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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!    
 
 

„Veriaci sa omylom modlili smerom k Afrike a nie k Mekke.“ Takýto titulok niesol 
článok, ktorý som si prečítal uplynulý týždeň v novinách. Išlo v ňom o to, že najvyššia 
islamská rada v Indonézii vydala v marci tohto roka chybný edikt, podľa ktorého sa Mekka 
mala nachádzať západne od Indonézie. Preto teraz požiadala veriacich, aby sa pri svojich 
každodenných modlitbách pootočili severnejšie. Podľa chybného nariadenia sa totiž modlili 
smerom k Afrike. Jeden islamský duchovný to komentoval slovami: „Indonézania sa nemusia 
obávať, že táto chyba ovplyvnila Božiu schopnosť načúvať ich modlitbám.“ 

Tento článok ma priviedol k zamysleniu. Akým smerom sa orientujem ako kresťan? 
Niekto možno povie: samozrejme, že k Bohu. Evanjelium 9. nedele po Päťdesiatnici (Mt 14, 
22 – 33) ale naznačuje, že to vôbec nemusí byť zbytočná otázka. Ježiš Kristus zázračne nasýti 
zástup ľudí, rozpustí ho a svojím apoštolom nariaďuje, aby sa preplavili na druhý breh 
Genezeratského jazera. Rozpúta sa búrka. A v tejto situácii prichádza ich majster. Kráča po 
vode. Ale učeníci si najprv myslia, že je to mátoha. Keď sa im Ježiš prihovorí, aby sa ho 
nebáli, Peter si to chce overiť. Jeho chôdza po vode sa však nakoniec končí záchrannou 
akciou.      

Máme pred sebou jasný a výstižný obraz. Všetci sme od Boha dostali jednu úlohu – 
„preplaviť sa na druhý breh“.  K nemu do neba. Lenže na tejto ceste nás občas stretávajú aj 
búrky. Boh ich dopustí. Dokonca nás do nich niekedy aj pošle. Sú to situácie, v ktorých si 
ľudskými silami len málokedy dokážeme pomôcť. Môže to byť nejaká ťažká manželská kríza, 
veľké finančné problémy, choroba, ktorá mi už berie nádej, osamelosť alebo to môže byť 
nejaká úplne nová situácia, s ktorou si neviem poradiť. Čo teraz? Na pomoc prichádza práve 
dnešné Božie slovo. Skutočne radostná zvesť, ktorá hovorí o tom, že Ježiš svojich ľudí 
nenecháva samých, ale je pri nich, blíži sa k nim. Lenže počuli sme, že oni ho najprv 
pokladali za mátohu. Mysleli si, že k tej búrke sa pridáva len ďalší „problém“, ktorý ich chce 



ohroziť, ublížiť im. Nie je to niekedy aj náš obraz? Kolega mi rozprával o svojej skúsenosti, 
ako nedávno navštívil istých rodičov, ktorí mali ťažko chorého syna. Chcel ich povzbudiť, 
rozprával im o Bohu. O tom, že on má moc uzdraviť ich dieťa. A ponúkol im, že sa bude za 
ich syna modliť, udelí mu sviatosť pomazania chorých... Oni mu ale zdvorilo povedali: 
„Ďakujeme, ale my už máme dosť svojich starostí.“ Nespoznali Ježiša ako záchrancu. 
Podobne ako na začiatku učeníci. 

 Čo je teda potrebné? V texte dnešného evanjelia by som si všimol 3 kroky. Prvý krok 
je slovo Ježiša Krista. Petrovi povedal: „Poď!“ (Mt 14, 29) Pre mňa, v mojej konkrétnej 
situácii, to môže byť aj iné slovo. A toto slovo môže najprv  vyznievať aj „nemožne“. Tak ako 
Petrova chôdza po vode. Lenže práve toto je kresťanstvo. Boh od nás nežiada ťažké veci, On 
žiada nemožné. Tam, kde končia moje ľudské návody, recepty a možnosti, tam začínajú 
možnosti Boha. Preto je potrebný druhý krok. Dôvera. Dôvera, že aj nemožné sa stane 
možným. Dôverovať Bohu, že on má moc a chce mi pomôcť. A preto je tu aj tretí krok. 
Nestratiť „o čný kontakt“ s Ježišom Kristom. Kým sa Peter pozeral na Ježiša, všetko bolo 
v poriadku. Ale len čo si viac všímal vlny a vietor, začal sa topiť.  

Ako byť naorientovaný tým správnym smerom? Dnešné Božie slovo prinieslo riešenie. 
Nenachádzam sa náhodou pri niektorom z tých 3 krokov? Možno potrebujem slovo, dôveru 
alebo obnoviť „očný kontakt“. To síce nemusí znamenať, že problém sa odstráni hneď, ale 
jednu istotu mi to dá. Nemusím mať strach, že ma ten problém pohltí. Žalm 23 to vystihuje 
nádherne: I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj 
prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ 
mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po 
všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. (Ž 23, 4-6) 

Otočme sa dnes správnym smerom...             
   

    
    

Zo života eparchie: Krištofova nedeľa v Petržalke  
 
 
 

MIVA Slovensko, n. f. usporiadala v nedeľu, 18. 7. 2010 Krištofovu akciu na podporu 
misionárov. Rodina misijných organizácii MIVA po celom svete sa opäť snaží i tento rok 
spojiť vďačnosť vodičov za najazdené kilometre s podporou misionárov, a to zabezpečovaním 
ich mobility prostredníctvom kúpy dopravných prostriedkov. 
 
