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Č. 20 október 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!    
    

  Volajú ich tichí blázni. Určite ste sa už stretli s takýmto nelichotivým označením, 
ktoré sa používa v súvislosti s rybármi. Tichí - zrejme preto, že dokážu presedieť hodiny na brehu 
jazera, rybníka, potoka či rieky a čakať. V tichosti a v trpezlivosti čakať. Prečo blázni? Azda 
preto, že hodiny sa učia, pripravujú, snažia sa pochopiť „logiku rýb“? Učia sa hľadať miesta, kde 
„zatiahnuť na hlbinu“, voliť správne návnady? Alebo preto, že hoci mnohokrát neulovia nič 
a vracajú sa s prázdnymi rukami, predsa ich to neodradí, aby znova a znova skoro ráno vstávali 
a pokúšali sa loviť, čakať ďalej? 
 Evanjelista Lukáš nás pozval na breh Genezaretského jazera, aby nám porozprával jeden 
príbeh o takýchto „tichých bláznoch.“ (Lk 5, 1-11) A hoci taktika ich lovu bola iná, predsa im toto 
označenie môžeme ponechať. Pretože celý tento príbeh z pohľadu sveta obsahuje niekoľko 
prvkov „bláznovstva.“ Skúsení rybári sedia na brehu jazera a opravujú siete po nevydarenom 
love. Tu k nim prichádza Ježiš Kristus a chce si požičať loďku, aby mohol hovoriť k ľuďom, ktorí 
prišli za ním. Na tom by nebolo nič zvláštne. Veď len pred chvíľou Ježiš uzdravil Petrovi svokru. 
Tak asi teraz žiada protislužbu. Problém prichádza pri ďalšej Ježišovej požiadavke: "Zatiahni na 
hlbinu a spustite siete na lov!" (Lk 5,4) Niekto by tu možno povedal: „Bláznovstvo!“ Tesár 
z Nazareta chce radiť skúseným rybárom. A to dokonca proti ich skúsenosti. Ryby sa predsa 
najlepšie lovia v noci. Keby takto uvažoval Šimon Peter, asi by jeho odpoveď znela: „Učiteľ, celú 
noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili.“ (Lk 5,5) A ďalej nič. Všetko sa mohlo skončiť touto 
odpoveďou. Lenže Peter jedným dychom dodáva: „Ale na tvoje slovo spustím siete.“  Druhé 
„bláznovstvo“. Tentoraz zo strany Petra. Možno tam boli aj iní rybári, kolegovia, ktorí ho 
vysmiali. Ale Peter ide. A aký je výsledok? Dve lode plné rýb. Ako odpoveď na „bláznovstvo“ 
Petra. A možno aj ďalšiu Petrovu reakciu by asi niekto označil podobne: „Pane, odíď odo mňa, 
lebo som človek hriešny.“(Lk 5,8) Prečo Peter posiela Ježiša preč? Ako by som asi reagoval ja? 
Asi by som povedal: „Pane zostaň, nechám urobiť poriadnu hostinu.“ Alebo: „Pane, nauč ma to 
tiež, aby som vždy mal taký úlovok, ukáž mi svoje „know how“. Ale určite by som ho nenechal 
odísť len tak. Prečo ho Peter chce nechať odísť? Myslím, že to musíme vidieť v súvislosti 



s ďalšou Ježišovou vetou: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí." (Lk 5,10) Pán Ježiš tu 
povoláva Petra k nasledovaniu.  A čo stojí na začiatku každého skutočného povolania? To, že si 
uvedomím svoju nehodnosť. Pravdu o sebe. Tak ako Peter, ktorý vidí svoje hriechy.  

