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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

                                slovslovslovslovíčko íčko íčko íčko o SLOVEo SLOVEo SLOVEo SLOVE    
    

Drahé sestry aDrahé sestry aDrahé sestry aDrahé sestry a    bratia!bratia!bratia!bratia!    
    

„Videl si Shrek tretí? Vôbec ma neoslovil. Zato prvý diel som si s deťmi pozrel už 
niekoľkokrát.“ Týmito slovami opísal jeden môj priateľ dojmy z animovaného filmu, ktorý 
mal už svoje tretie pokračovanie. Možno sme si to už tiež mysleli alebo vyslovili pri nejakých 
filmoch či knihách. Prvý diel – to bolo niečo nádherné, ale druhá, tretia časť sa už len 
„priživila“ na tej predošlej. Nejako podobne by som niekedy opísal skúsenosti a dojmy nás 
kňazov, keď pripravujeme homílie a možno aj Vás, ktorí tieto homílie počúvate. Buďme 
konkrétni. Prečítam si stať ako dnes. Mýtnik a farizej. (Lk 18, 9-14) Pred rokom ma oslovil 
postoj farizeja a mýtnika. Farizej je nadpriemerný. Podáva výkon na 200 %. Postí sa dva krát 
do týždňa, hoci zákon prikazuje len raz. Zrejme sa postí aj za iných. Dáva desiatky z toho, čo 
kúpi, hoci je to vlastne povinnosť predajcu. Náš farizej si chce byť istý, že nevlastní nič 
nezdanené. Ďakuje Bohu, že nie je ako mýtnik. Nepripomína známu modlitbu sv. Filipa 
Nériho: „Drž ma, Pane, lebo som schopný každého hriechu!“? Mýtnik je naproti tomu 
v beznádejnej situácii. Podľa zákona nemôže byť nikdy ospravedlnený. A predsa sa situácia 
otáča. Ospravedlnený odchádza práve mýtnik, nie farizej. Prvý diel. Ale aj napriek tomu by 
som dnes prišiel s druhou časťou. Lebo priznám sa, že, keď počúvam tento komentár a keď 
ho tu opakujem, vyvoláva to vo mne akýsi pocit neuspokojenia. Nie preto, že by bol chybný, 
ale nezodpovedá našej modernej dobe. Ježiš hovoril toto podobenstvo vo svojej dobe a vtedy  
pokrytectvo spočívalo v predvádzaní sa, čo sa týka dodržiavania zákona a svätosti, pretože to 
boli veci, ktoré prinášali človeku obdiv. 

V našej sekularizovanej a uvoľnenej kultúre sa hodnoty zmenili. To, čo sa obdivuje, 
a čo otvára cestu k úspechu je opakom Ježišovej doby. Je to odmietanie tradičných morálnych 
noriem, nezávislosť, sloboda jednotlivca. Pre farizejov bolo kľúčovým slovom „dodržiavanie“ 
noriem, pre mnohých dnes je kľúčovým slovom ich „prestupovanie“. Povedať, že autor knihy 
alebo show „prestupuje normy“ znamená urobiť mu kompliment. 

 Inými slovami, dnes by sme tieto pojmy mali otočiť. Pápežský kazateľ Raniero 
Cantalamessa hovorí, že Mýtnici dávnej doby sú farizejmi dneška! Dnes mýtnik, ktorý 
prestupuje normy, hovorí Bohu: „Ďakujem ti Pane, že nie som ako jeden z tých veriacich 



farizejov, pokrytecký a neznášanlivý, ktorí zachovávajú pôst, chodia pravidelne do chrámu, 
ale v skutočnom živote sú horší ako my.“ Paradoxne „modlitba“ dnešného farizeja by sa dala 
vyjadriť slovami klasika: „Som ateista. Vďaka Bohu!“ Dnes je medzi mladými ľuďmi 
trendom, že sa predvádzajú ako horší a vulgárnejší ako naozaj sú, aby nevyzerali, že sú menej 
ako iní. Praktický záver, ktorý tak platí v tradičnom výklade, ktorý som uviedol na začiatku, 
je tento: iba málo ľudí – možno nikto – je vždy v úlohe farizeja alebo vždy v úlohe mýtnika, 
to znamená spravodliví vo všetkom, alebo hriešnici vo všetkom. Väčšina z nás má trocha 
z oboch. Najhoršie, čo môže byť je ale - konať ako mýtnik v našom každodennom živote 
a ako farizej v chráme. Otočme to! Toto Božie slovo nás pozýva, aby sme boli farizejmi 
v dennom živote a mýtnikmi v chráme! Ako farizej – snažiť sa plniť Boží zákon na 200 %. A 
ako mýtnik – priznať si, že aj to málo, čo sme urobili je vlastne len Božím darom. 

