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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave
  

slovíčko o SLOVE 
 

Drahí bratia a sestry! 
 

Počas druhej svetovej vojny sa odohrala jedna príhoda. Pred americkou vojnovou 

loďou, ktorá hliadkovala pozdĺž pobrežia, sa objavilo svetlo. Kapitán ihneď vyslal rádiovú 

správu: „Neznámej lodi! Ste v našom kurze! Odkloňte sa o desať stupňov, inak dôjde ku 

kolízii!“ Okamžite prišla odpoveď: „Nie! Vy zmeňte kurz!“ Vojnová loď znovu zopakovala 

výzvu: „Tu je americká vojnová loď. Zmeňte kurz o desať stupňov!“ Odpoveď bola krátka: 

„Nie!“ Na vojnovej lodi okamžite zobudili admirála a informovali ho o situácii. On sám zaslal 

tretí správu: „To je americká vojnová loď! Nariaďujem vám zmeniť kurz! Tu admirál Jones.“ 

Do minúty prišla odpoveď: „Nemôžeme! Tu je Smith, strážca majáka.“ Tento príbeh názorne 

ilustruje správanie aj mnohých nás, dokonca aj kresťanov. Pri stretnutí so svetlom Božieho 

slova žiadame, aby ono zmenilo kurz, lebo si myslíme, že stojí v ceste naším plánom 

a predstavám o živote. Ak sa podľa tohto svetla neorientujem, môže to skončiť tragédiou.  

Dnešná nedeľa otcov Prvého nicejského snemu nám dáva odpoveď na otázku, prečo je 

vlastne dobré orientovať svoj život podľa Božieho slova. V dnešnom evanjeliu sme počuli 

časť z tzv. Ježišovej veľkňazskej modlitby a v nej odznela aj  veta: Večný život je v tom, aby 

poznali teba jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Poznanie Boha 

a jeho slova nám teda dáva život. A môžeme sa pýtať, aké je to poznanie. Je to poznanie 

desiatich prikázaní, šiestich hlavných právd? Je to poznanie, že viem všetko o živote Pána 

Ježia. Stačí mi poznanie, kedy sa narodil, kedy a kde pôsobil. Čo všetko urobil? Je večný 

život v poznaní katechizmu? Že som na teste pred prijatím sv. tajomstva zmierenia a 

eucharistie dosiahol najviac bodov? Znamená to, že dobre poznám Boha? Veď takto poznajú 

Boha aj padlí anjeli.  

Božie slovo nám dáva inú odpoveď. Poznať v reči Biblie neznamená len vedieť, ale - 

mať s niekým blízky, intímny vzťah. Poznať Boha teda znamená: Mať s ním blízky, intímny 

vzťah. A tam nepatria len informácie, len teória. Pretože opačne platí: Boh pozná každého 

z nás, čiže on túži mať blízky intímny vzťah s každým človekom. V knihe proroka Izaiáša 

čítame tú nádhernú vetu: „Či zabudne žena na svoje nemluvňa (...)? I keby ona zabudla, ja 



nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl...“ (Iz 49, 15n) Teraz ide len o to, či ja 

chcem tiež takto poznať Boha. Či si ho chcem vložiť do svojho srdca a urobiť ho tým 

majákom, centrom svojho života. Chcem poznať Boha ako Osobu, Boha ako Lásku? Chcem 

spoznať, čo odo mňa chce a aký plán ma som mnou? Lebo Boh každého z nás pozval do 

života s konkrétnym plánom. Alebo mi stačí len to, že mám o Bohu nejaké teologické 

vedomosti? 

  Dnešný sviatok nám pripomína, čo sa môže stať, ak si myslím, že poznať Boha, 

znamená len to intelektuálne poznanie. Oslavujeme sv. Otcov, ktorí na Prvom všeobecnom 

sneme v roku 325 odsúdili heretika Ária. Ten bludne tvrdil, že Ježiš Kristus nie je pravý Boh. 

Dá sa predpokladať, že to bol veľmi učený a sčítaný človek. Lenže nepochopil, čo znamená 

poznať Boha. Presne ako mnohí iní, ktorí v dejinách cirkvi prišli s rôznymi bludmi. Profesor 

dejín nám preto vždy kládol na srdce: Pozor! Takto dopadnete, ak zabudnete na to, že teológia 

sa musí študovať na kolenách!  

Toto sa nám dnes snaží pripomenúť Boh. Poznať Ho znamená odpovedať na jeho 

poznanie nás. A toto vzájomné poznanie – to je vlastne Láska. Osobný vzťah. Nielen pár 

informácii z katechizmu, nielen pár minút alebo hodina týždenne v chráme. Poznať znamená 

prežívať vzťah. Ináč to nie je skutočný vzťah. Ak je manžel manželom len cez víkend. Ak je 

matka matkou len hodinu denne. Ak je kňaz kňazom iba v chráme.  

