
                        

        

        

SSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAAUUUUUUUURRRRRRRROOOOOOOOSSSSSSSS  
                                        

 
Č. 1 január 2010   

Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

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

Keď niekedy sledujeme známe osobnosti – hercov, spevákov, politikov ako hovoria 
o svojom živote, možno si všimneme, že keď spomínajú na svoje začiatky, tak sa to takmer 
vždy nesie v podobnom duchu. „Začínal som v takom malom divadle, prvýkrát som spieval, 
hral na školskej súťaži, politicky som sa najprv angažoval v rámci okresu.“ A možno mnohí 
máme podobnú skúsenosť. „Po skončení školy som začínal na nižšej pozícii, v menšej firme. 
Až potom prišiel postup.“ Človek jednoducho na začiatku veľmi na výber nemá. 

Evanjelium nám prináša opis začiatku pôsobenia Ježiša Krista. „Keď sa Ježiš dopočul, 
že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta 
Kafarnaum.“  (Mt 4, 12n) A  tu začal svoje verejné účinkovanie. V kraji pohanov. Možno si 
niekto povie. Začínal, nemal na výber. Jána Krstiteľa uväznili a on sa radšej z Judey tiež 
vytratil. Zrejme bol aj On na zozname nepohodlných, veď bol z Jánom úzko spojený. Preto sa 
vracia do svojho kraja. Lenže prorok Izaiáš nám dáva vysvetlenie, prečo Ježiš prichádza do 
kraja, kde mali veľké zastúpenie Ne – židia (pohania).  „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na 
ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov!  Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. 
Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ (Mt 4, 15n)  A niekoľko kapitol neskôr 
Pán Ježiš hovorí sám: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Mt 9, 13b) 
Položme si otázku, kde by asi Pán Ježiš začal dnes? Zavítal by medzi „horných 10 tisíc“ alebo 
medzi drogových dílerov, prostitútky, násilníkov a vrahov? Kde by sa asi lepšie ujala jeho 
prvá veta?: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo!“ (Mt 4, 17) Odpoveď 
určite tušíme a pomôže nám aj to, keď sa pozrieme na význam slova pokánie.             

V Hebrejských textoch SZ býva pokánie označované slovom „ŠUB". Toto slovo 
vyjadruje šťastné a radostné pocity návratu väzňa z väzenia, vyhnanca z exilu alebo zajatca zo 
zajatia. Šub to je radostný návrat domov (návrat k Otcovi). Pokánie je teda oveľa bližšie tým, 
ktorí vidia svoju biednu situáciu, ktorí vidia svoj hriech a chcú sa vrátiť „domov.“  



    Pokánie nie je podmienkou pre príchod Božieho kráľovstva, ale dôsledkom jeho 
príchodu. Človek robí pokánie, lebo vidí, že sa mu priblížil Boh plný lásky ako prvý, a nie 
preto, aby ho svojím usilovným pokáním pritiahol o nejaký ten centimeter bližšie. Boh so 
svojím kráľovstvom nečaká, kým sa naň človek pripraví kvalitným pokáním. To by sa asi 
načakal... On sa približuje ako prvý a človek v jeho blízkosti nemôže inak, než odpovedať. 
Ako? Pokáním – teda obrátením sa k nemu. Pokánie nie je výzva človeka adresovaná 
zdráhavému Bohu: „Bože, príď už konečne!“, ale odpoveď zdráhavého človeka na Božiu 
výzvu: „Ja som už blízko. A čo ty?“ Vidíš ma?   

