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      Slovíčko o SLOVE 
 

Asi každému je v nejakej podobe známa novela Podivuhodný prípad doktora Jekylla 

a pána Hyda, ktorú koncom 19. storočia napísal škótsky spisovateľ Robert Luis Stevenson. 

Príbeh sa zaoberá večným problémom ľudskej civilizácie, bojom dobra a zla v človeku. 

Doktor Jekyll namieša látku, akúsi drogu, ktorú keď užije, zmení sa na Hyda. To mu 

umožňuje oddávať sa nočnému životu a excesom, ktoré si ako vážený doktor nemôže dovoliť. 

Postupne ale Hyde získava na sile a svojvoľne preberá vládu nad Dr. Jekyllom a pácha 

zločiny. Ten už užíva objavený nápoj len na to, aby sa vrátil do normálneho stavu. Keď mu už 

látka dochádza, Dr. Jekyll sa v záujme zničenia Hyda rozhodne vziať si život.  

Máme pred sebou problém, ktorý stretávame na mnohých úrovniach života. Aj v tej 

duchovnej oblasti. Mohli by sme ho označiť ako duchovná schizofrénia. Apoštol Pavol ju 

diagnostikuje sám na sebe v liste Rimanom: „Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, 

ktoré nechcem.“ Vieme, že Veľkému pôstu predchádza prípravné obdobie. Päť tematických 

nedieľ nám prináša rôzne príbehy. Tieto témy nám môžu poslúžiť ako zrkadlo, do ktorého sa 

pozrieme a možno diagnostikujeme nejakú „duchovnú nemoc“. Druhá nedeľa tohho 

prípravného obdobia nesie názov podľa podobenstva, ktoré počúvame v evanjeliu podľa 

Lukáša – O mýtnikovi a farizejovi. Máme teda pred sebou dve rôzne postavy, ktoré sa modlia 

v chráme. Toto podobenstvo je nám blízke. Zvyčajne sa hľadáme v jednej z týchto dvoch 

postáv. Som skôr mýtnik či farizej? Farizej. Vo svojej modlitbe spomína to, čo všetko robí. 

Farizeji mali vo všeobecnosti povesť slušných, obetavých ľudí. Farizej z podobenstva bol 

nadpriemerný. Koná ešte viac, ako predpisuje zákon. Predpis prikazoval postiť sa raz . Farizej 

sa postil dva razy do týždňa. Možno ešte za niekoho. Bola to skutočne tvrdá obeť, keď si 

predstavíme, že pri tej horúčave nesmel ten, kto sa postil celý deň piť. Farizej z nášho 

podobenstva platil chrámovú daň za všetko čo kupoval, hoci to vlastne bola povinnosť 

predajcu. Farizej si chcel byť 100 % istý, že si nekúpil nič nezdanené. A pritom všetkom za to 

ešte aj ďakuje Bohu. Je si vedomý, že to nie je jeho dielo. Vieme, že táto nadpriemernosť 

farizeja vlastne zodpovedala ich úlohe. Skupina farizejov vznikla vlastne na to, aby 

„obmurovali“ zákon prikázaniami. Po druhom zajatí v Babylone si totiž Izraeliti kládli 

otázku: „Čo sme urobili zle, že sme skončili znova v zajatí? Asi sme porušili Zákon, ktorý 

nám Boh dal na hore Sinaj. Preto bude lepšie ak tento zákon „oplotíme“ ďalšími príkazmi. 

A ak porušíme tieto príkazy, bude to varovným signálom, aby sme nešli ďalej a neporušili tie 



od Boha. Preto tá nadpriemernosť farizeja. Na druhej stane mýtnik. Ani sa neodváži zdvihnúť 

svoj zrak. Všetko, čo od neho počujeme je modlitba – Bože, buď milostivý mne hriešnemu.  

A práve tento výber spôsobí, že mýtnik dosiahne cieľ. Odchádza domov ospravedlnený. Kto 

z nás by to nechcel? Odísť dnes domov ospravedlnený? Všimnime si preto rozdiel medzi 

mýtnikom a farizejom. Prvý rozdiel je v tom, že farizej sa akoby zakonzervoval vo svojej 

dokonalosti, preto už nemôže rásť. Na druhej strane mýtnik má možnosť rastu, lebo vidí svoju 

nedokonalosť. Farizej sa porovnáva smerom dole – k mýtnikovi. Mýtnik sa s farizejom 

neporovnáva. V jeho porovnaní je len Boh a on. A tým ma nekonečné možnosti napredovať. 

