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Č. 3 február 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!    
    

Už ste zaiste videli nejakú súťaž, kde išlo o spoznávanie tvárí známych osobností. 
Zvyčajne sa počítačovo vytvorí karikatúra nejakej tej známej osobnosti a potom ten-ktorý 
súťažiaci háda, spoznáva tú známu tvár. Samozrejme tvár sa postupne dostáva do normálu. 
Až nakoniec môžeme zreteľne spoznať, o koho ide. 

Už pár týždňov hovoríme, že toto prípravné obdobie pred Veľkým pôstom je časom, 
kedy sa pozeráme na seba a skúmame. Dnešná „Nedeľa o poslednom súde“ a to dnešné Božie 
slovo nás pozývajú k inému pohľadu. K akému? Pozrime sa na evanjelium. (Mt 25, 31-46)  
Bolo o poslednom súde. Otázka znie: kto je súdený a z čoho? Podľa stúpencov 
univerzalistického vysvetlenia budú súdení všetci bez rozdielu len podľa toho, či pomáhali 
iným ľuďom v núdzi alebo nie. Stúpenci partikularistického vysvetlenia to vidia tak, že 
budú súdení len pohania – nežidia  a nekresťania podľa toho, ako pomáhali kresťanom 
v núdzi. Čo hovorí toto evanjelium mne? Snažím sa nájsť niečo spoločné. Rozmýšľam, za čo  
asi budem súdený – myslím, že súdený budem podľa toho, či som v tých druhých spoznal tvár 
Ježiša Krista – či som ju tam hľadal a našiel. Či som v tom druhom našiel Boha, ktorý je 
láska. Preto nás toto Božie slovo pozýva k inému pohľadu – pohľadu na Ježiša Krista. Lebo 
niečo podobné je teraz pred nami. Najprv sa počas Veľkého pôstu budeme pozerať na seba – 
budeme krotiť svoje vášne, riešiť nedostatky, a potom – vo Veľký týždeň sa budeme znova 
pozerať na Ježiša Krista. Na Jeho príbeh utrpenia, smrti a vzkriesenia. Akoby sme si to mali 
vyskúšať už teraz. Tento pohľad a túto otázku: „Do akej miery vidím v druhých Boha? Vidím 
ho vôbec?“ Áno, niekedy môže byť zamaskovaný, znetvorený karikatúrou hriechu, ale je tam 
a ja ho môžem vidieť len jediným pohľadom – pohľadom skutočnej lásky.   

Keď sa ale takto skúmam, vidím, že moja situácia vyzerá dosť biedne. Prirovnal by 
som ju k bežnej situácii, keď sedím v aute a nejaký iný vodič mi nedá prednosť. Moja prvá 
reakcia je zameraná na auto a nejakého anonymného vodiča, ale nevidím konkrétneho 



človeka, ktorý má možno nejaký problém, o ktorom neviem. A keď mám potom pred sebou 
konkrétnu osobu, tiež možno škatuľkujem. Vidím napr. obchodníka, zákazníka, sponzora, 
profesora, žiaka, úradníka... Otázne ale je, či v tom druhom vidím obraz Boha. Ak nie, prečo? 
Čo musím urobiť? Odpoveď je jasná: priblížiť sa! V tejto súvislosti mi prichádza na um 
známy citát Alessandra Pronzatta: „Človek vzdialený na 1 kilometer je dobrým terčom pre 
ostreľovača, človek vzdialený na 1 meter je človekom, ktorý túži po jednom – byť skutočne 
milovaný!“  

Preto pokúsme sa o tento pohľad. Evanjelium dnešnej nedele sa nám môže zdať tvrdé. 
Boh - Sudca nás rozdelí na dve skupiny – dobrých a zlých. Tvrdé sa nám môže zdať len 
dovtedy, keď si uvedomíme, že toto evanjelium je vlastne zápasom Boha o nás. Boh nám toto 
slovo hovorí preto už dnes, aby sme raz boli na strane tých, ktorí videli v živote to podstatné – 
tvár Ježiša Krista v ľuďoch okolo seba. 

 
 

 
Farská bilancia: zmenšujeme sa, či rastieme? 

 
Znova môžeme povedať, že aspoň podľa štatistiky sa naša farnosť v uplynulom roku 

znova rozrástla. V roku 2009 sme udelili iniciačné sviatosti 40 Božím deťom, čo je o 14 
menej ako v roku 2008. K prvému slávnostnému prijatiu eucharistie pristúpilo 5 detí.  
V uplynulom roku uzavrelo sviatosť manželstva v našom chráme 10 párov a našu farskú 
rodinu opustilo 14 bratov a sestier. Aj napriek ekonomickej kríze sú teda naše čísla plusové. 
Dúfame, že stúpajúca tendencia rozrastania našej farnosti bude pokračovať aj v tomto novom 
kalendárnom roku 2010.  

 
 

Ani finan čná kríza ju nepremôže... 
 