Dnes prvý krát prijmú deti Ježiša Krista v eucharistii po sviatosti zmierenia. Môžeme 

sa pýtať načo? Dnešné slovo to povedalo jasne: Aby rástli v poznaní Boha. Aby sa pýtali, čo 

pre nich Boh pripravil. Aby naorientovali svoj život podľa svetla Božieho slova. Bez tohto 

poznania, by to celé bolo zbytočné. Pekná rodinná oslava, ale nič viac. Známy kazateľský 

príklad hovorí o troch stromoch. Každý z nich mal svoje túžby a predstavy o živote. Prvý z 

nich chcel byť tou najkrajšou pokladnicou na svete a opatrovať drahokamy. Druhý sníval o 

tom, že z neho vyrobia sťažeň na veľkú loď a bude voziť vzácnych ľudí a kráľov. Tretí 

nechcel opustiť rodnú horu, ale túžil narásť do takej výšky, aby sa naň ľudia pozerali a 

mysleli na nebo a Boha. Keď dorástli, prišli drevorubači a zoťali ich. Z prvého vyrobili 

kŕmidlo pre zvieratá, z druhého malú rybársku loďku a z tretieho vytesali hrubé trámy. 

Napriek tomu sa všetkým stromom ich želanie splnilo. Do prvého z nich uložili novonarodené 

dieťatko, najväčší poklad sveta - Betlehemské dieťa. V druhom sa raz viezol unavený pútnik 

so svojimi priateľmi, ktorý utíšil strašnú búrku a strom spoznal, že viezol Kráľa neba, zeme i 

vôd. Tretí položili v jeden piatok na ramená muža a potom ho naň pribili. V nedeľu, keď 

vyšlo slnko, sa celá zem zachvela radosťou – všetko premenila Božia láska. A odvtedy, keď 

sa ľudia pozrú na kríž, budú myslieť na Boha.  

Všetci chceme byť v živote šťastní a chceme niečo dosiahnuť. Boh nás dnes pozýva ku 

skutočnému šťastiu. To šťastie spočíva v poznaní Boha. To šťastie znamená dosiahnuť nebo.  

 

 

ZO ŽIVOTA NAŠEJ CIRKVI: TURISICKÝ DEŇ V MARIÁNKE 

 

V stredu, 8. mája sme zakončili sviatok Paschy. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli 

urobiť to aj mimo nášho chrámu a spojiť sa s veriacimi susednej, trnavskej farnosti. Program 

sme začali slávením sv. liturgie v Marianke, ktorej sa zúčastnilo asi 70 veriacich z oboch 

našich farností. V homílii sa prítomným prihovoril o. František Fedorišin, farár trnavskej 

farnosti, v ktorej poukázal na to, aby sme videli a ďakovali za bohatstvo darov, ktoré nám 

Boh dáva. Po sv. liturgii sme sa pomodlili moleben k Presvätej Bohorodičke a presunuli sa 

k druhej časti nášho stretnutia. Po hodinovej túre lesom sme dorazili na Malý Slavín, kde sme 

spoločne opekali. Deti i rodičia sa mohli odreagovať pri športových hrách a vzájomných 

rozhovoroch. Stretnutie sme ukončili spevom „Christos voskrese“ a vyjadrili spoločný záujem 

podobnú akciu v budúcnosti zopakovať a tak budovať spoločenstvo s Kristom uprostred.    



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 13. - 19. 5. 2013 
 

Pondelok             17:00  Na úmysel  

               
Utorok                17:00  Na úmysel  

         19:00  * Ľubomír s rodinou (Michalková)  

 

Streda             17:00  Na úmysel 

      

Štvrtok             17:00  * Ľubomír s rodinou (Michalková)      

 
Piatok                 17:00  Na úmysel 
           

Sobota                5. zádušná sobota  

8:00 † Za zosnulých veriacich našej farnosti, panychída s hramotami 

                               17:00   Večiereň  

 

Nedeľa     Svätá Päťdesiatnica 

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  

   10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 

                       17:00 Večiereň s modlitbami na kolenách  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 20. – 26. 5. 2013  
 

Pondelok             Svätého Ducha 

7:00  Na úmysel 

                     17:00  Na úmysel, sprievod okolo chrámu 

 
Utorok                 17:00  Na úmysel 

                           19:00  * Juraj a Andrea s rodinou (Janočko) 

 
Streda               17:00  Na úmysel 

             

Štvrtok            17:00 * Mikuláš a Beáta s rodinou (Janočko) 

 

Piatok                17:00  Na úmysel 

           

Sobota                17:00  Sv. liturgia so sobášom  

   Večiereň 

   

Nedeľa                  1. po Päťdesiatnici –  všetkých svätých, 8. Hlas 

              8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. Liturgia (slovenská)   

                               17:00    Večiereň   

 

 



OZNAMUJEME 

• Sobota, 18. 5. 13 je 5. zádušná sobota. Sv. liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku bude 

slávená za zosnulých veriacich našej farnosti. Po nej bude panychída s hramotami. Táto 

liturgia bude už dopoludnia o 8. 00 h. Večer o 17. 00 h pozývame na veľkú večiereň sviatku 

Zostúpenia Svätého Ducha. 