Na jednej strane on – nedokonalý, na druhej strane nekonečný Boh. Druhý rozdiel môžeme 

vidieť v slovách, že farizej sa takto v sebe modlil, mýtnik stál vzadu a hovoril. Farizej sa 

modlil v sebe a vlastne k sebe, Boh mu slúži len ako úvodné slovo, ináč sa točí okolo svojho 

ja. Mýtnik zasa hovoril s Bohom. V centre jeho modlitby je Boh, ktorý je milostivý. Hoci ani 

oči nezdvihol, predsa je jeho pohľad nasmerovaný správne.   

V tomto podobenstve vidíme dve postavy. Možno sa pri pohľade do tohto zrkadla 

Božieho slova chceme nájsť v jednej z týchto postáv. Pán Ježiš tu ale nechváli skutky 

mýtnika, ale vyzdvihuje jeho aktuálny postoj. Taktiež neodsudzuje skutky farizeja, ale jeho 

postoj. Keby som toto evanjelium chápal ako odobrenie mojich hriešnych skutkov, som mimo 

odkazu Božieho slova. Vonku si žijem svoj život, potom prídem do chrámu s pózou ľútosti, 

ale vrátim sa do starého života, kde robím tie isté hriechy. To by bola duchovná schizofrénia. 

Akýsi syndróm Dr. Jekylla a pána Hyda. Preto nás toto podobenstvo pozýva k syntéze. 

Spojme mýtnika a farizeja. Vnímajme chrám z podobenstva ako svoj život. Robme skutky 

farizeja, ale vždy s úprimnou modlitbou mýtnika: Bože, buď milostivý mne hriešnemu! Ako 

to urobiť? Na to potrebujeme „nápoj“, ktorý pripravil Boh. Potrebujeme sa napiť jeho lásky. 

Potrebujeme piť nápoj Svätého Ducha, aby sme sa premieňali na Jeho obraz. Preto môžeme 

vždy otvoriť svoje srdcia a pristúpiť s vierou k Prameňu večného života. 

          

 

NAŠA EPARCHIA OSLÁVILA ŠIESTE NARODENINY 

 
Vo štvrtok, 30. januára 2014 si Bratislavská gréckokatolícka eparchia pripomenula 

šieste výročie svojho vzniku. Eparchiu zriadil 30. januára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. 

bulou Complures saeculorum (V priebehu storočí) v rámci nového kánonického usporiadania 

Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a za jej prvého eparchu vymenoval Mons. Petra 

Rusnáka. Ustanovenie bratislavskej eparchie súviselo s reorganizáciou štruktúry 

Gréckokatolíckej cirkvi na Slovenku a vytvorením metropolie sui iuris, pozostávajúcej z troch 

eparchií (Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej eparchie) s 

metropolitným sídlom v Prešove.  

Pripomeňme, že eparchia má 15 farností, a to v krajských a okresných mestách. Tieto 

farnosti boli postupne zriaďované v rámci vtedajšej Prešovskej eparchie od r. 2003, okrem 

dvoch tradičných historických farností na Horehroní – Šumiac a Telgárt. V Bratislavskej 

eparchii pôsobí v súčasnosti 21 kňazov, prevažne mladšieho veku. 

Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov r. 2011 má Bratislavská eparchia 

16.841 veriacich. Eparchia je rozčlenená na štyri protopresbyteráty (dekanáty): Banská 

Bystrica, Bratislava-Trnava, Nitra-Trenčín a Žilina. Eparchiu tvoria gréckokatolíci v diaspóre, 

ktorí sa v minulosti prisťahovali z východného Slovenska z dôvodu štúdia, za prácou, 

rodinou, či z iných dôvodov.  

V súčasnosti v eparchii pôsobí 21 kňazov. Pri svojom vzniku mala 16 kňazov a 1 

diakona. Biskup Peter Rusnák za uplynulých šesť rokov vysvätil jedného kňaza, ktorý pôsobí 

v eparchii a štyrom kandidátom udelil nižšie svätenia (služba kantora, lektora a nositeľa 

sviece pri bohoslužbe v chráme a zaradenie do duchovného stavu). 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 10. - 16. 2. 2014  
 

Pondelok            17:00   † Jozef, Mária, Jozef (Segiňáková) 

 

Utorok                17:00   * Helena s rodinou (Šecková) 
 

Streda                 17:00   † Anna, Ladislav (Žeňuch), panychída 

 

Štvrtok               17:00   Na úmysel 
  

Piatok                 17:00   * Gerard, Jozef, Jana, Sára, Rafaela, Sofia, Anna (Podhajecký)                      

 

Sobota        17:00  Na úmysel (Osuský) 

         Veľká večiereň s lítiou  
 

Nedeľa                 O márnotratnom synovi, 6. hlas 

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská)  

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  

            10:30    Sv. Liturgia (slovenská) * Viera a Ľubomír s rodinou (Michalková) 
        

       17:00    Večiereň  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 17. – 23. 2. 2014 
 

Pondelok            17:00  † Michal, Helena, Michal (Pavelčák), panychída 

                           

Utorok               17:00  † Mikuláš, Miroslav, Helena, Júlia (Šimková), panychída 
 

Streda                17:00  † Naďka, Jurij, Aleksij, Mária, Mária, Petro, Anna, Olena Voloďa... 

