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Židovská midráš hovorí o rabínovi, ktorý sa raz pozeral z okna svojho bytu na ulicu. 
V istom okamihu zazrel jedného svojho žiaka, ktorý náhlivo kráčal smerom k trhu. Keď ho 
neskôr jeho žiak navštívil, rabín mu položil jednu otázku: „Povedz mi, pozrel si sa už dnes na 
nebo?“ Žiak začal hovoriť, čo všetko musel stihnúť, koľko mal práce, a že na nebo sa pozrieť 
nestihol. Rabín mu na to odpovedal: „Pozri sa z okna. O nejakých 100 rokov tu už nebude 
takmer nič z toho, čo vidíš. Nebude tu tamten trh, ľudia ani zvieratá. Nebudem tu ja a nebudeš 
tu ani ty. Tak mi povedz, čo bolo dnes také dôležité, že si sa nestihol pozrieť na nebo?“ 

V evanjeliu 27. nedele po Päťdesiatnici (Lk 13, 10-17) čítame, ako Pán Ježiš vráti 
zdravie žene, ktorá 18 rokov trpela. Nevieme, aká presne to bola choroba. Myslím, že ani 
nemusíme vedieť, či to bola osteoporóza v pokročilom štádiu. To by asi v tej chvíli situáciu 
ženy nevyriešilo. Vieme, že táto choroba jej bránila narovnať sa. Bránila jej pozrieť sa na 
nebo. A vieme tiež, že bola chorá 18 rokov, a že sa stretla s Ježišom. A to ju zachránilo. Jej 
situácia sa zmenila. Už nemusela celý čas hľadieť len do zeme ako zhrbená. Mohla sa 
narovnať, mohla vidieť ľudí, nebo. Dá sa povedať, že stretnutie s Ježišom jej darovalo nový 
pohľad na svet a tým aj na svoj život. Pretože sa stretla s niekým, kto z toho neba zostúpil. Zo 
samotným Bohom, Ježišom Kristom.  Pritom ma zaujal spôsob, akým ju Pán Ježiš uzdravil. 
Lebo môžeme predpokladať, ako sa na túto ženu pozerali ostatní. Zrejme ju vnímali ako 
nejakú chuderu, chorého človeka, ktorému sa nedá pomôcť. Možno aj ona sama počula občas 
slová poľutovania: „Tá má ale život!“ A čo je na celom príbehu úžasné?  Pohľad, ktorým túto 
chorú ženu vidí Ježiš Kristus. On ju totiž nevidí iba ako chorú chuderu. On ju súčasne vidí aj 
ako zdravú ženu. Počuli sme, že si ju zavolal a povedal jej: „Žena, si oslobodená od svojej 
choroby,...“ (Lk 10, 12) Potom sa jej dotýka a žena prijíma tento pohľad i dotyk, vzpriami sa 
a oslavuje Boha.  



Dnešné Božie slovo je teda znova posolstvom nádeje pre každého z nás. Boh vidí 
nielen moju realitu, on vidí aj moje možnosti. A vidí ich aj dnes. Lebo mojou realitou možno 
je, že som spútaný nejakou vecou, osobou, situáciou, ktorá ma tlačí k zemi tak, ako tú chorú 
ženu z evanjelia. A toto „zhrbenie“ mi bráni vidieť ľudí okolo seba, bráni mi vnímať krásu, 
bráni mi „vidieť nebo“ vo svojom živote. Možno som spútaný myšlienkami menejcennosti, že 
niečo nezvládnem. Iní to predsa vedia oveľa lepšie ako ja. Radšej to prenechám im, veď ja tu 
len ruším, zavadziam... Možno ma tlačí k zemi pocit samoty. Zostala som sama. Život 
v samote je taký prázdny, nevidím v ňom zmysel... Alebo pocit, že dokonca aj Boh ma 
opustil, že je ďaleko, že ignoruje prosby, že mu na mne vlastne nezáleží. Alebo ma tlačí 
k zemi zaľúbenosť do seba, pre ktorú možno nevidím ani svojich najbližších. Tlačí ma 
kariéra, škola? A ak aj nič z toho, tak je tu niečo, čo tlačí každého. Je to hriech. Hriech nás 
vždy oberá o slobodu Božích detí. Robí nás otrokmi.  