Čo je teda sprievodným znakom pokánia? Človek vidí. Vidí svoju biednu situáciu 
a vidí, že je tu Boh, ktorý chce a môže túto situáciu zmeniť. Známy kazateľský príklad hovorí 
o dievčati, ktoré nenávidelo seba a celý svet zato, že bolo od narodenia nevidomé. Nikdy nič 
a nikoho nevidela. Každého neznášala, okrem svojho chlapca. On bol takmer stále s ňou a vo 
všetkom jej ochotne pomáhal. Raz mu povedala, že ak by mohla niekedy vidieť, hneď by sa 
za neho vydala. Stalo sa jedného dňa, že sa konečne, po dlhom čase našiel darca očí pre toto 
dievča. Chlapec sa jej hneď po operácii prišiel opýtať: „Tak, teraz, keď už budeš vidieť, vydáš 
sa za mňa konečne?" Dievčina sa usmiala, ale keď otvorila svoje nové oči a po prvýkrát 
uvidela svojho milého, ostala v šoku! Bol tiež slepý... Začala premýšľať o svojom novom 
živote a nakoniec ponuku slepého chlapca na sobáš odmietla! Chlapec odišiel smutný preč.. 
O pár dní jej prišiel od neho list, napísaný rukou kamaráta. Mladík jej poďakoval za všetky 
krásne chvíle, ktoré spolu prežili, za to, že mohol byť s ňou a na konci listu stálo: „A DÁVAJ, 
PROSÍM, POZOR NA MOJE OČI!“ 

Boh prichádza k nám, aby znova začal so svojím slovom: „Ľud bývajúci v temnotách 
uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ Prichádza s touto 
ponukou a chce mať s nami blízky, intímny vzťah, Večný, neobsiahnuteľný Boh začína práve 
pri mne. A čaká, či sa k nemu konečne obrátim.   

Novoročné slovo vladyku Petra Rusnáka 

Bratia a sestry! Chcem Vás pozdraviť na začiatku nového roka a zaželať Vám 
veľa šťastia a Božieho požehnania. Istotne aj Vy ste v týchto dňoch vyslovili 
veľa takýchto želaní. To je však všetko, čo z ľudského hľadiska môžeme urobiť. 
Keby sme mali totiž moc tieto želania aj realizovať, bol by raj už tu na zemi. 
Človek sa však stále bolestne presviedča, že jeho plné šťastie neleží v dosahu 
jeho ľudských schopností a možností. Na niečo je to však aj dobré. Stále je 

nútený hľadať to pravé šťastie a pokoj. To ho v konečnom dôsledku môže nasmerovať k 
tomu, ktorý hovorí, že je pravý pokoj a skutočné šťastie. 

Pravé šťastie je spojené so skutočnou láskou, ktorá sa zjavila v Kristovi Ježišovi. V týchto 
dňoch sme ho kontemplovali ako maličké bezbranné dieťa, ktoré vstupuje do sveta 
poznačeného nenávisťou a prenasledovaním práve tých najbiednejších. Vzápätí ho uvidíme 
ako dospelého muža, ktorý verejne vstupuje do Otcovej vôle, aby sa stotožnil so zraneným 
ľudstvom a vyslobodil ho skrze krst zo smrti, ktorej podľahol hriechom. 

Ohlasujme radostnú zvesť a slovo nádeje, podľa slov sv. Pavla, Božie slovo vhod, či nevhod, 
ono má moc spasiť tých, čo ho počúvajú. Nebuďme len poslucháčmi, alebo ohlasovateľmi 
slova, ale aj jeho uskutočňovateľmi, buďme pripravení pomôcť tým, ktorí sa nachádzajú v 
ťažkých situáciách. Boh odmení, každú našu úprimnú snahu. Nech ľudia vidia naše dobré 
skutky a oslavujú Otca, ktorý je na nebesiach. Jemu sláva na veky vekov. 