 
Štvrtok              17:00   * o. Marcel, Peter, Mária (Mojzešová) 

         

Piatok                17:00   * Ján (Segiňáková) 
 

Sobota        1. zádušná 

                            17:00  † Za zosnulých veriacich našej farnosti, panychída, hramoty 

         Večiereň  

 

Nedeľa         Mäsopôstna, 7. hlas. 

  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)  

         9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

                               10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  

                               17:00    Večiereň  

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V rámci roka Sedembolestnej Panny Márie bude v nedeľu, 9. 2. 14 o 17. 00 večiereň, pri 

ktorej bude katechéza na danú tému.  

• Piatok, 14. 2. 14 je voľnica, t.j. neplatí zdržanlivosť od mäsa. 

• Pre našich najmenších sme naplánovali karneval, ktorý sa uskutoční v sobotu, 15. 2. 2014 

so začiatkom o 15. 30 hod. v priestoroch biskupského úradu. Pre deti so zaujímavými 

maskami sú opäť pripravené zaujímavé ceny. Vítané sú aj masky rodičov. 

• V nedeľu, 16. 2. 14 bude znova spoločný farský obed s následnou prednáškou v priestoroch 

biskupského úradu. Tentoraz to bude prezentácia knihy Ján Murín. Spomienky, ktorú vykoná 

jej editorka PhDr. Viera Michalková. Svoj záujem nahláste, prosím, do stredy, 12. 2. 2014 

osobne alebo na nižšie uvedené kontakty.  
• V nedeľu, 16. 2. 14 bude zbierka na tzv. Solidárny fond. Jej účelom je podpora ekonomicky 

slabších farností našej eparchie. Vopred ďakujeme za Vaše dary. 

• Sobota, 22. 2. 2014 je prvá zádušná. Svätá liturgia bude slávená za zosnulých veriacich 

našej farnosti a našich príbuzných a po nej bude panychída s hramotami. Kto chce obnoviť 

hramotu svojej rodiny alebo nahlásiť novú, prípadne dopísať mená zosnulých, môže tak 

urobiť v najbližších dňoch.  
• Ponuka duchovnej literatúry: V ponuke je kniha Ján Murín. Spomienky, ktorej editorkou 

je PhDr. Viera Michalková. Ide o prvý diel pamätí významného kňaza našej cirkvi, ktoré 

zachytávajú jeho životné príbehy do roku 1950. Je to podielová kniha Spolku sv. Cyrila 

a Metoda. Ináč si ju môžete zakúpiť na našom úrade za cenu 6, 50 €.  

ĎAKUJEME 

• Bohu známa osoba darovala na podporu farnosti sumu 100 €, iná Bohu známa osoba 

prispela sumou 50 €. Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

• V nedeľu, 26. 1. 14 sa pri zbierke na Katechizáciu vyzbierala suma 498, 40 €.  Ďakujeme 

Vaše dary, ktorými ste podporili katechetické aktivity našej cirkvi. Konkrétne to bola podpora 

letného eparchiálneho tábora pre deti, ktorý sa pripravuje už po štvrtý krát, a na ktorý 

pozývame deti od ôsmych rokov.  

• Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii 10-

teho ročníka Plesu gréckokatolíkov, ktorý sa uskutočnil 1. 2. 2014 v Univerzitnom 

pastoračnom centre v Mlynskej doline v Bratislave.  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    rod. Rimovej a Džupinovej (1. 2. 14) a rod. Michalkovej a Mockovej (8. 2. 14) 

          15. 2. 14 upratuje: rod. Semberová a Vavríková  

          22. 2. 14 upratuje: Neokatechumenátne spoločenstvo. 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 1. 2. 14 boli v našom chráme udelené iniciačné sv. tajomstvá Benjamínovi 

Murínovi, Richardovi Majerovi a Samuelovi Snopkovi. Novoosvieteným Božím služobníkom 

vyprosujeme rast vo viere a hojnosť Božích milostí. 

KKOONNTTAAKKTT 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte: 
  
osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 0911/400 845; 0907/387 265, 
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