Preto živý Boh prichádza aj dnes, aby ma narovnal, aby som už nemusel byť zhrbený 
hriechom a ani ničím iným. Boh dnes prichádza, aby som sa mohol nielen pozrieť, ale aj 
zakúsiť predchuť skutočného neba. Predchuť Božieho kráľovstva. A ako to chce urobiť? Tak, 
ako to urobil aj so zhrbenou ženou – svojím slovom a dotykom. Znova máme pred sebou 
obraz, ktorý sme len nedávno videli pri Jairovej dcére a žene trpiacej krvotokom. Je to obraz 
sv. liturgie. Boh nám najprv dáva svoje slovo -  si oslobodená/-ý od svojej choroby – a potom 
sa nás chce dotknúť svojím Telom a Krvou. Toto je tá predchuť neba, ktorou nás chce 
narovnať. Čo je dnes také dôležité, aby mi zabránilo zakúsiť nebo? Napovie nám znova Božie 
slovo: „A som si istý, že ani smrť ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani 
budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť 
odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rim 8, 38n) 
 

 
 

Zo života našej cirkvi: Vigília za každý počatý život 
 
 
 

V sobotu, 27. novembra 2010 sa v našej katedrále uskutočnila modlitbová vigília za 
každý počatý ľudský život, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák. Vigília sa konala 
z iniciatívy Svätého Otca Benedikta XVI., ktorý takúto vigíliu slávil v Bazilike sv. Petra 
v Ríme. Bolo to želanie sv. Otca, aby diecézni biskupi všetkých miestnych cirkví predsedali 
podobnému sláveniu a aby sa doň zapojili veriaci z farností, rehoľných komunít, združení 
a hnutí ich diecéz na celom svete. 

Bohoslužby sa začali sv. liturgiou o 17. 00 hod, po skončení ktorej sa protosynkel našej 
eparchie, o. Vladimír Skyba, prihovoril veriacim na aktuálnu tému. „To, že pápež Benedikt 
XVI. pozval k tejto výnimočnej modlitbe za každý počatý život, (...) je výzva najsilnejšieho 
kalibru od najvyššej autority, od ´alter Christi´“, povedal. Po jeho príhovore nasledovala 
večiereň s čítaniami so Starého zákona, ktoré sa tematicky dotýkali práve tejto témy zázraku 
nového života a jeho osobitnej Božej ochrany. Celú vigíliu uzavrela nakoniec poklona pred 
Najsvätejšou eucharistiou s modlitbou vladyku Petra.   

Všetci si uvedomujeme, akému nebezpečenstvu je dnes v dôsledku relativistickej 
a utilitaristickej kultúry vystavený ľudský život. Touto mimoriadnou vigíliou slávenou 
najvyšším pastierom Cirkvi a všetkými diecéznymi biskupmi sme spoločne prosili o Božiu 
milosť a svetlo pre obrátenie sŕdc a vydali pred svetom svedectvo o tom, že Cirkev trvale stojí 
na strane kultúry života a lásky. 

 
 
 

 



FARSKÉ OZNAMY
 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 29. 11. – 5. 12. 2010          
Pondelok              17:00  † o. Andrej, Andrej, Andrej (Petríková), panychída 
               
Utorok                17:00  Na úmysel  
           19:00  † Mária, Jozef (Michalková) 
 
Streda                17:00  Na úmysel 
      
Štvrtok              17:00   Na úmysel 
        
Piatok                 17:00  ���� Anna  
 
Sobota               17:00  Na úmysel  

          Večiereň  
 

Nedeľa     28. po Päťdesiatnici, 3. hlas,  
                  8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)  
       9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
          10:30 Sv. Liturgia (slovenská) 
          17:00 Veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 6. – 12. 12. 2010 
Pondelok           Sv. Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry   
                                7:00  Na úmysel    
               17:00  ���� Helena 
 
