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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave
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Drahé sestry aDrahé sestry aDrahé sestry aDrahé sestry a    bratiabratiabratiabratia, milé deti, milé deti, milé deti, milé deti!!!!    
 
Židovský midráš hovorí o rabínovi, ktorý mal povesť mimoriadnej svätosti. V jeho 

živote bolo niečo zvláštne, čo si ostatní nevedeli vysvetliť. Vždy v piatok ráno jednoducho 
zmizol a nikto ho celý deň nevidel. Postupne si to ľudia začali vysvetľovať mysteriózne. Vraj 
ich rabín každý piatok vystupuje do neba a tam sa rozpráva s Bohom. Raz navštívil obec 
neznámy človek. Keď počul spomínanú legendu, nechcel jej veriť, a tak sa rozhodol, že 
záležitosť preskúma. Keď prišiel piatok, prikradol sa k rabínovmu domu a tajne ho sledoval. 
Videl, ako rabín skoro ráno vstáva, oblieka sa do šiat sedliaka, berie do ruky sekeru a ide do 
lesa. Potom narúbal drevo a odniesol ho k najchudobnejšej chatrči v dedine, kde bývala jedna 
vdova so svojimi malými deťmi. Neznámy človek nikomu nič neprezradil. Len požiadal 
rabína, aby ho prijal za svojho učeníka. A vždy, keď niekto povedal, že rabín každý piatok 
vystupuje do neba, on len s úsmevom dodal: „Ak nie ešte vyššie“  

Nositeľ Nobelovej ceny Saul Bellow raz povedal, že židovská kultúra by neprežila bez 
príbehov, ktoré poskytovali pointu židovským tradíciám. Myslím, že aj toto je jeden 
z takýchto príbehov – „ak nie ešte vyššie.“ Keď sa ale prenesieme na pôdu kresťanstva, 
môžeme si položiť podobnú otázku: Vďaka čomu vydržalo 2000 rokov? Nebude to kvôli 
príbehu s opačnou pointou? Boh opustil nebo. Ježiš Kristus zostúpil na zem. A môžeme 
pokojne dodať: „A nie ešte aj nižšie!“ Zostúpil do podsvetia. Prečo? Aby sme my mohli 
vystúpiť. Vystúpiť k nemu do neba. Evanjelium dnešnej nedele je modlitbou. (Jn 17, 1-13) 
Ježiš Kristus sa tesne pred svojím zostúpením do smrti modlí. Niekto by sa možno spýtal, či 
nemá niečo dôležitejšie, čo by ešte zariadil, vybavil. Veď o chvíľu prídu ťažké chvíle bolesti 
a utrpenia na kríži  Ale Ježiš Kristus robí to, čo považuje v tej chvíli za najdôležitejšie. Modlí 
sa za svojich apoštolov. A modlí sa aj za nás. Aby sme dokázali vystúpiť k nemu, aby sme sa 
zjednotili s ním. Pretože len táto jednota s Bohom môže skutočne naplniť človeka, dať životu 



pravý zmysel, naozajstnú radosť. A dnes vidíme, ako 10 detí z našej farnosti robí krok k tejto 
jednote s Bohom. O chvíľu po prvý krát do prijmú do svojho života Ježiša Krista v eucharistii. 
Po prvý krát fyzicky zakúsia to, čo to znamená, že Boh zostúpil na zem. Máme skúsenosť, že 
momenty, ktoré sa stanú prvýkrát, si väčšinou dobre pamätáme. Prvý deň v škole, prvá láska, 
prvý deň v práci... Ale tiež veľmi dobre vieme, že len pri prvom dni  nezostáva. Človek 
jednoducho musí ísť aj ďalej. A presne je tak tomu aj dnes. Tento deň je pre vás dôležitý. Ale 
nemá zostať len pri ňom. Treba ísť ďalej. Na to, aby sme sa mohli naozaj zjednotiť s Ježišom 
Kristom, musíme ho prijímať do svojho srdca znova a znova. Veď si zoberme takého 
vrcholového športovca. Stačí, aby raz do roka trénoval, aby vyhral majstrovstvá sveta? Alebo 
stačí, že raz, dvakrát pôjdem do školy a na konci roka budú samé jednotky? Ako by to asi 
vyzeralo, keby si manželia sľúbili lásku pri sobáši, ale ďalej by sa spolu vôbec nerozprávali, 
nežili? Preto Boh zostúpil na zem a preto sa dnes za vás, za nás modlí. Aby sme mohli spolu 
žiť, rozprávať, prijímať ho. A to nielen raz, dvakrát do roka, ale stále. Stále máme otvorené 
dvere do neba. Prečo to nevyužiť?  

