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Č. 19 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 známej Drážďanskej klenotnici bol uložený vzácny dar, ktorý dostala istá 
princezná od svojho snúbenca. Bol to malý guľatý balíček. Rozbalila ho a našla v ňom delovú 
guľu. Bola sklamaná, nahnevala sa a hodila delovú guľu do kúta. Čo sa však nestalo. Vonkajšia 
škrupina praskla a ukázalo sa, že vo vnútri je nejaká strieborná guľa. Hneď ju vybrala, a ako ju 
v ruke otáčala a stláčala, vynorila sa zo striebornej gule zlatá skrinka. Teraz už nebol problém ju 
otvoriť. Vo vnútri, na čiernom zamate ležal drahý prsteň osadený žiariacimi diamantmi. Pri ňom 
bol lístok s nápisom: Z lásky k Tebe. 

Veľa ľudí má podobný postoj ku kresťanstvu a k jeho náuke. Vidia v ňom mnoho 
tajomných, nezrozumiteľných vecí. No myslím, že najväčším dôvodom neprijatia u ľudí sú slová 
o kríži. Ľudia majú z kríža strach. Tento strach z kríža spôsobuje, že podobne rozmýšľame často 
aj my kresťania. Keď som si tak všímal nás kresťanov, tak som si uvedomil, že mnohí prežívame 
tzv. instantné kresťanstvo. Vieme, čo je to instantná polievka. Vezmem polievku v sáčku, zalejem 
horúcou vodou, zamiešam a polievka je hotová. A niečo podobné si myslíme aj o kresťanstve. Že 
prídeme k Bohu, vyložíme mu, čo chceme, on nám dá sáčok a povie: „Toto rozmiešaj, vypi to 
a vec je skončená.“ Inými slovami – ľahko, výhodne pre nás, bez námahy. Veľmi príťažlivé. 
Myslím, že na toto sa ľahšie získavajú ľudia, ako na vetu Ježiša Krista: „Kto chce ísť za mnou, 
nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mk 8, 34b)  Lenže Ježiš Kristus 
hovorí práve toto. Cesta nasledovania Ježiša je cesta Kríža. Tak ako sme to počuli v dnešnom 
evanjeliu. Pán Ježiš sám prijíma kríž, aby nám dokázal, ako veľmi nás miluje. Božie slovo 
hovorí: „Nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ Pán Ježiš dal svoj 
život aj za svojich nepriateľov, aj za tých, ktorí ho neprijímajú.  Dáva svoj život, aby sme mali 
život my všetci. A preto nám hovorí: „Chceš mať účasť na tejto mojej láske, na novom večnom 
živote? Nasleduj ma! Vezmi svoj kríž! Zapri sám seba a poď za mnou! Odlož svoje plány, 
predstavy, svoje túžby, svoj egoizmus a prijmi moje plány pre tvoj život, ak o sebe tvrdíš, že si 
kresťan. Alebo, ak sa ním chceš stať.“  



  Na druhej strane nám svet ponúka ľahké riešenia podľa hesla: najmenej námahy, najväčší 
efekt. Stlačím gombík, tlačidlo a všetko je vybavené. Všetko ide ľahko a bez problémov. A táto 
logika sveta vplýva aj na nás kresťanov. Keď sa pýtam ľudí, akú majú predstavu o nasledovaní 
Krista, často počúvam, že sa vidia ako ľudia, ktorí budú mať dobré bývanie, dobrého partnera, 
dobré deti, prácu. Ktorí budú vidieť ovocie svojho života. Že nebudú žiadne problémy, že všetko 
pôjde ľahko. Nikoho nenapadne, že by Boh mohol dopustiť, aby trpel, že nebude môcť mať deti, 
že Boh dopustí nejaké nešťastie. Máme predstavy o Bohu a o našom živote. Tieto predstavy nie 
sú založené na Biblii. Sú to predstavy, kde Kríž nehrá takmer žiadnu úlohu. Azda len tú, že si ho 
zavesím na krk.  Malý a zlatý.  Ale nič viac!  

