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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!    
 

Známe úslovie hovorí, že keď sa rúbe drevo, lietajú aj triesky. Zo skúsenosti vieme, že 
pri výrobe mnohých vecí vzniká aj tzv. vedľajší produkt. Keď si prečítame letáčik pribalený 
k liekom, zistíme, že na mnohých je aj „rubrika“ s názvom vedľajšie účinky. Zrejme ani 
duchovná oblasť nie je výnimkou. Lebo niečo podobné môžeme vidieť aj vtedy, keď Boh 
koná v našom živote. Daruje nám slobodu, ale jeho konanie spôsobuje často aj „vedľajší 
produkt“ alebo „vedľajšie účinky“. Tým vedľajším účinkom môže byť napríklad aj to, že mi 
berie niečo, na čom som závislý. Moju domnelú istotu  

Alessandro Pronzato si vo svojej knihe Nepohodlné evanjeliá vzal na mušku medzi 
inými aj stať evanjelia 4. nedele po Päťdesiatnici. (Mt 8, 28 – 9,1) Svoju úvahu nazval 
Dvetisíc svíň na váhe. Tou váhou sú podľa neho obyvatelia gadarského kraja, dobrí 
obchodníci. Na jednej miske váh je črieda svíň, na druhej sú dvaja oslobodení. Ježiš Kristus tu 
kladie jasnú otázku: Čo si vyberiete, dvoch ľudí alebo dvetisíc svíň? Čo je pre vás viac? 
Vieme, čo zavážilo. Prevážila ich istota, ich majetok, ich blahobyt, ich realizmus, ich „svine“. 
Pekne teda Pána Ježiša poprosia, aby odišiel z ich kraja. Nevyháňajú ho, nepožadujú náhradu 
škody, len ho prosia, aby odišiel. Načo riskovať ďalej? A toto je vlastne riziko kresťana. Kde 
sa rúbe drevo, lietajú aj triesky. Často hovoríme, že spása je zadarmo, že nič nestojí. Dnes 
sme počuli, že predsa niečo „stojí“. Stojí moje rozhodnutie. Lebo prípadov priameho 
posadnutia zlým duchom, nie je veľa. Oveľa viac je prípadov, kedy má človek slobodnú 
voľbu a rozhodne sa proti Bohu, proti jeho ponuke. Zo strachu pred „lietajúcimi trieskami“.     

V tejto súvislosti som si spomenul na známy kazateľský príklad. Skupinka žien 
študovala knihu proroka Malachiáša. Keď čítali tretiu kapitolu, prišli k tretiemu veršu, v 
ktorom sa píše: „I sadne si a bude vytápať a čistiť striebro; a vyčistí synov Léviho.“ Tento 
verš bol pre ženy ako hlavolam a rozmýšľali, čo tieto slová vlastne hovoria o Božích 
vlastnostiach. A tak sa jedna z nich ponúkla, že niečo zistí o procese čistenia striebra a na 



ďalšom stretnutí skupinky im o tom porozpráva. Ešte v ten istý deň zavolala známemu 
striebrotepcovi a dohodla si s ním stretnutie, aby ho pozorovala pri práci. Nepovedala mu nič 
o tom, prečo sa o jeho prácu zaujíma, iba toľko, že ju zaujíma proces čistenia striebra. Ako 
tak striebrotepca pozorovala, videla, že drží kus striebra nad ohňom, aby ho zohrial. Vysvetlil 
jej, že pri čistení striebra ho treba držať uprostred ohňa, tam, kde sú plamene najhorúcejšie, 
aby sa všetka nečistota spálila. Žena rozmýšľala o tom, že Boh nás tiež niekedy takto drží v 
ohni a potom si spomenula na verš: „I sadne si a bude vytápať a čistiť striebro...“ A tak sa 
opýtala striebrotepca, či naozaj musí sedieť a držať to striebro po celý čas, kým sa čistí. Muž 
odpovedal: „Samozrejme. A nielen to. Musím ho držať a nespustím z neho oči po celý čas, 
kým je v ohni. Keby som to striebro nechal v plameňoch čo i len o chvíľu dlhšie, ako treba, 
zničilo by sa.“ Žena sa na chvíľu zamyslela a potom sa striebrotepca opýtala: „A ako viete, 
kedy je to striebro už úplne čisté?“ On sa usmial o odpovedal: „No, to je ľahké - predsa vtedy, 
keď sa v ňom vidím ako v zrkadle.“  

A pointa? Ak sa dnes cítiš akoby uprostred ohňa, pamätaj, že ťa drží Božia ruka. On z 
teba nespúšťa oči. Nedovolí, aby sa tvoj život zničil a bude ťa strážiť a držať, až kým sa 
v Tebe znova neuvidí. Keď Boh koná, môže to mať aj vedľajšie účinky, ale nezabúdajme - 
hlavným produktom je Nebo! 
   

    

Zo života eparchie i farnosti: Putovali sme! 
 

V sobotu, 12. júna 2010 na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky sa v Bazilike 
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne konala Druhá púť Bratislavskej eparchie. 

Po vzájomnej dohode s miestnym arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským a otcami 
saleziánmi, vyhlásil minulého roku vladyka Peter (Rusnák) Baziliku Sedembolestnej Panny 
Márie v Šaštíne za pútnické miesto Bratislavskej eparchie s pravidelnou každoročnou púťou 
na deň Spolutrpiacej Bohorodičky (vždy v sobotu) po sviatku Najsladšieho Pána, Boha 
a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí (Najsvätejšieho Srdce Ježišovo).  

