:  
   
osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0907/387 265, 
                                                            e-mail: rastislav.cizik(zavináč)gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.:    0903/946 717  
 


