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Keby som tak mohol/-la vrátiť čas? Koľkým z nás už prebehlo mysľou alebo aj perami 
toto želanie? Vrátiť ten čas, keď som pri sebe ešte mal milovaného človeka. Možno by som 
mu povedal niečo, čo som nestihol. Vrátiť ten čas, keď som sa rozhodoval pre konkrétneho 
partnera, stav, školu alebo prácu. Dnes by moje rozhodnutie bolo možno v niečom iné. 
Viacerí spisovatelia a režiséri už siahli po tejto téme. Cestovanie v čase. Vrátim sa do 
minulosti, zmením nejakú skutočnosť a vec sa dá do poriadku.  

Čo ale cestovanie v čase a duchovná oblasť? Z pohľadu viery môžeme povedať, že to, 
čo je nám ľuďom dnes nemožné, je možné Bohu. Už dve tisícročia sa deje nádherný zázrak. 
Boh cestuje v čase. Reálne vstupuje do nášho času, aby bol prítomný medzi nami. Každá 
svätá liturgia je sprítomnením udalostí smrti a vzkriesenia Ježiša Krista. Nielen spomienka, 
ale živý vstup Boha do nášho aktuálneho času. V súvislosti s tým som si prečítal jednu úvahu 
s názvom – Ako by Pán Ježiš dopadol dnes? Autor sa v nej zamýšľa nad tým, ako by to 
vyzeralo, keby Pán Ježiš účinkoval v dnešnej dobe. Aký by asi bol jeho príbeh? Dostal by sa 
pred súd alebo do väzenia? V niektorých krajinách by mu za ohlasovanie evanjelia hrozila 
smrť. Štatistiky hovoria, že každé 3 minúty zomrie na svete kresťan kvôli svojej viere. Čo ale 
v našom priestore? Keby sme udalosti evanjelia dosadili bez väčšej zmeny do nášho času 
a priestoru, zrejme by nám z toho vyšli aj problémy. Evanjelium totiž napr. hovorí o tom, že 
Ježiš spôsobil rozruch v chráme, keď poprevracal stoly peňazomencom a kupcom. Obvinenie: 
narušiteľ poriadku. Keby ho vypočúvali pred súdom a on by o sebe vyhlásil, že je Boží syn, 
zrejme by si vypočul diagnózu lekára – paranoidná schizofrénia. Aj udalosť v evanjeliu 23. 
nedele po Päťdesiatnici (Lk 8, 26-39) by sa zrejme nezaobišla bez súdnej dohry. Škoda na 
majetku – 2000 svíň. Keď si k tomu pridáme Ježišove odvážne verejné výroky na adresu 
farizejov, zákonníkov, saducejov a ďalších, zrejme by mu to situáciu neuľahčilo. Toto je 
jeden pohľad. Je to pohľad a postoj tých, ktorí aj dnes Ježiša odmietajú. Vždy sa nájde nejaká 
„rozumná“ zámienka. Ten druhý pohľad hovorí o tom, že keby Ježiš Kristus dnes uzdravoval 



chorých, kriesil mŕtvych, možno by po vedeckom preskúmaní ohúril medicínu. Pre jeho 
nasadenie v sociálnej oblasti a zdôrazňovanie lásky k blížnemu by si možno vyslúžil 
nomináciu na Nobelovu cenu za mier. Zrejme by mu neunikla ani cena za chémiu. V Káne 
galilejskej predsa premenil vodu na víno. Ani fyzika by asi nezostala bokom, keď 
spomenieme Ježišovo kráčanie po vode a vznášanie sa do neba. Antigravitácia. A keď si 
uvedomíme, že Biblia je najviac vydávaná a prekladaná kniha na svete, nechýbala by asi ani 
prestížna cena za literatúru. Tieto ocenenia by dnes možno Pán Ježiš získal, keby ho predtým 
neodsúdili.  

Táto úvaha je len špekulácia. Ale je tu jedna realita viery. Živý Boh dnes cestuje v čase 
- alebo lepšie povedané - vstupuje do nášho času, aby sme voči nemu zaujali postoj. Máme 
reálne možnosti. Budem ho súdiť či nachádzať svoje „logické“ argumenty, že ešte nie, ešte 
mám čas? Budem ho ignorovať? Alebo mu dovolím, aby získal tú najväčšiu cenu, pre ktorú 
vlastne dnes prichádza? Tou cenou je môj život. A odmena pre mňa? Sloboda. Minulosť 
nezmením, budúcnosť neovplyvním. Ale môžem teraz odovzdať svoj život Bohu, ktorý je ten 
istý, včera, dnes i naveky. Je to Boh, ktorému nič nie je nemožné.       
 