Vám všetkým žehná          vladyka Peter 

 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 11.  – 17. 1. 2010  
 

 
Pondelok    17:00  Na úmysel (Chalachanová) panychída    
 
Utorok          17:00 ���� Na úmysel  

19:00 ���� Mária s rodinou (Michalková) 
 
Streda       17:00    † Kornel (Kutková), panychída  
       † Ladislav, Mária (Hrubčinová), panychída   
   
Štvrtok      17:00  ���� o. Marcel Gajdoš  
                               
Piatok         17:00 ���� rod. Hricákova  
 
Sobota   17:00   Na úmysel (Ďurišinová)       

  Večiereň   
 
Nedeľa               32. po Päťdesiatnici – o Zachejovi; 8. hlas   
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 
                                17:00  Večiereň

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 18. – 24. 1. 2010 
 
Pondelok    17:00  Na úmysel (Ďurišinová) 

 
Utorok          17:00 ���� Na úmysel  

19:00 ���� Mária s rodinou (Michalková) 
 
Streda       17:00 ���� rod. Klimčákova  
                                     
Štvrtok             17:00  † Peter Lichvár  panychída  
                                
Piatok        17:00  ����Matúš (Gajdoš) 
 
Sobota           17:00  ���� Mária s rodinou (Michalková)  
       Večiereň 
 
 Nedeľa               o mýtnikovi a farizejovi; 1. hlas  

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



OZNAMUJEME  
 

• Aj tohto roku budeme podľa záujmu svätiť domy, príp. byty (tzv. Jordánske  svätenie). Svoj 
prípadný záujem ako aj Vám vyhovujúci termín svätenia nahláste prosím čím skôr na farskom 
úrade na nižšie uvedené kontakty.    

• Mladí z našej farnosti pripravujú 6. ročník Gréckokatolíckeho plesu, ktorý sa bude konať 13. 
februára 2010 v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Lístky sú už v predaji za 
zľavnenú cenu 12,- €, za ktorú si ich môžete zakúpiť do 13. januára 2010, potom sa už budú 
lístky predávať za 15,- €. Zakúpiť si ich môžete u Andreja Škovieru (Kontakt: epošta: 
andreios@nfo.sk mobil: 0908-435120.) V tejto súvislosti Vás tiež chceme poprosiť o pomoc pri 
hľadaní sponzorov, ktorí by mohli finančne alebo inak materiálne podporiť náš gréckokatolícky 
ples (napríklad cenami do tomboly, vínom, nealkom a pod.). V prípade Vašej ochoty 
kontaktujte, prosím, farský úrad. 
• Spolok sv. Cyrila a Metoda ponúka knižný kalendár na rok 2010, cena je 2,- €. 

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Stavrovský, gréckokatolík, narodený a bývajúci 
v Bratislave a Monika Debnárová, rímskokatolíčka, narodená v Krupine a bývajúca 
v Bratislave. Sobáš budú mať v našom chráme 23. 1. 2010, o 15. 00 hod.   
 

ĎAKUJEME  
 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    rod. Krajcsovicsovej  a Mojzešovej (2. 1. 10 ) a rod. Bodnárovej a Michalkovej (9. 1. 10). 
  
           16. 1. 2010 upratujú: mládež - oázové spoločenstvo 
            23. 1. 2010 upratujú: rod. Jancurova a Karczubova. 
 
   Srdečná vďaka za Vašu službu.  
 

BLAHOŽELÁME  
 

• Sobota, 9. 1. 2010 bola v našej farnosti obzvlášť „plodná“ Skrze sviatosti krstu 
a myropomazania sa do nášho farského spoločenstva začlenili Nina Roháľová (� 9. 11. 09), 
Ján Beblavý (� 11. 11. 09) a Tomáš Bartolomej Pancza. Prvým tohtoročným prírastkom 
v našej farnosti vyprosujeme hojnosť Božích milostí na „mnoho rokov!“   

• Dňa 28. 12. 09 oslávila svoje 30-te narodeniny aktívna členka našej farnosti Anna 
Zdravecká. Pri tejto príležitosti jej želáme najmä maximum skúsenosti s Bohom, ktorý je 
Láska! Toto isté želanie patrí aj Martinovi Jano čkovi, ktorý 8. 1. 2010 oslávil svoje 18-te 
narodeniny. Kiež tento vstup do dospelosti bude zároveň vstupom do dospelosti kresťana.   
 

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  


