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Č. 7 apríl 2010   

Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

                                slovíčko o SLOVEslovíčko o SLOVEslovíčko o SLOVEslovíčko o SLOVE    
    

Drahé sestry aDrahé sestry aDrahé sestry aDrahé sestry a    bratia!bratia!bratia!bratia!    
 
Jeden môj známy má 4-ročného syna, ktorý je síce ťažko chorý, ale je nadpriemerne 

inteligentný. Obaja rodičia dokonca zaviedli zošit, kde si zapisujú jeho výroky. Nedávno 
pozerali spolu film – Ježiš Nazaretský. A keď prišli k scéne, keď Pán Ježiš zomiera na Kríži, 
chlapec sa postavil a s plnou vážnosťou a smútkom vyhlásil: „Tak, a mám po darčekoch!“ 
Keď mi to môj známy rozprával, vtedy sme sa pousmiali. Ale zároveň som si uvedomil, akú 
pravdu tento chlapec povedal. Keby sme zostali stáť pri smrti Ježiša Krista na kríži, je po 
všetkom. Apoštol Pavol to vyjadruje slovami: „Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je 
márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera.“ (1 Kor 15, 14).  

Dnešný sviatok nám chce pripomenúť základnú pravdu našej viery: Ježiš Kristus vstal 
z mŕtvych! V čom je jeho vzkriesenie iné? V čom sa líši od vzkriesení, ktoré vykonal on sám 
počas svojho verejného pôsobenia. Myslime na Jairovu dcéru, naimského mládenca a Lazára. 
Všetkých týchto Pán Ježiš vrátil do ich starého života. Daroval im viac času. Ale vzalo im to 
strach zo smrti? Karel Čapek to vo svojom diele Apokryfy vyjadril tak, že Lazár sa znovu bál 
smrti a do konca života mal strach, aby neprechladol. V čom je Kristovo vzkriesenie iné 
a výnimočné? Práve v tomto momente. Berie človeku strach zo smrti. V Pavlovom liste 
Hebrejom nájdeme vetu, ktorá zhrňuje, prečo prišiel Kristus na svet: aby smrťou zničil toho, 
ktorý vládol smrťou, čiže diabla, a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred 
smrťou.“ (Hebr 2, 14n) Preto Ježiš Kristus urobil túto Paschu. Prechod zo smrti do života. 
A chce urobiť tento prechod s nami. Veľmi často sa v súvislosti so slovom Pascha hovorí, že 
znamená prechod. Jeden veriaci žid mi povedal, že toto slovo by sa dalo preložiť aj ako 
hranica. Je nejaká hranica, nejaká prekážka, ktorá mi bráni urobiť tento prechod s Kristom?   
     V zápase futbalovej ligy sa raz odohral zaujímavý príbeh. Futbalista Roy Riegels 
si poplietol strany a v zápale hry zrazu vyštartoval s loptou proti vlastnej bránke. Kričali na 
neho, aby sa spamätal, ale on akoby nevnímal a strelil vlastný gól. V prestávke medzi 



polčasmi bol veľmi sklamaný a smutný, že sa to stalo. Keď prišiel k nim tréner, ani sa 
neodvážil na neho pozrieť, len si hlavu držal v dlaniach. Keď sa už mal začať druhý polčas, 
tréner hráčom oznámil: pôjdete hrať v rovnakom zložení ako prvý polčas. Všetci okrem Roya 
vstali a išli von. Tréner sa pozrel na Roya a povedal: Ty si nepočul? Rovnaké zloženie, čiže aj 
ty! Roy zdvihol hlavu a so slzami v očiach vravel: Tréner, ja nemôžem. Zničil som teba, 
dobré meno školy a aj sám seba. Nemôžem sa ani ukázať na ihrisku. Tréner mu položil ruku 
na plece a povedal: Roy, ešte je len polčas. Vstaň a choď hrať.“ Roy sa teda zdvihol a šiel. V 
druhom polčase videli fanúšikovia úžasný zápas, Roy sa prekonával, jeho mužstvo sa 
vzchopilo a vyhralo. 