V tejto súvislosti si spomínam na jednu bájku, z ktorej plynie dôležité ponaučenie. Táto 
bájka hovorí o pavúkovi, ktorý si začal spriadať sieť. Jedno vlákno tejto siete bolo to hlavné. 
Pavúk sa na ňom najprv spustí zhora a potom pridáva aj ostatné vlákna, až je nakoniec dielo 
hotové. Keď pavúk z bájky dokončil svoju sieť, spokojne si žil. Až po dlho čase si všimol 
vlákno, ktoré smerovalo hore. Zavadzalo mu a tak ho prestrihol. V tej chvíli celá sieť spadla. 
Bolo to totiž hlavné vlákno, ktorým sa pavúk spustil na začiatku dole. Ponaučenie? Tak to 
dopadne s človekom, ktorý zabudne na ten hlavný pilier svojho života, začne mu zavadzať 
a zbúra ho. Všetko sa zrúti. 

Vďaka čomu vydržalo kresťanstvo 2000 rokov? Lebo tu boli vždy ľudia, ktorí 
nezabúdali na ten hlavný pilier – jednotu s Bohom. Skúsme byť aj my takýmito ľuďmi!          

 
 

Odpustová slávnosť v Petržalke 
 
V nedeľu 9. mája 2010 petržalskí gréckokatolíci oslavovali svoj prvý farský odpust. 11. 

máj má sviatok blahoslavený hieromučeník Vasiľ Hopko, ktorý je patrónom gréckokatolíckej 
farnosti Bratislava – Petržalka. Preto v nedeľu 9. mája si ho táto farnosť slávnostne uctila 
odpustovou slávnosťou. 

Do rímskokatolíckeho kostola Svätej Rodiny, kde slávia svoje farské liturgie aj 
petržalskí gréckokatolíci, zavítal bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák s kňazmi 
biskupskej kúrie, aby spolu s miestnym gréckokatolíckym farárom a bratislavským dekanom 
o. Ľubomírom Matejovičom ako aj s  miestnym rímskokatolíckym farárom a školským 
dekanom o. Jozefom Ducom slávili archijerejskú sv. liturgiu. Svätú liturgiu sprevádzal 
katedrálny zbor Chrysostomos svojím krásnym umeleckým spevom. 

Na sv. liturgii si spoločne vypočuli povzbudzujúce slová vladyku Petra nielen 
gréckokatolíci, ale aj bratia a sestry rímskokatolíci. Vladyka Peter poukázal na hrdinstvo 
blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa, od ktorého v päťdesiatych rokoch minulého storočia 
požadovali podpis, ktorým by vyjadril súhlas s Prešovským soborom. Týmto podpisom by si 
bol zabezpečil kariéru a postavenie. On to neurobil – zostal verný cirkvi a jednote s pápežom. 
Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján Pavol II. 14. septembra 2003 v Bratislave – 
Petržalke práve na nádvorí kostola Svätej Rodiny spolu s bl. Zdenkou.  

Po sv. liturgii boli pred kostolom pripravené stoly s pohostením – agapé, ktoré 
pripravili gréckokatolícke rodiny aj pre svojich rímskokatolíckych bratov a sestry. Pri 
organizovaní odpustu pomáhali zase aj rímskokatolícki veriaci. Na prvom petržalskom 
gréckokatolíckom odpuste bolo naplnené heslo blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa: „Aby 
všetci jedno boli!“ 
           o. Ľubomír Matejovič, bratislavský protopresbyter 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 17. – 23. 5. 2010  
 
Pondelok        17:00  Na úmysel (Ďurišinová) 
 
Utorok        17:00  Na úmysel 
   19:00 � Viera s rodinou (Michalková)  
 