 

Zo života našej cirkvi: Prvá sv. liturgia v kaplnke Úradu vlády SR 
 

V stredu, 20. 10. 2010 bola po prvý krát slávená sv. liturgia v kaplnke Úradu vlády SR. 
Toto bolo umožnené vďaka iniciatíve Úradu vlády SR, ktorý pre verejnosť sprístupnil 
kaplnku. Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá je súčasťou objektu úradu 
vlády, je otvorená pre verejnosť každú stredu o 16.00 hod. Bohoslužby sa budú po týždni 
striedať v poradí rímskokatolícka, evanjelická, gréckokatolícka a menšinová. 
  Záujemcovia o účasť na bohoslužbe vstupujú do areálu Úradu vlády SR cez hlavný 
vchod z Námestia slobody. Pri vstupe do objektu sa podrobia bezpečnostnej prehliadke. Preto 
je potrebné prísť najneskôr 15 minút pred začiatkom bohoslužby. Návštevníci musia zároveň 
rátať s obmedzenou účasťou - cca 50 osôb - z dôvodu kapacitných možností kaplnky. 

Na prvej gréckokatolíckej sv. liturgii, ktorú slávil o. Rastislav Čižik a spev viedol prof. 
Daniel Škoviera, sa zúčastnilo asi 25 veriacich. Nech je pre nás povzbudením k hojnejšej 
účasti aj jedna z reakcií zamestnankyne úradu vlády p. Zuzany Bátovskej: „Ešte takto 
rozospievaný „úrad“  sme u nás nemali. Boli ste pre nás obohatením.“    

 
 

Sväté misie po 11-tich rokoch 
 
V našej farnosti sa po 11-tich rokoch uskutočnili misie, ktoré boli súčasťou mestských 

misií v katolíckych farnostiach Bratislavy.  Do farnosti zavítali otcovia redemptoristi 
východného obradu zo Stropkova a Starej Ľubovne - o. Mikuláš Tressa CSsR, o. Milan 
Zaleha CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR a pripojil sa k nim aj o. Miroslav Medviď CSsR, 
ktorý pôsobí v Bratislave na apoštolskej nunciatúre. Počas ôsmych dní nám bol ponúknutý 
naozaj bohatý duchovný program, súčasťou ktorého boli sv. liturgie s misijnými kázňami na 
rôzne témy ako aj  katechézy pre rôzne stavy a povolania: mužov, ženy, deti, manželov, 
mládež. Veríme, že sv. misie svoj účel splnili a prehĺbili náš osobný vzťah so živým Bohom.  

Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa (CSsR) založil v roku 1732 sv. Alfonz Mária 
de Liguori. Jej poslaním od počiatku bolo hlásať evanjelium (radostnú zvesť) chudobným. V 
časoch, kedy žil sv. Alfonz, išlo o chudobných v materiálnom zmysle, o chudobných 
pastierov, ktorí žili v horách za hranicami bohatého mesta Neapol. Táto forma apoštolátu má 
medzi gréckokatolíkmi už viac ako 80 – ročnú tradíciu. Pred rokom1950 ju vykonávali takí 
známi redemptoristi ako o. Trčka, o. Nekula, o. Musil, o. Zakopal a iní. 

  



FARSKÉ OZNAMY
 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 1. – 7. 11. 2010  
Pondelok                8:00  Sv. liturgia (slovenská) 
                              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), panychída na cintoríne 
               
Utorok                Pamiatka zosnulých  
                              17:00  † Za zosnulých veriacich našej farnosti, panychída 
           19:00  voľný úmysel 
 
Streda                17:00  voľný úmysel 
     
Štvrtok              17:00  † Jozef, Mária, Ján, Juraj, Helena, Pavel, Alžbeta (Klučková) 
             † Anýzia, Peter, Mikuláš, Jozef, Helena, Michal (Krilová) 
        
Piatok                 17:00  † Peter, Anna, Michal, Helena, Ján, Anna (Krilová) 
 
Sobota               17:00  voľný úmysel  

          Večiereň  
 
Nedeľa     24. po Päťdesiatnici, 7. hlas 
                  8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)  
       9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
          10:30 Sv. Liturgia (slovenská) 
          17:00 Veľká večiereň 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 8. – 14. 11. 2010 
Pondelok       Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam 
             7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

        17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 
 
Utorok                17:00  Sv. liturgia 
           19:00  voľný úmysel 
   
Streda               17:00  voľný úmysel  
  
Štvrtok                  17:00  voľný úmysel 
       
Piatok                   17:00  voľný úmysel 
     

Sobota            17:00 voľný úmysel 
 Večiereň 

  
Nedeľa            25. Po Päťdesiatnici, 8. hlas 

 8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská) 
 9:00  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

          10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 
          17:00  Večiereň 
 
 



OZNAMUJEME  

• V pondelok, 1. 11. 2010 slávi latinská cirkev sviatok Všetkých svätých a zároveň je aj štátny 
sviatok. Preto budú dve sv. liturgie. Prvá o 8.00 hod. v slovenčine a druhá v obvyklom čase 
o 17.00 hod. v cirkevnej slovančine. Po tejto sv. liturgii bude panychída za našich zosnulých 
pri centrálnom kríži na Ondrejskom cintoríne.  V utorok, 2. 11. 2010 je Pamiatka zosnulých. 