Myslím, že každému z nás sa v živote stalo, že stál na mieste alebo dokonca bežal 
opačným smerom. Ešte nie je koniec. Stále máme šancu rozbehnúť sa tým správnym smerom. 
Smerom k prázdnemu hrobu, smerom ku vzkriesenému Kristovi. Nemusíme mať strach. 
Sviatok Paschy nás pozýva k tomu, aby sme neboli kresťanmi len podľa mena alebo krstného 
listu. V roku 1722 objavili holandskí cestovatelia v pacifickom oceáne malý ostrovček 
s veľkými kamennými figúrami. Tento ostrov sa v pôvodnej reči domorodcov volal Rapa Nui. 
Objavitelia mu dali iný názov. Nazvali ho podľa dátumu, kedy ho našli - na sviatky Veľkej 
noci. Dnes ho poznáme väčšinou ako Veľkonočný ostrov. Položil som si otázku: Robí z tohto 
ostrova len jeho názov skutočne veľkonočný ostrov v pravom zmysle slova. Robí zo mňa 
skutočne veľkonočného kresťana, svedka vzkriesenia len to, že prídem na Veľkú noc do 
chrámu? Alebo, že sa považujem za kresťana? 

Skúsme dnes urobiť jednu vec. Pokúsme sa zmeniť smer. Smer od hriechu k životu 
s Bohom.. Toto je ten najväčší dar. Dar Veľkej noci. Pri pohľade na kríž nemusíme hovoriť: 
„A máme po darčekoch.“ Pretože je tu pohľad na prázdny hrob. Pohľad na Kristovo 
vzkriesenie. A práve tento pohľad viery môže zmeniť môj život, aby o mne iní mohli 
povedať: „Toto je veľkonočný kresťan, toto je veľkonočná farnosť!“ Dnes ešte máme čas. 

 
 

PoPoPoPožehnanú Paschu 2010!ehnanú Paschu 2010!ehnanú Paschu 2010!ehnanú Paschu 2010!    
 

 PrajemPrajemPrajemPrajeme ae ae ae a    vyprosujeme vyprosujeme vyprosujeme vyprosujeme Vám radostné preVám radostné preVám radostné preVám radostné prežitie sviatkov Paschy a umenie itie sviatkov Paschy a umenie itie sviatkov Paschy a umenie itie sviatkov Paschy a umenie     
neustáleho „dvíneustáleho „dvíneustáleho „dvíneustáleho „dvíhania sa“ zhania sa“ zhania sa“ zhania sa“ z    Hriechov, Hriechov, Hriechov, Hriechov, problémov aproblémov aproblémov aproblémov a    starosti!starosti!starosti!starosti!    

 
KRISTUS VSTAL ZMŔTVYCH 

XPICTOC ANECTH 
Christos voskres - Voistinu voskres 

Xpucmoc bockpece 
Hrüstos uwaskros 

Chrystus zmartwychwstal 
Krestos tense’a emmutan 

Christos a inviat 
Christ is risen 

 CHRISTUS IST AUFERSTANDEN – ER IST WAHRHAFT AUFERSTANDEN! 
CHRISTUS RESURREXIT- CHRISTUS VERE RESURREXIT! 

AL MASSIH QAM! -  !ماق حيسمل  
Mšiho kom 

Christos aftonf 
Le Christ est ressuscité 

Il Cristo è risorto 
     

 
 o. Rastislav Čižik s rodinou 

 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 5. – 11. 4. 2010  
 
Svetlý Pondelok        prikázaný sviatok 

8 00 Utiereň  

9 00 Sv. liturgia, myrovanie, sprievod okolo chrámu 
11 00 Sv. liturgia; myrovanie; sprievod okolo chrámu  
17 00  Večiereň 

 
Svetlý Utorok           17 00    Svätá liturgia - † Ján (Petríková) ,  večiereň (slov.)  

 
Svetlá Streda             17 00   Svätá liturgia; večiereň (csl.) 
 