Streda       17:00 Na úmysel  
 
Štvrtok      17:00  † Helena, Alexander (Borodovčáková) 
       
Piatok       17:00  † Ján, Mária, Dominik, Oto   
 
Sobota            5. zádušná sobota  

17:00 † Za zosnutých veriacich našej farnosti, panychída (slovenský jazyk) 
         Večiereň  

 
Nedeľa     Svätá Päťdesiatnica 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
   10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 
   17:00  Večiereň a s modlitbami na kolenách 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 24. – 30. 5. 2010 
 
Pondelok   Pondelok Svätého Ducha; Presvätá Trojica, myrovanie, sprievod okolo chrámu   

17:00   Na úmysel (Ďurišinová) 
 
Utorok        17:00   Na úmysel 
   19:00  � Ľubomír a Terézia (Michalková)   
 
Streda                 17:00   Na úmysel    
  
Štvrtok                    17:00   Na úmysel 
       
Piatok         17:00   † Juraj Šeregi, panychída 
     

Sobota    17:00   Na úmysel  
 Večiereň 

  
Nedeľa     1. po Päťdesiatnici – Všetkých svätých, 8. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 
                                17:00  Večiereň 
 
 
 



OZNAMUJEME  

• V nedeľu, 16. 5. 2010 sa po sv. liturgii uskutoční zbierka na Katolícke masmédia. Účelom 
zbierky je finančne podporiť katolícke média na Slovensku (tlačové i elektronické), preto že sú 
nápomocné pri pastorácii a evanjelizácii. Bez podpory veriacich len ťažko môžu plniť svoje 
poslanie. Za všetky dary vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

• Sobota, 22. 5. 2010 je 5. zádušná sobota. Sv. liturgia bude slávená za zosnulých veriacich 
našej farnosti. Po nej bude panychída s hramotami.  

• V pondelok, 24. 5. 2010 slávime sviatok Pondelok Svätého Ducha - Najsvätejšej Trojice. 
Po sv. liturgii bude myrovanie a sprievod okolo chrámu.  

• V týždni od 23. 10. do 30. 10. 2010 - teda od nedele Svätej Päťdesiatnice - Zostúpenia 
Svätého Ducha do nedele Všetkých svätých, prebieha na Slovensku akcia s názvom Modlitby 
mladých za mladých. Túto modlitbovú akciu organizuje Rada KBS pre mládež a univerzity v 
spolupráci s eparchiálnymi centrami pre mládež. Viac o tejto akcii môžete nájsť na stránke: 
www.mladez.kbs.sk. Taktiež je možnosť počas tohto týždňa zapojiť sa do modlitbovej reťaze. 
Celý tento týždeň je rozdelený na 30 minútové úseky modlitby. Kto má záujem o zapojenie sa 
do modlitby touto formou, môže sa nahlásiť (jednotlivci aj skupiny) na: www.premladez.sk. 

• V sobotu, 12. 6. 2010, na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, sa uskutoční 
jednodňová eparchiálna púť do Šaštína za účasti nášho vladyku Petra Rusnáka. 
• V ponuke sú modlitebné knižky v cirkevnoslovanskom jazyku. Cena za jednu je 5,- €. Aby 
sme mohli doobjednať približný počet kusov, prosím, nahláste svoj záujem.  
 

ĎAKUJEME  

• Bohu známa osoba podporila náš chrám sumou 50,- €. Štedrému darcovi vyslovujeme vďačné 
„Pán Boh odmeň!“  

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Molčányiovej a Žeňuchovej (8. 5. 10 ) a mládeži (15. 5. 10). 

  
         22. 5. 2010 upratuje: rod. Bodnárova a Michalkova  
          29. 5. 2010 upratuje: rod. Krajcsovicsova a Mojzešova  
   
Ďakujeme za Vašu službu! 
 

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu 15. 5. 2010 sa naše farské spoločenstvo rozrástlo prijatím sviatostí iniciácie o nového 
člena – Sebastiana Buchláka. Novo osvietenému Božiemu služobníkovi vyprosujeme 
požehnanie nášho Nebeského Otca na „mnohaja 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  
 
 