• Od 3. novembra do 3. decembra 2010 sa v Bratislave uskutoční výstava Pramene byzantskej 
tradície na Slovensku. Výstava bude inštalovaná v priestoroch Národného osvetového centra na 
Námestí SNP 12. Predstavuje prevažne rukopisné pamiatky späté s byzantsko-slovanskou 
kultúrou a tradíciou na našom území z 15.-20. storočia. Slávnostné otvorenie výstavy sa 
uskutoční v stredu 3. novembra 2010 o 16.00 hod. v priestoroch Národného osvetového centra. 
Na otvorení sa zúčastní vladyka Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme 
a vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Otvorenie výstavy bude sprevádzať koncert 
byzantsko-slovanskej chrámovej hudby v podaní nášho katedrálneho zboru Chrysostomos. Viac 
informácii o prednáškach, ktoré budú sprevádzať túto výstavu nájdete na:  
http://www.slavu.sav.sk/konferencie/vystava_2010.php 

• V pondelok, 25. 10. 2010 sa v nadväznosti na sv. misie  začali v našej farnosti ohlasovať 
katechézy Neokatechumenátnej cesty. Sú každý pondelok a štvrtok, po sv. liturgii, cca. o 18.15 
hod. Srdečne Vás na ne pozývame.  
• V nedeľu, 7. 11. 2010 bude zbierka na tzv. Solidárny fond. Jej účelom je podpora 
ekonomicky slabších farností našej eparchie.  Už vopred ďakujeme za Vaše dary.  

• V sobotu, 13. 11. 2010, o 15. 30 hod. sa znova uskutoční stretnutie detí v priestoroch 
biskupského úradu. Paralelne k tomu prebehne aj stretnutie rodičov s duchovným obsahom 
v tých istých priestoroch. Zavŕšením bude sv. liturgia v chráme o 17. 00 hod.   

• V nedeľu, 14. 11. 2010 sa uskutoční spoločný farský obed v blízkej reštaurácii s následnou 
krátkou prednáškou (tentoraz doc. Ľubomír Michalko) v priestoroch biskupského úradu. Svoj 
záujem nahláste, prosím, do stredy, 10. 11. 2010.  
• V nedeľu, 21. 11. 2010 sa v chráme sv. Ladislava začne podujatie „Biblia d ňom i nocou – 
Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma“ pod záštitou otca arcibiskupa Mons. Stanislava 
Zvolenského. V rámci jedného týždňa začínajúc nedeľou Krista Kráľa bude prečítané celé 
Sväté písmo, jednotlivé knihy v štandardnom poradí katolíckeho kánona. Čítať sa bude 
nepretržite, teda bez prerušenia, pričom sa budú striedať mnohí čítajúci. V tomto projekte sme 
dostali priestor aj my, gréckokatolíci, a to v utorok , 23. 11. 2010 od 12.00 hod. do 24.00 hod. 
Jeden čitateľ bude čítať 15 minút. Okrem toho je potrebné nahlásiť sa aj na počúvanie Božieho 
slova. Preto Vás prosíme, aby ste sa nahlásili. Kontaktnou osobou je Ľubomír Michalko ml., 
ktorý zastupuje našu farnosť v danej záležitosti.  

ĎAKUJEME  

• Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii sv. misií v našej 
farnosti. Osobitne treba vyjadriť vďaku rodine Šeckovej za príkladnú starostlivosť o otcov 
misionárov a tiež rodine Michalkovej pri obnove misijného kríža a príprave misijného plagátu. 

• Rodina Seywerthova darovala na chrám 100,- €, za čo jej patrí vďačné „Pán Boh odmeň!“  
• Pri jesennej zbierke na misie sme prispeli sumou 398,43 €. Srdečná vďaka! 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Kováčovej a Vavríkovej  (23. 10. 10) a rod. Kraj ňákovej (30. 10. 10)    
          6. 11. 2010 upratuje: rod. Mojzešova 
         13. 11. 2010 upratuje: rod. Bodnárova a Michalkova.    
 Ďakujeme za Vašu službu! 



BLAHOŽELÁME  

• V sobotu, 23. 10. 2010 naše farské spoločenstvo zaznamenalo ďalší prírastok – Timur 
a Maxim Vilčákovci (�20. 5. 2010).  Obom dvojčatám srdečne blahoželáme a prajeme najmä to, 
aby boli skutočnými kresťanmi, teda tými, čo uveria 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


