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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave
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Drahé sestry aDrahé sestry aDrahé sestry aDrahé sestry a    bratia!bratia!bratia!bratia!    
 
 
Mnohí určite poznáte známy príbeh Heinricha Bölla, ktorý hovorí o turistovi, ako sa na 

dovolenke prechádzal po pláži. Keď si chcel urobiť fotoaparátom záber východu slnka, zbadal 
rybára, ktorý ležal na pláži a oddychoval. Oslovil ho: „Vidím, že je pekné počasie. Určite 
budete mať veľký úlovok. Prečo nevyplávate na more? Rybár sa naňho pozrel a odvetil: 
„Lebo som už raz vyplával. A úlovok bol taký veľký, že dnes už vyplávať nemusím.“ Nato 
začal hneď turista rybárovi podsúvať veľké plány. Vraj keby vyplával aj druhý, tretí či štvrtý 
krát, chytil by oveľa viac rýb. Keby takto robil každý deň, po čase by si mohol kúpiť čln 
s motorom. Neskôr by si rybár mohol vybudovať chladiareň, neskôr možno aj udiareň. „A 
keby ste takto pokračovali aj ďalej, možno by ste si mohli kúpiť vrtuľník a vyhľadávať ryby, 
mohli by ste si otvoriť vlastnú reštauráciu,“ pokračoval turista. Rybár sa opýtal: „A potom?  
Čo by som robil potom?“ Turista mal pripravenú odpoveď: „Potom si môžete spokojne 
ľahnúť na pláž, vychutnávať slnko a more úplne bez starostí. A rybár mal už len jednu otázku: 
„A čo si myslíte, že práve teraz robím?“ 

Starosti. Keď vyslovíme to slovo, možno nám napadne, že každý máme svoje starosti. 
Starosti o seba, o svoj život, ale aj starosti o život našich blízkych. Robíme si starosti. Možno 
preto nám Božie slovo Tretej nedele po Päťdesiatnici vyznieva ako utópia. Ježiš Kristus nám 
radí: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. (Mt 6, 
25) Pri takýchto slovách mám pokušenie reagovať ako kresťan „ánoaleista“ – áno, ale... Áno, 
to je všetko pekné, ale ja mám toľko povinností v škole, doma, v práci. Je teda toto Božie 
slovo neaktuálne? Myslel Pán Ježiš len na svoju dobu? Ak nie, ako ho mám chápať?  Položme 
si otázku: čo je na starostiach také problematické, pred čím nás Božie slovo varuje?  

Po prvé je to strach. Keď si robím starosti, tak za tým môže byť strach, že napr. stratím 
zamestnanie, že premeškám svoju životnú šancu, že zlyhám. A takýto strach ma môže 
ochromiť. Môže ma spútať. Ako sa dá prekonať taký strach? V prvom Jánovom liste čítame, 



že dokonalá láska vyháňa strach. (por. 1 Jn 4, 18) Skutočná láska mi totiž hovorí: mám ťa rád, 
aj keď zlyháš. A práve Boh je takouto Láskou.   

Druhým dôvodom, prečo môžu byť starosti také nebezpečné je, že môžu byť spojené s  
pocitom nenahraditeľnosti. V zmysle: keby nie ja, tak to fungovať nebude. Keby som sa ja 
nesnažil, v práci by to tak dobre nešlo. Dávno by to už šlo dole vodou. Závisí len odo mňa, 
ako sa to vyvinie. A toto je ten druhý problém starostí – pýcha. Odpoveďou na to je veta 
Pána Ježiša: „bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 5) Ja nič nemôžem urobiť bez Ježiša 
Krista, bez jeho lásky. 
  Myslím, že takéto nebezpečenstvá so sebou prinášajú starosti. Točím sa len okolo seba. 
Buď nemám odvahu, alebo sa preceňujem. Preto nás Božie slovo varuje. A nielen to. Ježiš 
Kristus nehovorí len, aby sme si nerobili starosti, nemali obavy. Ako by to aj malo fungovať? 
Strach sa nedá zakázať. Pán Ježiš stavia proti starostiam niečo oveľa dôležitejšie. Skúsenosť! 
Pozrite, dívajte sa, pozorujte: vtáky na nebi, ľalie na poli. Cez takýto banálny príklad nás 
evanjelium pozýva, aby sme si rozšírili obzor. Aby som sa nepozeral len pred seba, vo výške 
svojich očí, ale aby som sa pozrel hore (vtáky na nebi) i dole (ľalie na poli). Boh sa stará, je 
prítomný v tomto svete. Hoci mnohí sa pred ním uzatvárajú, o mne to platiť nemusí.  

Na záver spomeniem citát známeho filozofa, ktorý povedal: „Nestaraj sa o to, čo príde, 
nestaraj sa o to, čo bolo, ale staraj sa, aby si nestratil sám seba a plač, keď sa púšťaš do 
prúdu času bez toho, aby si v sebe niesol nebo.“ (Friedrich Schleiermacher)      

    
    

    

Pár postrehov k novému vydaniu modlitebnej knižky HOSPODI POMILUJ 
    
    

Po dlhšom čase uzrelo svetlo sveta nové vydanie modlitebnej knižky 
v cirkevnoslovanskom jazyku. Ide o vcelku vydarený pokus, či už po obsahovej alebo 
štylistickej stránke. No treba si všimnúť aj rozdiely, ktoré sú medzi týmto a starším vydaním. 
Ide totiž o to, aby sme zachovali jednotu modlitieb a spevov. Pán kantor Mikuláš Seman si 
všimol pár takýchto rozdielov hlavne vo sv. liturgii. Ide o nasledujúce odchýlky:    
 
 
 Stará verzia      Nová verzia 
Antifon izobraziteľny I. - 2.verš 
... bezzakonija naša.           ... bezzakónija náša. Blahoslovén jesí Hóspodi. 
 