Suetonius, staroveký historik, spomína istého rímskeho vojaka, ktorého predvolali na súd. 
Prv než išiel na súd, vyhľadal Cézara a prosil ho, aby prišiel na súdne  pojednávanie a zachránil 
ho. Cézara prekvapila jeho žiadosť, ale aby ukázal svoju veľkodušnosť, povedal: „Ty len choď a 
ja už niekoho pošlem namiesto seba.“ 
 Starý vojak však odhalil svoju hruď na ktorej bola veľká jazva a povedal: „Cézar! Keď 
som v boji videl, že ťa má prebodnúť kópia, neposlal som druhého namiesto seba, aby ťa 
zachránil!“ 
 Koľkokrát by nám Ježiš mohol povedať podobné slová? Koľkokrát by mohla zaznieť jeho 
výčitka: „Cestu, ktorou vás chcem priviesť k spáse, považujete za namáhavú. Sťažujete sa, koľko 
obetí vás stojí spása! Ale ja som sa nesťažoval, toto som urobil pre vás. Neposlal som iného za 
seba, aby vás vykúpil. Obetoval som sa za vás sám, lebo vás milujem!“ 
 Dnes nám Boh ponúkol do pozornosti kríž, ktorý prijal z lásky ku všetkým ľuďom. Kríž. 
Cestu ku skutočnému, naozajstnému životu. Myslime na to! Bez kríža veľkého piatku by nebolo 
ani radosti Nedele vzkriesenia. Lebo práve v tomto kríži je odkaz Boha, ktorý napísal vlastnou 
krvou: „Z lásky k tebe!“  
 
 

O úcte ku Kristovmu Krížu. 
 

Už druhý rok sa v našej farnosti vykladá k verejnej úcte ikona s relikviami Kristovho 
Kríža. Deje sa to dva krát do roka – tretiu nedeľu veľkého pôstu, ktorá nesie názov 
Krížupoklonná a taktiež na sviatok Povýšenia sv. Kríža, 14. septembra, kedy v našej farnosti 
máme odpustovú slávnosť. Preto je vhodné pripomenúť si aspoň základné historické podklady 
tejto úcty ako aj vzniku sviatku Povýšenia sv. Kríža nad celým svetom. 

Úcta ku Svätému Krížu má v dejinách cirkvi dlhú tradíciu. Vonkajšia, verejná úcta sv. 
Kríža nebola možná v čase prenasledovania. Avšak po získaní slobody Milánskym ediktom mohli 
kresťania už aj verejne prejavovať úkony svojej viery. Cisár Konštantín, pripisujúci svoje 
víťazstvá práve znaku kríža, ktorý podľa vnuknutia umiestnil na svoje zástavy, sa rozhodol 
postaviť na mieste Kristovho utrpenia, na Golgote kresťanský chrám. Roku 326 prišla do 
Jeruzalema jeho matka Helena. Na jej príkaz bol zbúraný Venušin chrám, aby tak bol obnovený 
prístup ku Kristovmu hrobu. Je známe, že v Palestíne za Kristových čias bolo zvykom zahrabávať 
nástroje popravy. Pri odkrytí Golgoty sa poblíž miesta exekúcie podarilo nájsť aj jamu s troma 
krížmi a ceduľu s nápisom, spomínaným v evanjeliu. Ktorý z troch krížov ale patril Kristovi, to 
sa zo samotného nálezu nedalo jednoznačne určiť. Jeruzalemský patriarcha Makarios sa vtedy s 
veľkou vierou rozhodol, žiadať si na rozriešenie tejto otázky viditeľné Božie znamenie. Prikázal, 
aby nájdené pozostatky týchto troch krížov boli jeden po druhom priložené k telu istej ťažko 
chorej ženy. Po priložení tretieho kríža sa stav chorej náhle zlepšil a bola okamžite uzdravená - na 
základe toho Makarios a všetci prítomní usúdili, že práve tento kríž je tou vzácnou pamiatkou na 
ktorej priniesol Kristus svoju vykupiteľskú obetu. Zaiste, že nadšení veriaci chceli vzdať úctu 
tejto cennej relikvii, vidieť ju, dotknúť sa jej. Preto patriarcha Makarios sa aj s krížom odobral na 
Golgotu, kde bol kríž znovu vyzdvihnutý k verejnej úcte ľudu. Keď o deväť rokov neskôr, roku 
335 bola 13. septembra posvätená veľkolepá Konštantínova bazilika Vzkriesenia na mieste 
Kristovho hrobu, nasledujúci deň, 14. septembra sa slávil sviatok. 
 