Možno je niekedy druhá časť filmu alebo pokračovanie knihy len tieňom prvej časti, 
ale nemusí to byť vždy pravidlom. Čo ak ma budúci týždeň stretne situácia s otázkou: „Počul 
si už  Mýtnik a farizej II.? Čo ty na to?“   

 
 

Slovo vladyku Petra o púti do Svätej zeme 
 

Pred sedemnástimi rokmi, na prelome augusta-septembra 
1993 o. Ján Majerník zorganizoval púť do Svätej zeme, na ktorú 
pozval bohoslovcov piatych a šiestych ročníkov a predstavených 
seminárov na Slovensku. V jeden deň sme robili pešiu púť 
z Jeruzalema do kláštora sv. Jána Krstiteľa na púšti, cez Ain 
Karim, ku hotelu Holyland, v ktorom je v záhrade známy model 
starého Jeruzalema a na ubytovňu, ktorá bola až v arabskej časti 

v Maison d´Abraham. Vyrazili sme ráno o ôsmej a vrátili sme sa asi o štvrtej poobede. Bolo 
okolo 40o C. Keď sme prechádzali Ain Karimom, mnohí účastníci si už vtedy brali taxíky 
a vracali sa totálne fyzicky i psychicky vyčerpaní na ubytovňu, s výrazom v očiach: kašlem na 
celú Svätú zem. Keď sme potom k večeru slávili eucharistiu v nemeckom kolégiu bohoslovci 
spali po laviciach ako v hore drevo. Bratia si na to iste dobre pamätajú. 

Táto udalosť sa mi pripomenula na našej púti, keď sme boli na tom istom mieste. Je to 
súčasť stále sa opakujúcej, ale stále úspešnej diabolskej pasce, že miesto posvätí človeka. 
Áno, na istú chvíľu, podporenú zmyslovými dojmami a citmi, to môže zapôsobiť a dať isté 
očarenie, vytrženie a duchovné povznesenie, ale potom to môže fungovať ako droga – človek 
potrebuje ďalšiu dávku. Poznáme istotne ľudí vo svojom okolí, ktorí sa zúčastňujú všetkých  
náboženských podujatí. Nič proti tomu, len keby výsledok bol adekvátny. Človek sa vráti 
domov, spomienky vyblednú, fotografie sa okukajú, na suveníry sadne prach a je tu naša 
neustála všednosť: tie isté osoby, tie isté problémy, tie isté utrpenia. Povedzme rovno: náš 
každodenný kríž. A bez prijatia tejto skutočnosti nemôže byť nikto z nás Ježišovým učeníkom 
a jeho spolupútnikom. Nie veci posväcujú nás, my máme posvätiť Zem! 

Vo svetle opísanej udalosti si možno trochu vieme predstaviť putovanie Božieho ľudu 
z otroctva, putovanie Abraháma, putovanie Jakuba, prorokov, Jozefa a Márie, Svätej rodiny 
do Egypta, Panny Márie k Alžbete. Aká to musela byť telesná námaha! Pýtajme sa, čo bolo 
to, čo ich posilňovalo, čo ich podnecovalo kráčať, čo ich doslova držalo pri živote na ich 
pútiach? Bolo to Božie slovo, Boží prísľub, Božia prítomnosť. Podľa listu Hebrejom videli 
Neviditeľného. Bez tohto sa nedá putovať ani vo Svätej zemi ani životom. Naopak, s tým sa 
môže stať každá udalosť i každý predmet v našom živote nádhernou pripomienkou Boha, 
ktorý pamätá na vrabcov i na počet našich vlasov. Tak sa putovanie naším životom stane 
nádherným objavovaním Božej prítomnosti. S láskou a požehnaním spomínam a ďakujem 
všetkým účastníkom našej púte, ktorí to tak urobili.  

      



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 25.   – 31. 1. 2010  
 

 
Pondelok    17:00  † Mária Pokrivčáková   
 
Utorok          17:00  ���� Na úmysel  

19:00  ���� Mária (Mihalovič) 
 
Streda       17:00   † Pavel Cibák, panychída  
   
Štvrtok      17:00   † Zoltán Hinďoš 
                               
Piatok        17:00   † Mária, Štefan (Pokrivčák) 
      Večiereň 
 
Sobota             Traja  svätí svätitelia, Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy 
    17:00   Na úmysel (Ďurišinová)       

  Večiereň   
 
Nedeľa               o márnotratnom synovi; 2. hlas   
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 
                                17:00  Večiereň

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 1. – 7. 2. 2010 
 
Pondelok    17:00  Na úmysel (Ďurišinová) 

 
Utorok      Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista; požehnanie sviec, myrovanie 

17:00  ���� Na úmysel  
19:00  ���� Mária (Podhajecká) 