Pri spätnom pohľade na rok 2009 môžeme povedať, že vďaka Vašej materiálnej 
podpore sa stav nášho farského účtu značne posilnil. Aby ste mali konkrétny obraz, ponúkam 
Vám nasledujúci prehľad: 

     
Stav farského účtu k 1.1. 2009: 4 340,- €: (130 746. 84 SKK)  
 
Stav farského účtu k 1.1. 2010: 9695,- €: (292 071. 57 SKK) 
 
Rozdiel: + 5355-, € (161 324. 73 SKK) 
 
Príjmy („zvon ček“, osobitné dary veriacich a štóla) spolu: 
 17 906. 955 € (539 464. 92 SKK) 
 
Výdavky (elektrina, plyn, voda, telefón, liturgické predmety a iné) spolu: 
  12 551. 955 € (378 140. 19 SKK) 
 

Za túto naozaj štedrú podporu Vám chceme vysloviť úprimné „Pán Boh odmeň“! 
Presné rozpisy príjmov a výdavkov s náležitou dokumentáciou budú predložené členom 
farskej rady na najbližšom stretnutí. Ak by niekto prejavil osobitný záujem, bude mu 
samozrejme predložená dokumentácia k nahliadnutiu.    

 
 
    



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 7. – 14. 2. 2010  
 

 
Pondelok    17:00  † Juraj, Anna (Hricáková), panychída   
 
Utorok          17:00  ���� Na úmysel  

19:00  Na úmysel (Ďurišinová) 
 
Streda       17:00   † Zuzana, Júlia, Anna (Solanková), panychída  
   
Štvrtok      17:00  ���� Ján, Jana, Juraj (Mihalovič)  
                               
Piatok        17:00   † Michal Virostko, panychída 
      
Sobota   17:00   ���� Viera, Ľubomír, Mária (Mihalovič)       

  Večiereň   
 
Nedeľa               Syropôstna - o vyhnaní prarodičov z raja; 4. hlas   
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) ���� Ján (Murínová) 
                                17:00  Pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a obradom  
                                            vzájomného zmierenia

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 15. – 21. 2. 2010 
 
Pondelok    Začiatok Veľkého pôstu, prísny pôst 

17:00  † Mária Chomová, panychída 
 

Utorok        17:00  ���� Na úmysel  
19:00  ���� Benjamín, Emília, Dávid (Beblavá) 

 
Streda       17:00  Služba preždeosvjaščénnych dárov  
                                     
Štvrtok             17:00  ���� Mária (Michalková) 
                                
Piatok        17:00  Služba vopred posvätených darov 
 
Sobota           17:00  Na úmysel (Ďurišinová) 
       Večiereň 
 
 Nedeľa               1. pôstna; 5. hlas  

            8:00    Utiereň (cirkevnoslovansky) 
        9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovansky)  
              10:30    Sv. Liturgia (slovensky) 
                                17:00   Pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho 
 
 



OZNAMUJEME  

• V nedeľu, 7. 2. 10 bude zbierka pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Už vopred sa 
chceme poďakovať za Vaše dary, ktorými podporíte túto inštitúciu.  

• V sobotu, 13. 2. 10 sa v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave uskutoční 6. ročník 
Gréckokatolíckeho plesu. 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.). Taktiež 
prosíme o podporu vo forme zákuskov alebo koláčov, ktoré môžete odovzdať deň pred 
plesom, 12. 2. 2010 na biskupskom úrade. Za túto podporu sa Vám organizátori odmenia 
dvoma lístkami do tomboly.  
• V nedeľu, 14. 2. 2010 bude znova farský obed s následnou prednáškou v priestoroch 
biskupského úradu. Svoj záujem nahláste do stredy, 10. 2. 2010 na nižšie uvedené kontakty. 

• V pondelok 15. februára sa začína Veľký pôst pred Paschou. Paschu tohto roku budeme 
sláviť 4. apríla 2010. Počas pôstneho obdobia bude pôstna disciplína vyzerať nasledovne:  
Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku počas sv. Štyridsiatnice: 
Prvý deň Štyridsiatnice (Veľkého pôstu) pondelok 15. februára 2010 a Veľký piatok (2. 
apríla) je PRÍSNY PÔST - to znamená zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom. 

Všetky stredy a piatky Štyridsiatnice je zdržanlivosť od mäsa. 

Liturgický program po čas pôstu: 

Každú nedeľu - sv. liturgie sv. Bazila Veľkého (dopoludnia) a veľkopôstna večiereň o 17. hod.  

Stredy a piatky - liturgie vopred posvätených darov o 17:00 hod. 

• V nedeľu 21. 2. 2010 po sv. liturgii bude jarná zbierka na CHARITU.  Prosíme o Vašu 
štedrosť a podporu. Za všetky milodary vyslovujeme Pán Boh odmeň. 

• V ponuke sú ešte stále modlitebné knižky v slovenskom jazyku „Hore srdcia“, ktoré boli 
vyše jedného roka nedostatkovým tovarom. Cena za kus je 5,- €. 

ĎAKUJEME  

•  Ďakujeme trom  Bohu známym rodinám, ktoré darovali na potreby farnosti sumu každá 50,- € 
(spolu 150 €). Ďalšia Bohu známa rodina darovala 20,- €. Za štedrú podporu vyslovujeme 
vďačné „Pán Boh odmeň.  
• Ďakujeme za Vašu prejavenú solidaritu pri operatívnej zbierke na pomoc pre Haiti, kde sme 
prispeli sumou 1265,- €.  

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    Kováčovej a Vavríkovej (30. 1. 10 ) a rod. Segiňákovej a Semberovej (6. 2. 10). 

 13. 2. 2010 upratujú: rod. Žeňuchova a Kraj ňákova  
            20. 2. 2010 upratujú: rod. Mojzešova a Krajcsovicsova. 
   Srdečná vďaka za Vašu službu.  

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  
 