A toto platí v každom povolaní – manželstvo, kňazstvo, celibát... Veľa ľudí na začiatku 
vzťahu povie: „ja si ťa nezaslúžim, ja so svojimi chybami, slabosťami. Ty si pre mňa príliš dobrá, 
príliš dobrý.“ Problém potom ale nastane, keď sa toto vytratí. Keď sa vytratí toto vnímanie 
vlastnej nehodnosti a prevládne moja pýcha, moje ego. Vtedy si poviem: „ja mám predsa na viac, 
ako napr. na kňazstvo, rehoľný život, ja si zaslúžim predsa lepšiu ženu, ako je táto, lepšieho 
muža!“ Peter toto nestratil. Naznačuje to aj posledné „bláznovstvo“ v dnešnom príbehu. „A keď 
pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.“ (Lk 5,11) Dve lode plné rýb nechajú na 
brehu, opustia rodiny a bez slova idú za ním. Mohli by sme povedať: „tichí blázni.“ Ale len do 
chvíle, kým sa nimi nestaneme aj my.   

Lebo práve toto je pozvanie pre nás. Byť „tichými bláznami“ pre Krista. Pre Jeho 
evanjelium. Niekedy nemusíme hovoriť nič, stačí „len“ konať. Loviť ľudí. Získavať ich na tú 
najúčinnejšiu návnadu, na ktorú Boh získava nás. A tou návnadou je aj dnes Láska. Nechám sa 
uloviť?  
 
 
 

Zo života farnosti: Putovali sme do Brna. 
 
 
 
 

„KOTVA. KRÍŽ. A KDE BOLO/JE SRDCE?“ 
 

To moje bolo v nedeľu 27.septembra na ploche brnenského 
letiska pripravené „vzlietnuť. Spolu s ďalšími pútnikmi našej 
farnosti sme sa pridali a spoločne v Brne vytvorili obrovské žijúce 
srdce, spoločenstvo, ktoré sv. Otec stíšil k modlitbe, k dôstojnému 
prežitiu liturgie. A to svoje doniesol aj Benedikt XVI. Možno práve 
preto nemali projektanti pódia za potrebné zhmotniť  a zviditeľniť 
symbolicky aj srdce. Ono tam predsa nemohlo chýbať. Aj keď 
niektorí ho aj napriek tomu na letiskovej ploche hľadali. 

Brnenská časť 13tej zahraničnej cesty námestníka Kristovho 
dokázala zjednotiť mnohých – Čechov, Slovákov, Poliakov, 
Rakúšanov, Nemcov a i., rímskokatolíkov i nás gréckokatolíkov 
(mimochodom, o zviditeľnenie našej eparchie sa postaral 
mimoriadny člen nášho farského spoločenstva – Manfred Seyweth 
s rodinou), rodiny i jednotlivcov, rôzne spoločenstvá. Tá masa ľudí 

nechcela byť dôkazom neveriacemu svetu, že kresťanstvo a Boh sú stále in. Boh nepotrebuje 
vypredávať štadióny. Chce len vyplniť to prázdne miesto v nás. A ani sv. Otec nechcel bujaré 
prejavy nadšenia, ovácie či pokriky. Chcel spolu s nami vytvoriť ticho, do ktorého pozval sv. 
Ducha a cez ktoré k nám prehovoril. Hovoril o nádeji. O tej nádeji, ktorú nám cez kríž daroval 
Ježiš Kristus. O nádeji, ktorú máme, keď svoju kotvu priviažeme práve o jeho drevo. Nie reálne, 
symbolicky. Srdcom.  

V dohľadnej dobe svoje kroky sv. Otec nasmeruje aj k nám, na Slovensko. V porovnaní 
s Českom ho tu údajne bude čakať viac pútnikov. Nie je ale ani zďaleka také dôležité, kde 
budeme stáť či sedieť, v ktorom sektore či ako blízko, ako je dôležité to, kde bude naše srdce. 
„Lebo tam, kde je Tvoje srdce...“ . 
                           