 
Streda       17:00  ���� Benjamín, Emília, Dávid (Beblavá) 
                                     
Štvrtok             17:00  ���� Ľubomír s rodinou (Michalková) 
                                
Piatok        17:00  ���� Ľubomír s rodinou (Michalková) 
 
Sobota           1. zádušná 

17:00  † Za zosnulých veriacich našej farnosti, panychída, hramoty 
       Večiereň 
 
 Nedeľa               mäsopôstna; 3. hlas  

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



OZNAMUJEME  
• V nedeľu, 24. 1. 2010 bude operatívna zbierka na pomoc pre Haiti . Keďže táto zbierka nebola 
dopredu vyhlásená, ak by niekto chcel pomôcť ľuďom postihnutým ničivým zemetrasením, môže 
tak urobiť do 30. 1. 2010 formou osobného daru na farskom úrade.      
• V sobotu, 30. 1. 10 slávime odporúčaný sviatok Troch svätých svätiteľov. Preto bude v piatok, 
29. 1. 10 po sv. liturgii večiereň sviatku. V deň sviatku si zároveň pripomíname 2. výročie 
ustanovenia našej Bratislavskej eparchie a povýšenia našej cirkvi na metropóliu.    
• V utorok, 2. 2. 10 budeme sláviť odporúčaný sviatok Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa 
Ježiša Krista. Preto bude v pondelok, 1. 2. 10, po sv. liturgii veľká večiereň sviatku s lítiou a 
požehnaním chlebov. Po liturgii vo sviatok bude požehnanie sviec a myrovanie. 
• Piatok, 5. 2. 10 je zároveň prvým piatkom v mesiaci a tak znova pozvanie a príležitosť zakúsiť 
lásku Boha vo sviatosti zmierenia.  
• Sobota, 6. 2. 2010 je prvá zádušná. Svätá liturgia bude slávená za zosnulých veriacich našej 
farnosti a našich príbuzných a po nej bude panychída s hramotami. Kto chce obnoviť hramotu 
svojej rodiny alebo nahlásiť novú, prípadne dopísať mená zosnulých, môže tak urobiť v najbližších 
dňoch.  
• Pre našich najmenších sme naplánovali karneval, ktorý sa uskutoční 6. 2 . 2010 so začiatkom 
o 15. 00 hod. v priestoroch biskupského úradu. Zaujímavé masky budú odmenené zaujímavými 
cenami.    
• V nedeľu, 7. 2. 10 bude zbierka pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Už vopred sa chceme 
poďakovať za Vaše dary, ktorými podporíte túto inštitúciu.  
• Mladí z našej farnosti pripravujú 6. ročník Gréckokatolíckeho plesu, ktorý sa bude konať 13. 2. 
10 v Univerzitnom pastoračnom centre. V tejto súvislosti Vás chceme v mene organizátorov 
poprosiť o pomoc – hľadáme ešte stále sponzorov, ktorí by mohli finančne alebo inak materiálne 
podporiť náš gréckokatolícky ples (napríklad cenami do tomboly, vínom, nealkom a pod.). V 
prípade Vašej ochoty sa môžete obrátiť na farský úrad. 
• V ponuke sú dlho očakávané modlitebné knižky v slovenskom jazyku „Hore srdcia“, ktoré boli 
vyše jedného roka nedostatkovým tovarom. Cena za kus je 5,- €. 

ĎAKUJEME  
•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    Oázovému spoločenstvu (16. 1. 10 ) a rod. Jancurovej a Karczubovej (23. 1. 10). 
           30. 1. 2010 upratujú: rod. Kováčova a Vavríkova 
             6. 2. 2010 upratujú: rod. Segiňákova a Semberova. 
   Srdečná vďaka za Vašu službu.  

BLAHOŽELÁME  
• Sviatosť manželstva prijali v našom chráme tieto páry: 
1.  Ivana Krišová, gréckokatolíčka a Miroslav Vaculčiak, katechumen. Sviatosť manželstva 
prijali 9. 1. 2010, o 15. 30 hod.  
2. Peter Stavrovský, gréckokatolík a Monika Debnárová, rímskokatolíčka. Sobáš mali  v našom 
chráme 23. 1. 2010, o 15. 00 hod. 
Týmto párom vyprosujeme len to najlepšie – čo najaktívnejšiu spoluprácu so Svätým Duchom.   
• Januárové soboty boli v našej farnosti obdarené počtom detí, ktoré prijali iniciačné sviatosti. 
V sobotu, 16. 1. 10 to boli Nella Mehešová a Lija Kla čková. v sobotu, 23. 1. 10 Edmund Michael 
Northrop  a Laura Chlebová. Novým Božím deťom prajeme všetko najlepšie! 
  

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  