                         
FARSKÉ OZNAMY

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 21. – 27. 9. 2009  
 

 
Pondelok     17:00 † Helena, panychída      
 
Utorok          17:00  Na úmysel  
   19:00  Na úmysel (Ďurišinová) 
 
Streda       17:00   † o. Georgij, Gizela–Tekla, Mária-Tatiana, Alexej, Mária, o. Ján  
   
Štvrtok      17:00   † Lucia, Silvia (Michalková), panychída 
                                
Piatok        17:00  ���� Jozef, Jana, Sára, Rafaela (Podhajecký) 
 
Sobota        17:00  Na úmysel  
      Večiereň   
 
Nedeľa     17. Po Päťdesiatnici, 8. hlas.  
                                 8:00    Utiereň (cirkevnoslovansky) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovansky)  
              10:30   Sv. Liturgia (slovensky) 
                               17:00    Večiereň 

 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 28. 9. – 4. 10. 2009 
 
Pondelok    17:00   � Mária, Mária (Froncová)  

    
Utorok        17:00   Na úmysel  
   19:00  � rod. Duškova 
 
Streda       17:00  † o. Ján, Štefan, Andrej (Froncová), panychída  
    Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov 
   
Štvrtok            Presvätá Bohorodička Ochrankyňa, myrovanie   

     17:00   † Za zosnutých z rodiny Lunterovej s Pisárovej   
                                
Piatok        17:00   † Ján, Štefan, Andrej (Porhinčák) 
 
Sobota           17:00   Na úmysel (Ďurišinová)  
       Večiereň 
 
Nedeľa     18. Po Päťdesiatnici, 1. hlas. 

            8:00    Utiereň (cirkevnoslovansky) 
        9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovansky)  
              10:30   Sv. Liturgia (slovensky) 
                                17:00  Eucharistická poklona 



 

OZNAMUJEME  

• Utorkom, 22. 9. 09 znova začínajú sväté liturgie „pre mladých duchom a ostatných“. Čas týchto 
liturgií zostal nezmenený: 19:00 hod.    

• V nedeľu, 27. 9. 09 bude zbierka na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove. Už 
vopred Vám úprimne ďakujeme za Vaše dary, ktorými podporíte rozvoj nových kňazských   
povolaní.  

• Vo štvrtok , 1. 10. 09 slávime odporúčaný sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne  
(Pokrov). Preto bude deň pred sviatkom, v stredu, 30. 9. 09, po sv. liturgii veľká večiereň  s lítiou 
a požehnaním chlebov a vo sviatok bude myrovanie.  

• Piatok, 2. 10. 09 je zároveň prvým piatkom v mesiaci, a teda pozvaním pristúpiť k sviatosti 
zmierenia. 

• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k najsvätejšej eucharistii resp. k sviatosti 
zmierenia, aby svoj záujem nahlásili nižšie uvedeným spôsobom. V októbri chceme začať prípravu 
pravidelnými stretnutiami.   

• Sviatosť manželstva chcú prijať:  
Róbert Dvorský, gréckokatolík, narodený vo Svidníku, bývajúci v Bratislave a Lenka Pirohová, 
narodená v Šali a bývajúca v Bratislave. Sviatosť manželstva príjmu v našom chráme Povýšenia sv. 
Kríža – v sobotu, 3. 10. 2009 

ĎAKUJEME  

• Bohu známa rodina darovala na chrám 300-, €, za čo jej vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu: 
    rod. Jancurovej a Kraj ňákovej (12. 9. 2009 ) a  rod. Kováčovej a Vavríkovej (19. 9. 09).  
 
         26. 9. 2009 upratujú: rod. Segiňákova, Semberova, Molčányiova, Žeňuchova a mládež.  
          3. 10. 2009 upratujú: rod. Krajcsovicsova a Mojzešova.   

   Srdečná vďaka za Vašu službu. 

BLAHOŽELÁME  

• Všetkým našim párom, ktoré v posledných týždňoch prijali sviatosť manželstva, či už v našom 
chráme alebo v iných chrámoch, vyprosujeme na ich spoločnej ceste veľa otvorenosti pre Božiu 
lásku a odpustenie. 

• V pondelok, 3. 8. 2009 oslávil svoje 60. narodeniny aktívny člen našej farnosti Albín Škoviera. 
Srdečne blahoželáme a vyprosujeme veľa Božích milostí 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  
 
 

 
 