Tak ako vlani, aj tento rok Krištofova akcia začala slávnostnou svätou liturgiou v chráme 
Svätej Rodiny v Bratislave-Petržalke. Sv. liturgiu slávil bratislavský gréckokatolícky biskup 
Mons. Peter Rusnák, ktorý je patrónom MIVA Slovensko. Spolu s o. Petrom Sabolom, 
biskupským kancelárom, koncelebrovali o. Ľubomír Matejovič, predseda MIVA Slovensko 
a o. Jozef Pajerský, kaplán miestnej farnosti. V homílii vladyka Peter poukázal na potrebu 
vedieť sa podeliť s tým, čo máme. Keď budeme myslieť i na iných, vtedy budeme vedieť 
vniesť aj Krista do spoločnosti a naše kresťanstvo bude plodné. 

Po sv. liturgii otec biskup posvätil na nádvorí kostola autá prítomným veriacim. Tak ako 
každoročne posviacame byty i domy, aby sme si aktualizovali vyprosenie Božieho 
požehnania pre naše domovy, vyprosujeme si požehnanie aj pre naše dopravné prostriedky. A 
to s prosbou, aby sme sa vždy šťastne a v zdraví vrátili z našich ciest do našich domovov. 

zdroj: www.grkatba.sk 
 



 
FARSKÉ OZNAMY

  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 26. 7. – 1. 8. 2010  
 
Pondelok              17:00  Na úmysel 
               
Utorok         17:00  Na úmysel  
 
Streda       17:00  Na úmysel 
     
Štvrtok               17:00  Na úmysel 
       
Piatok       17:00  Na úmysel 
 
Sobota                17:00  � rod. Šecková  

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

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 2. – 8. 8. 2010 
 
Pondelok   17:00  † Milan, panychída 
 
Utorok                 17:00  � Eva Kavecká 
  
Streda                17:00   † Juraj, Vasiľ, Ivan, panychída  
  
Štvrtok          17:00   † Ján (Michalková), panychída 
    Večiereň 
       
Piatok         Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, myrovanie 

  7:00    Sv. liturgia (slovenská)    
17:00   Na úmysel 

     

Sobota    17:00   Na úmysel 
 Večiereň 

  
Nedeľa     11. po Päťdesiatnici, 2. hlas,  
                  8:00  Utiereň (slovenská) 
       9:00  Sv. Liturgia (slovenská)  
          10:30  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)                              
                             17:00 Večiereň 
 
 



OZNAMUJEME  

 
• V utorok, 27. 7. 2010 sa v kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave uskutoční XVIII. 
spomienka na sv. Gorazda. Program sa začne slávnostnou sv. omšou o 18.00 hod. a bude 
pokračovať príhovormi o 19.00 hod. v Sále Vincentínum.   

• V nedeľu, 1. 8. 2010 slávime sviatok Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného 
a životodárneho Kríža. Pri príležitosti tohto sviatku bude v závere liturgie, po zaámbonnej 
modlitbe posvätenie vody. Týmto dňom zároveň začína aj pôst pred sviatkom Zosnutia presvätej 
Bohorodičky – tzv. spasivka, alebo tiež uspenský pôst. Tento pôst trvá až do spomínaného 
sviatku (15. 8.). Na našom území nie je záväzný. Počas jeho obdobia platí zdržanlivosť od mäsa 
v piatok.    

 • V piatok, 6. 8. 2010 slávime odporúčaný sviatok Sväté Premenenie nášho Pána, Boha 
a Spasiteľa Ježiša Krista. Ako zvyčajne bude preto v predvečer sviatku večiereň s lítiou 
a požehnaním chlebov. Vo sviatok budú znova dve sv. liturgie – ráno o 7.00 hod. v slovenskom 
jazyku a o 17.00 hod. v cirkevnej slovančine. Pri sv. liturgiách bude požehnanie ovocia 
a myrovanie. V tento deň je zároveň voľnica. 

• Piatok, 6. 8. 2010 je prvým piatkom  v mesiaci, a teda príležitosťou k sviatostnému zmiereniu. 
 

ĎAKUJEME  

 
•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Jancurovej a Karczubovej (17. 7. 2010) a rod. Kováčovej a Vavríkovej (24. 7. 2010)   

  
         31. 7. 2010 upratuje: rod. Segiňákova a Semberova 
            7. 8. 2010 upratuje: rod. Krajňákova a Žeňuchova. 
Ďakujeme za Vašu službu! 
 

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu, 17. 7. 2010 prijali sviatosť manželstva Miroslav Geško a Katarína Baluchová. 
Novomanželom blahoželáme a prajeme, aby nikdy nezabúdali čerpať „víno Božej lásky“.   

• V nedeľu, 18. 7. 2010 sa naše farské spoločenstvo udelením iniciačných sviatostí rozrástlo 
o nového člena – Tomáša Vaculčiaka. V sobotu, 24. 7. 2010 sa k nemu pridali ďalšie dve deti – 
Ela Magdaléna Semanová a Martin Milý. Vyprosujeme im Božie požehnanie 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  
 
 
 


