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Č. 23 november 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!    
    

Určite mnohí poznáte meno vtáka Phoenixa. Je to bájny vták, pochádzajúci z egyptskej 
mytológie, ktorý vraj po dlhom, 500 ročnom živote spálil seba samého a potom znova povstal 
z vlastného popola, obnovený a krásny. Tento vták je teda symbolom znova povstania z 
trosiek existencie, či sa jedná o ľudí, alebo o iné organizmy akéhokoľvek charakteru.  

Tento symbol mi prišiel na um, keď som uvažoval o evanjeliu 24. nedele po 
Päťdesiatnici. (Lk 8, 41-56) Počuli sme o dvoch zázrakoch. Žena trpiaca na krvotok a Jairova 
dcéra.  Ktosi povedal, že ak nechceme stratiť niť myšlienok, musíme sa venovať len jednému 
príbehu. Osobne si ale myslím, že tu môžeme nájsť spoločného menovateľa. Priblížili sme sa 
k sviatkom Vianoc a z každej strany nás citeľne bombardujú reklamy. Niektoré z nich 
hovoria: „Akcia pre vás a pre vašich blízkych.“ Kúpite si produkt a profitujú z toho aj Vaši 
blízki.  

S dávkou fantázie si môžeme predstaviť, že aj to dnešné evanjelium je pre nás akoby 
takou predvianočnou reklamou zo strany Boha. Reklamou, ktorá nielen prázdno sľubuje, ale 
skutočne ponúka. Bez nejakých dodatkov, ktoré nás môžu zaskočiť v prípade nejakej svetskej 
reklamy. Žena, trpiaca 12 rokov na krvotok účinok tejto Božej reklamy zažila na vlastnej 
koži. Predstavený synagógy Jairus jej účinok zakúsil na blízkom človeku – svojej dcére. Pán 
Ježiš ju vzkriesil. V oboch prípadoch stačilo túto reklamu uveriť. Ani Jairus ani chorá žena 
nepotrebovali finančné prostriedky, dary. Potrebovali niečo oveľa dôležitejšie. Potrebovali 
vieru. Toto je ten spoločný menovateľ oboch prípadov. Stačí len jedno – všetko vsadiť na 
jednu kartu. Hoci sa niekedy zdá, že situácia je beznádejná. Keď vzťah s manželkou, 
manželom, deťmi, kolegom, susedom „leží v popole“, Ježiš Kristus to môže zmeniť, môže ho 
vzkriesiť. Toto je dnešné evanjelium – dobrá správa od Boha pre nás. Dvaja ľudia to 
vyskúšali na sebe v „priamom prenose“. Ale táto „reklama“ Boha je adresovaná nám. Ak 
tejto reklame uverím, stane sa realitou. 

 
             /-or-/ 



Aktuálne: Úryvok z Pastierskeho listu na filipovku 2009 
 

 
Milí bratia a sestry!  

  
Chceme vás pozdraviť ako vaši duchovní pastieri a dať vám niekoľko podnetov na 

duchovne kvalitnejšie prežitie vianočnej prípravy ale aj celého cirkevného roka.   
Filipovka nám pripomína  obdobie očakávania Spasiteľa. Nádej na jeho príchod živil 

Boh v ľuďoch účinkovaním prorokov. Tak o tom hovorí aj prorok Jeremiáš: „Blížia sa dni – 
hovorí Pán –, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu... V tom 
čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať spravodlivosť a právo na zemi.“ 
Oboznamovaním sa s tým, ako Boh v Starom zákone pripravoval príchod Spasiteľa, a s tým, 
ako vytrvalá nádej dávala silu mnohým  na prekonávanie ťažkostí a na spravodlivý život, 
môžeme lepšie poznať veľkosť Božieho daru, ktorým je pre nás i pre celé ľudstvo Ježiš 
Kristus. Kresťanstvo nás však zameriava aj na očakávanie druhého, slávneho Kristovho 
príchodu na konci čias. Príde už nie ako bezmocné dieťa, ale so svojou Božskou mocou ako 
Sudca živých i mŕtvych, aby nastolil večné Božie kráľovstvo. V evanjeliu nás Ježiš naliehavo 
vyzýva: „Preto bdejte a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, 
a postaviť sa pred Syna človeka.“  