 
                                    Michaela Sokoliová

   



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 5. – 11. 10. 2009  
 

 
Pondelok     17:00 ���� o. Antonij (Podhajecký)     
 
Utorok          17:00  Na úmysel  
   19:00  ���� Silvia (Bartko) 
 
Streda       17:00  ���� Mária, Ján, Daniela, Dávid (Froncová) 
   
Štvrtok      17:00  ���� rod. Dušková  
                                
Piatok        17:00  Na úmysel (Ďurišinová)  
 
Sobota        17:00  Na úmysel  
      Večiereň   
 
Nedeľa     19. po Päťdesiatnici, 2. hlas.  
                                 8:00    Utiereň (cirkevnoslovansky) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovansky)  
              10:30   Sv. Liturgia (slovensky) 
                               17:00    Večiereň 

 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 12. – 18. 10. 2009 
 
Pondelok    17:00   Na úmysel (Ďurišinová)  

    
Utorok        17:00   Na úmysel  
   19:00  � Elena s rodinou (Duškova) 
 
Streda       17:00   Na úmysel  
       
Štvrtok             17:00  � Martin s rodinou (Duškova) 
                                
Piatok        17:00   Na úmysel   
 
Sobota           17:00   Na úmysel  
       Večiereň 
 
Nedeľa     20. po Päťdesiatnici, 3. hlas. 

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

 



OZNAMUJEME  

• Všetkých pozývame na sv. liturgie „pre mladých duchom a ostatných“. Čas týchto liturgií zostal 
nezmenený: každý utorok, o 19:00 hod.    

• 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.   

• V nedeľu, 18. 10. 09 je vyhlásená jesenná zbierka na misie. Už teraz Vám ďakujeme za 
podporu.  
• V nedeľu, 18. 10. 09 sa v našej farnosti uskutoční „Deň rodiny“. Jeho súčasťou bude spoločný 
obed po skončení 2. sv. liturgie (v slovenskom jazyku) v reštaurácii, v blízkosti chrámu. Po ňom 
bude spoločné stretnutie v priestoroch biskupského úradu, kde bude krátka prednáška s následnou 
diskusiou. Zakončením bude modlitba v chráme. Prosíme, aby ste sa nahlásili čím skôr.   

• V pondelok, 19. 10. 09 sa v našej farnosti znova začnú ohlasovať katechézy neokatechumenátnej 
;cesty. Tieto katechézy (14) budú v pondelky a štvrtky, vždy po sv. liturgii  – t.j. cca o 18.15 hod. 
Srdečne Vás na ne všetkých pozývame.    

• Sviatosť manželstva chcú prijať:  
Sébastien Frappier, rímskokatolík, narodený v La Roche Sur Yon, bývajúci v Bratislave 
a Katarína Vasiľová, gréckokatolíčka, narodená v Michalovciach a bývajúca vo Vlčkovciach (okr. 
Trnava). Sviatosť manželstva príjmu v našom chráme Povýšenia sv. Kríža – v sobotu, 17. 10. 2009 
 

ĎAKUJEME  

• Pri zbierke na Kňazský seminár bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove ste 27. 9. 09 prispeli sumou 
196, 28 €. Za Vašu podporu kňazských povolaní Vám srdečne ďakujeme. 

• Bohu známa osoba darovala na chrám 70-, €, za čo jej vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    rod. Semberovej (26. 9. 2009 ) a  rod. Krajcsovicsovej a Mojzešovej (3. 10. 09).  
 
         10. 10. 2009 upratujú: rod. Bodnárova a Michalkova  
         17. 10. 2009 upratujú: rod. Kraj ňákova a Jancurova.  

   Srdečná vďaka za Vašu službu. 

 

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu, 26. 9. 09 naša farská rodina zaznamenala ďalší prírastok, v osobe Anny Lunterovej( ), 
ktorá v ten deň dostala iniciačné sviatosti. Pevne veríme a modlíme sa aby ich postupne v živote aj 
prijala a žila z nich.   

• V sobotu, 3. 10. 2009 prijali sviatosť manželstva v našom chráme Róbert Dvorský a Lenka 
Pirohová.  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  