Program púte sa začal o 10.00 hod. modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke, po ktorom 
nasledovala archijerejská svätá liturgia. Predsedal jej o. arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, SJ, 
sekretár Kongregácie pre východné cirkvi; spolu s ním slúžili vladyka Peter (Rusnák) a 
ďalších 15 kňazov eparchie. Liturgické slávenie svojím spevom sprevádzal Katedrálny zbor 
Chrysostomos pod vedením dirigenta RNDr. Petra Plška. 

Na úvod liturgie privítal vladyka Peter vzácneho hosťa z Ríma a poďakoval mu, že aj napriek 
svojmu nabitému programu prijal pozvanie na túto slávnosť. V homílii sa vyše 200 veriacim 
zídeným z rôznych farností Bratislavskej eparchie z celého Slovenska – zo Šumiaca, Telgártu, 
Martina, Žiliny, Banskej Bystrice, Zvolena, Žiaru nad Hronom, Trenčína, Nitry a Trnavy 
a Bratislavy prihovoril vladyka Cyril a zameral sa na mariánsku tradíciu, ktorá je hlboko 
spojená práve so šaštínskou bazilikou. Ako zdôraznil, „my dnes putujeme na toto mariánske 
pútnické miesto nie pre to, aby nás Bohorodička naučila trpieť, ale milovať. Lebo iba láska sa 
dokáže identifikovať s utrpením druhého....“ 

 Po sv. liturgii sa pútnici zúčastnili na agapé v priestoroch Saleziánskeho centra, po ktorom 
nasledovala prednáška švajčiarskeho misionára pôsobiaceho v súčasnosti na Slovensku, P. 
Jozefa Hegglina, MSC o jeho skúsenostiach z misií v Indonézii a Polynézii. 
            Stanislav Gábor 
 
 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 28. 6. – 4. 7. 2010  
 
Pondelok               17:00  † Nadežda, panychída 
              Veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov 
 
Utorok       Sv. apoštoli Peter a Pavol, prikázaný sviatok, myrovanie, agapé   

  7:00  Na úmysel 
   17:00  Za veriacich našej farnosti  
 
Streda       17:00  Na úmysel (Ďurišinová) 
     
Štvrtok                17:00  † Peter (Lunter), panychída 
       
Piatok       17:00  Na úmysel 
 
Sobota           17:00  Na úmysel 

           Večiereň  
 
Nedeľa     6. po Päťdesiatnici, 5. hlas  
                  8:00 Utiereň (slovenská) 
       9:00 Sv. Liturgia (slovenská)  
          10:30  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
          17:00  Večiereň 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 5. – 11. 7. 2010 
 
Pondelok      Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov 

8:00     Utiereň 
   9:00     Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
 
Utorok                 17:00   † Edita (Maarová) 
  
Streda                17:00   Na úmysel  
  
Štvrtok          17:00   † Michal Kavecký, panychída 
       
Piatok          17:00   Na úmysel 
     

Sobota    17:00   � Jozef (Lunter) 
 Večiereň 

  
Nedeľa     7. po Päťdesiatnici, 6. hlas 
                  8:00  Utiereň (slovenská) 
       9:00  Sv. Liturgia (slovenská)  
           10:30  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)                              
                              17:00 Večiereň 
 



OZNAMUJEME  

• V utorok, 29. júna 2010 je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Okrem sv. 
liturgie o 17. 00 hod., bude znova jedna sv. liturgia ráno o 7. 00 hod. v cirkevnoslovanskom 
jazyku. Po sv. liturgii bude myrovanie, ktoré bude zároveň zbierkou na „Halier (cent) sv. 
Petra“ . Jej účelom je podpora Pápežského misijného diela v krajinách tretieho sveta.  

• Piatok 2. 7. 2010 je prvý piatok v mesiaci. Všetci sme znova naliehavejšie pozvaní prijať 
odpustenie Boha vo sviatosti  zmierenia.  

• V sobotu, 3. 7. 2010 o 18. 00 hod. sa v našom chráme uskutoční koncert vokálnych 
speváckych zborov Tempus (Bratislava) a Spektrum (Praha). Všetci sme srdečne pozvaní.  

• Nedeľou 4. 7. 2010 prechádzame na „prázdninový“ režim nedeľných bohoslužieb. To 
znamená, že v nedeľu bude utiereň o 8.00 hod., prvá sv. liturgia o 9.00 hod. v slovenčine 
a liturgia o 10. 30 hod. v cirkevnoslovanskom jazyku!    

• Liturgie v utorok o 19. 00 hod. počas prázdnin nebudú. Budeme v nich pokračovať od 7. 9. 2010. 

• V pondelok 5. 7. 2010 je odporúčaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. O 8.00 hod. bude 
utiereň a po nej o 9.00 hod. sv. liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku. 

• Sviatosť manželstva chcú prijať tieto páry:  
1. 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.  

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

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

4. Miroslav Geško, gréckokatolík, narodený aj bývajúci v Bratislave a Katarína Baluchová, 
gréckokatolíčka, narodená v Sabinove a bývajúca v Bratislave.  

ĎAKUJEME  

• V nedeľu 13. 6. 2010 sa pri zbierke pre obete povodní na Slovensku vyzbieralo dohromady 
2150,- €. Úprimné „Pán Boh odmeň!“   
• Bohu známa rodina prispela na chrám sumou 50,- €. Srdečná vďaka! 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Segiňákovej a Semberovej (19. 6. 10) a rod. Kraj ňákovej a Žeňuchovej (26. 6. 10)   

  
          3. 7. 10 upratuje: rod. Krajcsovicsova a Mojzešova 
         10. 7. 10 upratuje: rod. Bodnárova a Michalkova . 
Ďakujeme za Vašu službu! 

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu 26. 6. 2010 prijali sviatosť manželstva v našom chráme Ľubomír Michalko  a Terézia 
Fülöpová. Novomanželom zo srdca blahoželáme a vyprosujem Božie požehnanie na mnoho rokov! 

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  