Radi by sme vám teraz predložili niekoľko praktických návrhov na kresťansky správne 
prežívanie tohto vzácneho obdobia.  
- Prežívajme obdobie prípravy na príchod Krista v spoločenstve s Cirkvou: čím častejšou 
účasťou na bohoslužbách; ako aj s „domácou cirkvou“, ktorou je rodina. Nachádzajme si viac 
času na spoločné rozhovory, vzájomnú pomoc ale i na spoločnú modlitbu, najmä večer 
v kruhu rodiny.  
- Venujme viac pozornosti čítaniu Svätého písma: už svätý Hieroným povedal, že kto 
nepozná Písmo, ten nepozná Krista.  
- Praktizujme skutky lásky k blížnemu : Boží Syn prišiel medzi nás  v osobe chudobného 
dieťaťa. Podľa jeho vlastných slov mu môžeme prejavovať lásku v maličkých a chudobných: 
„ Čokoľvek ste urobili jednému  z týchto najmenších bratov mne ste urobili.“ (Mt. 25, 40)  

- Projekt Ohňostroj solidarity: v súvislosti s blížiacim sa koncom roka sa stáva módou, 
že si ľudia, zvlášť mladí kupujú zábavnú pyrotechniku. Okolo silvestrovskej polnoci  to 
potom v našich mestách a obciach vyzerá ako na fronte. Popri nekultúrnosti takéhoto 
počínania a jeho negatívneho vplyvu na životné prostredie  sa doslova vyhodí do vzduchu aj 
množstvo peňazí. V spolupráci s Katolíckou Charitou sme pripravili projekt pod názvom 
Ohňostroj solidarity. Ponúkame všetkým možnosť podporiť peniazmi, ktoré by sme dali na 
zábavnú pyrotechniku službu Charity ľuďom v hospicoch alebo iným chorým a opusteným.  

- Pripravme novonarodenému Pánovi príbytok: Boží Syn sa narodil ako človek preto, 
aby sme sa my mohli stať prijatými Božími synmi a dcérami a mali sme tak večný život.  

- Na záver vás chceme informovať, že budúci rok  bude Rokom kresťanskej kultúry na 
Slovensku. V spolupráci s Ekumenickou radou cirkví, s Ministerstvom kultúry, so 
samosprávou, médiami a s farnosťami sa chceme rozličnými  podujatiami  kresťanskej 
kultúry pripravovať na slávenie  1 150. výročia príchodu svätého Cyrila a Metoda do našej 
vlasti, ktoré pripadá na rok 2013. Podľa svojich možností a schopností tvorte teda kultúrne 
hodnoty preniknuté kresťanským duchom. Najdôležitejšie však je, aby sme sa kresťanmi 
nielen nazývali, ale aby sme nimi aj boli celým svojim životom. 
 
 
 

K tomu vám vyprosujú Božiu pomoc a želajú požehnanú filipovku vaši biskupi.  
 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 16. – 22. 11. 2009  
 

 
Pondelok    17:00  Na úmysel (Ďurišinová)      
 
Utorok          17:00  Na úmysel  

19:00  ���� Ľubomír, Terézia (Mihalovič) 
 
Streda       17:00   † Anna Ján, Mária, Mária, Ján (Baranová)  
   
Štvrtok      17:00   ���� Mária, Juraj (Murínová) 
                                
Piatok        17:00   ���� Ondrej, Božena a deti (Froncová) 
      Veľká večiereň s lítiou 
 
Sobota    Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.  

17:00  Na úmysel, myrovanie 
      Večiereň   
 
Nedeľa               Nedeľa Krista Kráľa, 8. hlas,   
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie  
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská), myrovanie 
                                17:00  Večiereň

 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 23. – 29. 11. 2009 
 
 Pondelok    17:00   Na úmysel (Ďurišinová) 

    
 Utorok        17:00  † Juraj a ostaní členovia z rodiny (Šecková)  
   19:00  ���� Anna (Murínová) 
 
 Streda       17:00  ���� Benedikt, Mária a deti (Froncová) 
       
 Štvrtok             17:00  ���� Pavol, Barbora, Mojmír (Murínová) 
                                
 Piatok        17:00  † Štefan, Anna, Michal (Nálevanková) 
 
 Sobota           17:00  Na úmysel  
       Večiereň 
 
 Nedeľa     26. po Päťdesiatnici, 1. hlas. 