• V nedeľu, 19. 5. 13 (Zostúpenie Sv. Ducha) bude možnosť si po oboch liturgiách zakúpiť 

Bibliu upravenú pre mladých ľudí Jedno Slovo. Ide o najnovší slovenský preklad Nového 

zákona z jeruzalemskej biblie, doplnený o svedectvá mladých ľudí a iné bonusy. Zakúpiť si ju 

budete môcť v darčekovom balení za cenu 12,90 €. 

• V pondelok, 20. 5. 13 slávime sviatok Pondelok Svätého Ducha - Najsvätejšej Trojice. 

Po sv. liturgii o 17. 00 h. bude sprievod okolo chrámu s čítaniami evanjelií.  

• V sobotu, 25. 5. 13 sa uskutoční formačný deň pre mladých. Program sa začne modlitbou 

3-tej hodinky o 9. 30 h., po ktorej bude katechéza na tému Prečo potrebujeme Svätého 

Ducha? Súčasťou programu bude aj spoločný obed, preto svoj záujem nahláste do stredy, 22. 

5. 13 Popoludňajšiu katechézu bude mať o. František Fedorišin, farár gréckokatolíckej 

farnosti v Trnave.  
• V nedeľu, 26. 5. 13 bude zbierka na katolícke masmédia (TV LUX a rádio LUMEN). 

Vopred ďakujeme za Vaše dary, ktorými podporíte evanjelizáciu prostredníctvom týchto 

médií.  

• Bratislavská gréckokatolícka eparchia, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV a ďalšie 

organizácie Vás pozývajú na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu z príležitosti 1150. 

výročia príchodu svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda na naše územie po názvom: 

Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva. Konferencia sa 

uskutoční vo štvrtok, 23. mája 2013 vo veľkej sále Gréckokatolíckeho biskupského úradu v 

Bratislave (ul. 29. augusta č. 7) so začiatkom o 9.00 hod. Nad podujatím prevzal záštitu 

vladyka Peter (Rusnák), bratislavský gréckokatolícky eparcha. Viac informácií nájdete na 

www.grkatba.sk. 
• Bratislavská eparchia pozýva deti a mládež zo svojich farností na III. ročník Letného 

eparchiálneho tábora (Let-ka 2013), ktorý sa uskutoční od pondelka 8. júla do soboty 13. 

júla 2013 v rekreačnom zariadení Chata Bajč v Bojniciach.  

• Sviatosť manželstva chcú prijať:  

1. Timotej Križka, syn rodičov Teodora a Evy r. Ďurišinovej, narodený a bývajúci v 

Bratislave a Petra Malová, dcéra rodičov Petra a Kataríny r. Bednárikovej, narodená 

a bývajúca v Bratislave. Sobáš budú mať v našom chráme 18. 5. 13. 

2. Marek Zubko, syn rodičov Michala a Kataríny r. Nemčíkovej, narodený vo Vranove 

n/T, bývajúci v Marianke a Helena Fuchsová, dcéra rodičov Petra a Anny r. 

Sekerákovej, narodená v Starej Ľubovni, bývajúca v Marianke.   

3. Peter Kořínek, syn rodičov Otakara a Vlasty r. Salátovej, narodený a bývajúci 

v Bratislave a Monika Mesarošová, dcéra rodičov Jozefa a Ľuboslavy r. Kapušníkovej, 

narodená v Košiciach a bývajúca v Bratislave. 

ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 5. 5. 13 sa po sv. liturgiách uskutočnila zbierka na Kňazský seminár bl. Petra 

Pavla Gojdiča v Prešove. Prispeli sme sumou 485,- €,  čím sme aj materiálne podporili 

formáciu nových kňazských povolaní v našej cirkvi. 

• Bohu známa osoba darovala na chrám sumu 50 €. Vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň“! 

http://www.grkatba.sk/


• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    rodičom detí, ktoré po prvý krát pristúpili k Sv. tajomstvu zmierenia (11. 5. 13) 

 18. 5. 13 upratujú členovia neokatechumenátneho spoločenstva 

 25. 5. 13 upratuje rod. Krajňáková a Žeňuchová. 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 11. 5. 13 prijali iniciačné Sv. tajomstvá v našom chráme Mariana Barbora 

Lančaričová, Šimon Rim a Ivana Irena Juríková. Novoosvieteným Božím služobníkom 

vyprosujeme plnosť darov Svätého Ducha a úspechy v „živote i vo viere“.  

•  Vo štvrtok, 2. 5. 13 oslávil svoje sedemdesiate narodeniny aktívny veriaci našej farnosti, p. 

Ivan Tirpák. Oslávencovi blahoželáme a vyprosujeme plnosť darov Svätého Ducha 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@gmail.com 

osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717  

    

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