Iže Cheruvimy  
... pisň prinosjašče.                                          ... písň pripivájuš če. 

 
Vsjakuju nyňi žitejskuju otvežim pečaľ.             Vsjákoje nýňi žitéjskoje otložím popečénije“  

     
Viruju 
... Tvorca neba i zemli vidimych že vsich  
i ne vidimych.                                                    ... Tvorcá nébu i zemlí vídimym že vsím i ne 

vídimym. 
 

Otče naš 
... da prijdet carstvije ....                                     ... da priídet cárstvije .... 
 
 
 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 14. – 20. 6. 2010  
 
Pondelok        17:00  Na úmysel (Ďurišinová) 
 
Utorok        17:00  Na úmysel 
   19:00  Na úmysel  
 
Streda       17:00 Na úmysel  
     
Štvrtok                17:00  Na úmysel 
       
Piatok       17:00  † Ján, Ján, o. Ján (Petríková), panychída  
 
Sobota           17:00  Na úmysel 

           Večiereň  
 
Nedeľa     4. po Päťdesiatnici, 3. hlas  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
   10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 
   17:00  Večiereň  

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 21. – 27. 6. 2010 
 
Pondelok    17:00   Na úmysel (Ďurišinová)  
 
Utorok        17:00   Na úmysel 
   19:00   Na úmysel 
 
Streda                 17:00   Na úmysel 
               Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov   
  
Štvrtok         Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána  

  7:00   Na úmysel (cirkevnoslovanská) 
17:00   � Ján, Viera, Ján, Viliam (Mihalovič)  

       
Piatok          17:00   Na úmysel 
     

Sobota    17:00   Na úmysel 
 Večiereň 

  
Nedeľa     5. po Päťdesiatnici, 4. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) - priamy prenos - STV 
                                17:00  Večiereň 
 
 
 
 
 
 
 



OZNAMUJEME  

• V nedeľu, 13. 6. 2010 sa uskutoční operatívna zbierka na pomoc pre obete ničivých povodní 
na Slovensku. Prejavme spoločne solidaritu s týmito obetami aj formou finančnej pomoci.   

• V sobotu, 19. 6. 2010, o 10.30 hod. bude vladyka Peter Rusnák sláviť archijerejskú sv. 
liturgiu v Mikulčiciach na Morave. Ak by ste mali záujem zúčastniť sa tejto sv. liturgie, môžete 
sa pripojiť k zboru Chrysostomos, ktorý bude na tejto sv. liturgii spievať.  
• V stredu 24. 6. 09 je sviatok Narodenia úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu 
a krstiteľa Jána. Preto bude deň pred sviatkom veľká večiereň a v deň sviatku bude po sv. liturgii 
myrovanie. Okrem liturgie o 17.00 hod. bude znova jedna sv. liturgia ráno o 7.00 hod. 
v cirkevnoslovanskom jazyku. 

• V nedeľu, 27. 6. 10 bude v našom katedrálnom chráme eparchiálna odpustová slávnosť pri 
príležitosti sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla, ktorí sú patrónmi našej eparchie. Sv. liturgia 
o 10.30 hod (v slovenskom jazyku) bude priamo prenášaná Slovenskou televíziou.  

• Sviatosť manželstva chcú prijať tieto páry: 
1. Ľubomír Michalko, gréckokatolík, narodený aj bývajúci v Bratislave a Terézia Fülöpová, 

rímskokatolíčka, narodená a bývajúca v Bratislava. Sobáš budú mať v našom chráme 26. 
6. 2010, o 11.00 hod.  

2. Matej Mydla, rímskokatolík, narodený aj bývajúci v Bratislave a Mária Semberová, 
gréckokatolíčka, narodená aj bývajúca v Bratislave. Sobáš budú mať v našom chráme 3. 
7. 2010, o 16.00 hod.  

3. Pavol Gono, rímskokatolík, narodený v Piešťanoch, bývajúci v Bratislave a Bibiána 
Molčanová, narodená v Bardejove a bývajúca v Bratislave.   

4. Jozef Šlepecký, gréckokatolík, narodený v Stropkove, bývajúci v Bratislave a Miroslava 
Kopecká, rímskokatolíčka, narodená v Topoľčanoch, bývajúca v Bratislave  

5. Pavol Novák, gréckokatolík, narodený v Sobranciach, bývajúci v Bratislave a Katarína 
Fričová, gréckokatolíčka, narodená v Sobranciach, bývajúca v Bratislave. 

ĎAKUJEME  

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Jancurovej a Karczubovej (5. 6. 10) a rod. Kováčovej a Vavríkovej. (12. 6. 10)   

  
        19. 6. 10 upratuje: rod. Segiňákova a Semberova 
         26. 6. 10 upratuje: rod. Krajňákova a Žeňuchova. 
Ďakujeme za Vašu službu! 

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu 12. 6. 2010 zaznamenalo naše farské spoločenstvo ďalší prírastok. Iniciačné sviatosti 
dostal Šimon Petráš. Novo osvietenému Božiemu dieťaťu vyprosujeme požehnanie Nebeského 
Otca 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  
 
 