Utorok                17:00  Na úmysel 
            Veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov 
           19:00  † Ľudovít (Michalková) 
   
Streda               Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou 
    7:00 Na úmysel 

         17:00 Za veriacich našej farnosti, myrovanie 
  
Štvrtok                  17:00  † Jozef, Jozef (Felixová), panychída 
       
Piatok                   17:00  † Peter, Terézia, Peter, Anna (Nalevanková) 

     

Sobota            17:00 † Anna, Štefan, Andrej, Katarína (Krajňák) 
 Večiereň 

  
Nedeľa            sv. Praotcov, 4. hlas 

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

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

 



OZNAMUJEME  

• V nedeľu, 28. 11. 10 bude jesenná zbierka na CHARITU. Prosíme o Vašu štedrosť 
a podporu, aby aj ľudia bez prístrešia a tí, ktorí našu pomoc naozaj potrebujú, ju mohli skrze 
náš dar  pocítiť. Boh nech štedro odmení darcov!!! 

• V stredu, 1. 12. 10, o 18.00 hod. sa v našom chráme uskutoční predvianočný koncert 
CHVÁĽTE MENO PÁNA – V OČAKÁVANÍ NARODENIA PÁNA Ženského speváckeho 
zboru Christiny Morfovej pri Národnom osvetovom dome Dr. Petra Berona v Sofii. Koncert 
sa realizuje v spolupráci s Bratislavskou eparchiou Gréckokatolíckej cirkvi a za finančnej 
podpory Národného kultúrneho fondu Ministerstva kultúry BR. Ženský spevácky zbor 
Christiny Morfovej vznikol na jeseň roku 1936, aby zvečnil pamiatku veľkej bulharskej 
opernej speváčky, bulharského slávika Christiny Morfovej. Zakladateľkou zboru bola česká 
hudobníčka prof. Ľudmila Prokopová. 

• Piatok, 3. 12. 10 je zároveň prvým piatkom v mesiaci a zároveň jedinečná príležitosť 
„nechať sa narovnať Bohom“ vo sviatosti zmierenia. 

• V pondelok, 6. 12. 10 je sviatok nášho otca sv. Mikuláša Divotvorcu. V predvečer sviatku 
bude veľká večiereň s lítiou. Našu farnosť znova navštívi sám sv. Mikuláš, aby našich 
najmenších ako každoročne potešil sladkosťami. Príde už v predvečer sviatku, v nedeľu, 5. 
12. 10, po veľkej večierni, cca o 18. 00. hod. Preto prosíme deti, aby si pripravili básničky, 
pesničky alebo iné umelecké kúsky.  

• V stredu, 8. 12. 10 je prikázaný sviatok Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. 
Po sv. liturgii bude myrovanie. V predvečer sviatku bude veľká večiereň s lítiou. 

• Spolok sv. Cyrila a Metoda ponúka knižný kalendár na rok 2011, cena/ks = 2,- €. 

• V pondelok, 25. 10. 10 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.  
• Od 3. novembra do 3. decembra 2010 prebieha v Bratislave 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.  

• Náš chrámový zbor Kyrillomethodeon hľadá a pozýva záujemcov o spev v tomto zbore 
(mužov i ženy). Pravidelné skúšky zboru sa konajú v utorok o 18.00 hod. Srdečne pozývame!  

ĎAKUJEME  

•  Bohu známa osoba darovala na chrám 50,- €, za čo jej vyslovujeme úprimné „Pán Boh 
odmeň!“  
•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Jancurovej a Karczubovej (20. 11. 10) a rod. Kováčovej a Varíkovej (27. 11. 10)    
          20. 11. 2010 upratuje: rod. Hrubčinova a Semberova 
           27. 11. 2010 upratuje: rod. Krajňákova a Žeňuchova.    
 Ďakujeme za Vašu službu! 

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  