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

 



OZNAMUJEME  

• Od nedele, 15. 11. 09 (večierňou) začína pôst pred Narodením Pána - FILIPOVKA , ktorá 
trvá do dňa Narodenia Pána. Pôstna disciplína je ako bežne počas roka, t.j. zdržanlivosť od mäsa 
v piatok.  

• V sobotu, 21. 11. 09 je sviatok Vstupu našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy 
Panny, do chrámu (Vovedenije v chram presvjatyja Bohorodicy). Z tohto dôvodu bude ako 
zvyčajne deň predtým, v piatok, 20. 11. 09, po sv. liturgii veľká večiereň sviatku s lítiou 
a požehnaním chlebov a vo sviatok bude po liturgii myrovanie.  

•  Nedeľa, 22. 11. 09 je zároveň nedeľou Krista Krá ľa. Po sv. liturgiách bude myrovanie.  

• V nedeľu 29. 11. 09 bude jesenná zbierka na CHARITU. Prosíme o Vašu štedrosť 
a podporu, aby aj ľudia bez prístrešia a tí, ktorí našu pomoc potrebujú, ju mohli skrze náš 
milodar (almužnu) pocítiť. Boh nech štedro odmení darcov!!! 

• Ponúkame na predaj knihy, ktoré boli predstavené na prezentácii 3. 11. 09 v priestoroch 
biskupského úradu od autora Daniela Atanáza Mandzáka CSsR: DOKUMENTY K 
PROCESU S AUGUSTÍNOM A. MACHALKOM A SPOL . (8,- €) a taktiež publikáciu od 
roho istého autora ZNÁMY NEZNÁMY (7,- €), ktorá obsahuje životné príbehy 
a korešpondenciu o Jána Ivana Mastiliaka, CSsR.  

• V dňoch 12. - 19. januára 2010 organizuje naša bratislavská eparchia Eparchiálnu púť do 
Svätej Zeme. Podrobný program púte nájdete na oficiálnej internetovej stránke Bratislavskej 
eparchie: www.grkatba.sk. Púte sa zúčastní aj náš vladyka Peter Rusnák. Cena je 640,- EUR + 
100,- USD za osobu. Svoj záujem nám nahláste čím skôr. 

ĎAKUJEME  

• Bohu známa rodina darovala na chrám 100 -, €, za čo jej vyslovujeme úprimné „Pán Boh 
odmeň!“ 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    rod. Molčányiovej a Žeňuchovej (7. 11. 09 ) a mládeži (14. 11. 09).  
         21. 11. 2009 upratujú: Mojzešova a rod. Krajcsovicsova 
           28. 11. 2009  upratujú: rod. Bodnárova a rod. Michalkova. 
   Srdečná vďaka za Vašu službu.  

BLAHOŽELÁME  

• Vedecká rada Slovenskej akadémie vied na svojom zasadnutí dňa 29. 10. 09 rozhodla o 
udelení najvyššej vedeckej hodnosti "doktora filologických vied" veriacemu našej bratislavskej 
farnosti Petrovi Žeňuchovi, riaditeľovi Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Doc. PhDr. 
Peter Žeňuch, DrSc. získal hodnosť vo vednom odbore Slovanské jazyky na základe obhajoby 
práce Medzi Východom a Západom. Cyrilské paraliturgické piesne. 

• Vo štvrtok, 5. 11. 09 oslávil svoje 60-te narodeniny aktívny veriaci našej farskej rodiny 
Michal Zdravecký , akad. soch. Oslávencovi k zrelému veku blahoželáme a prajeme, aby 
naďalej dokázal čerpať silu a inšpiráciu z aktívnej spolupráce s Božím Duchom.  

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  