Svetlý Štvrtok  17 00   Svätá liturgia; večiereň (slov.)   
 
Svetlý Piatok             17 00   Svätá liturgia; večiereň (csl.)   
 
Svetlá Sobota  17 00   Svätá liturgia; večiereň (slov.)   
 
Nedeľa Antipaschy, Tomášova, 1. hlas  

8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 
                               17:00      Večiereň 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 12. – 18. 4. 2010 
 
Pondelok    17:00 Na úmysel (Ďurišinová) 
 
Utorok        17:00  Na úmysel 
   19:00  � Mária (Škovierová)  
 
Streda                 17:00   � Mária, Mária (Felixová) 
     
Štvrtok                     17:00   � Peter (Škovierová)  
       
Piatok         17:00   � Mária (Pätoprstá) 
     

Sobota    17:00  Na úmysel  
Večiereň 

  
Nedeľa     3. po Pasche – o myronosičkách, 2. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 
                                17:00  Večiereň 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OZNAMUJEME  

 
• Týždeň od 4. do 10. 4. 2010 je tzv. Svetlý týždeň. Svetlý pondelok je prikázaný sviatok. 
Bohoslužobný poriadok je ako v nedeľu, s tým rozdielom, že druhá sv. liturgia  bude o 11.00 
hod. Po liturgiách bude totiž myrovanie a sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií.  Celý 
svetlý týždeň je akoby jedna veľkonočná nedeľa. Okrem evanjelia a prokimenu sa všetko na 
svätej liturgii spieva tak, ako v deň Paschy. Cárske dvere ikonostasu sú otvorené počas celého 
Svetlého týždňa. Je to znak toho, že nám Kristus svojím vzkriesením otvoril bránu do neba.   

• V nedeľu, 11. 4. 2010 bude znova po druhej svätej liturgii spoločný farský obed v blízkej 
reštaurácii s následnou krátkou prednáškou pri káve v priestoroch biskupského úradu. Svoj 
záujem nahláste, prosím, do stredy, 7. 4. 2010. Cena za menu na osobu je 5,- €. 
• V ponuke sú ešte stále modlitebné knižky v slovenskom jazyku „Hore srdcia“, ktoré boli 
vyše jedného roka nedostatkovým tovarom. Cena za kus je 5,- €. Takisto už vyšli a sú v predaji 
dlho očakávané modlitebné knižky v cirkevnoslovanskom jazyku. Cena za jednu je tiež 5,-€. 
Aby sme mohli objednať aspoň približný počet kusov, prosím, nahláste svoj záujem.  
 

ĎAKUJEME  

 
• Pri zbierke na Boží hrob sa vyzbierala suma 187, 30 €. Srdečná vďaka! 

• Bohu známa osoba podporila náš chrám sumou 100,- €, iná Bohu známa osoba prispela na 
tento účel sumou 30,- €. Štedrým darcom vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“  

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    rod. Segiňákovej, Semberovej, Žeňuchovej, Krajňákovej, Mojzešovej a Krajcsovicsovej. (27. 
3. 10 ) a rod. Bodnárovej a Michalkovej (3. 4. 10). 

  
 10. 4. 2010 upratuje: mládež (Oázové spoločenstvo)  

            17. 4. 2010 upratuje: rod. Karczubova a Jancurova.  
   
 Ďakujeme za Vašu službu! 
 

BLAHOŽELÁME  

 
• Na Veľkú sobotu, 11. 4. 2009 sa naše farské spoločenstvo rozrástlo o 2 nových dospelých 
členov, ktorí pri sv. liturgii prijali iniciačné sviatosti z rúk vladyku Petra Rusnáka. Sú to títo 
neofyti: Miroslav Vaculčiak a Miroslav Geško. Obom srdečne blahoželáme a prajeme najmä to, 
aby boli skutočnými kresťanmi, teda tými, čo uverili v Božiu lásku. „Na mnohaja i blahaja 
lita!“ 
  

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  


