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Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto

 

slovíčko o SLOVE 
 

 

Pred časom ma celkom pobavila anekdota o povrchnosti. Znela asi takto: „Nemôžem 

uveriť, aké povrchné sú ženy pri zoznamovaní na internete. Nedávno som si s jednou celkom 

dlho písal, všetko išlo dobre, rozumeli sme si. No zrazu mi povedala, že už viac o mňa nemá 

záujem. A predstavte si ten povrchný dôvod! Vraj len kvôli značke auta, v ktorom bývam.“ 

Úsmevnou formou ma to znova upriamilo na vážny problém, ktorému sa venujeme 

v poslednej dobe dosť často. Povrchnosť vo vzťahoch.  

Sv. Lukáš nás v evanjeliu 18-tej nedele po Päťdesiatnici pozval do hĺbky. (Lk 5, 1-11) 

Cez slovo Pána Ježiša rybárovi Šimonovi „zatiahni na hlbinu“ sme sa zamýšľali nad 

prehĺbením našich vzťahov. Preveriť sieť svojich vzťahov záťažovým testom Božieho slova. 

Ten istý evanjelista nám potom ponúkol celkom konkrétne slovo počas 19-tej nedele po 

Päťdesiatnici: „Buďte milosrdní ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36) Tým vlastne ukázal tú 

najväčšiu hĺbku pre naše vzťahy. Ale nepríde nám to síce pekné, ale akosi príliš vzdialené 

nášmu životu? Ja mám byť milosrdný ako Boh? Ja, obyčajný človiečik? Ako?  

A do tohto premýšľania vstupuje znova sv. lekár Lukáš, aby nás skúsil vyliečiť z týchto 

myšlienok. Terapiou evanjelia 20-tej nedele po Päťdesiatnici. (Lk 7, 11-16) Máme pred sebou 

opäť jednu matku a vdovu z mestečka Naim, ktorej zomrel jediný syn. Lenže celé to má 

šťastný koniec. Prečo? Bolo to azda kvôli viere tej matky? Podobne ako prišla jedna žena – 

pohanka prosiť za svoju vážne chorú dcéru a Kristus tam ocenil jej silnú vieru? Alebo ako 

viera ženy, ktorá sa dotkla obruby Ježišových šiat v tlačenici a bola uzdravená? Tu nič také 

nevidíme. Žiaden náznak viery matky, ktorá stratila jediného syna. Žiaden bolestný výkrik – 

Pane zmiluj sa! A predsa sa Pán Ježiš zmiloval. Bez toho, aby ho o to niekto prosil. Prečo? 

Lebo Pán Ježiš v dnešnom príbehu urobil úžasnú vec: Prejavil milosrdenstvo!  

V Ježišovi Kristovi dnes jasne vidíme tvár milosrdného Otca. Ale nie je to 

milosrdenstvo v zmysle výhry v lotérii. Akoby sa na dnešnú vdovu jednoducho usmialo 

šťastie. Ako na jednu z tisícok. A čo iné matky a vdovy, ktorým zomierajú deti? Prečo sa nad 

nimi Pán Boh takto nezmiluje? Lebo v dnešnom príbehu nevidíme povrchné milosrdenstvo. 



Dnešné evanjelium ide naozaj do hĺbky. A do tej hĺbky chce stiahnuť aj mňa. A v celej hĺbke 

mi ukazuje to, čo si všimol už sv. Tomáš Akvinský, a síce, že v Božom milosrdenstve sa 

najviac ukazuje jeho všemohúcnosť. To, že je Boh milosrdný, neznamená, že je slabý. Že sa 

nechá zrazu obmäkčiť trpkým „osudom“ jedného človeka. Boh sa necháva obmäkčiť 

príbehom každého človeka. A ako sa toto jeho „obmäkčenie“ prejavuje? Dotýka sa smrti! Ale 

nielen tej dočasnej, ale večnej. Pán Ježiš sa dotkol nosidiel s mŕtvym chlapcom. Podľa 

židovských zákonov sa stal ako žid nečistým. Nečistým pred Bohom. Ale tu sa smrti dotýka 

sám najčistejší Boh. A smrť nemá inú možnosť ako ustúpiť Životu. 

Toto je teda tvár Božieho milosrdenstva. Nie je to povrchné milosrdenstvo. Nezostáva 

na fyzickom povrchu. Je to milosrdenstvo, ktoré ide najhlbšie, ako sa len dá. Toto 

milosrdenstvo platí pre mňa osobne a dotýka sa mojej smrti, môjho hriechu. Ničí tento hriech 

a posiela ma znova do života. Posiela ma do skutočných vzťahov. Lebo ma do tých vzťahov 

posiela iného. Skutočne milosrdného...   

 

 

 

NÁŠ ČASOPIS SLOVO  
 

 

S odporúčaním nášho vladyku Petra Rusnáka zverejňujeme nasledujúcu správu: 

 

Drahí veriaci, v septembri tohto roka sme na Rade hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi 

na Slovensku potvrdili status časopisu Slovo, ktorý sa tak aj formálne stal oficiálnym 

časopisom celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Je teda i časopisom každej eparchie na 

Slovensku, Prešova, Košíc i Bratislavy, ako aj kanadského Toronta, teda i každého z vás. 

Chceme vás poprosiť o súčinnosť s jeho zachovaním. Aj keď počet odberateľov časopisu 

každý rok narastá, na svoje prežitie v tejto situácii časopis potrebuje nielen terajších, ale i 

nových odberateľov. Radi by sme vám ho odporučili, je to naozaj doma i v zahraničí veľmi 

kladne hodnotené periodikum určené celej rodine od tých najmenších až po seniorov. Zároveň 

tých z vás, ktorí si to môžu dovoliť, pozývame k priamej finančnej podpore časopisu formou 

mesačných príspevkov. Na to, aby ste mohli Slovo odoberať, vám  stačia i dve eurá mesačne. 

Viac informácií vám poskytnú vaši duchovní otcovia. 

 

S požehnaním všetkým čitateľom časopisu Slovo 

 

vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita 

vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha 

vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha 

vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, torontský eparcha 

 

MOŽNÉ FORMY PODPORY: 

- Ľubovoľná suma mesačne zadaná trvalým príkazom (VS: 700) 

- Ľubovoľná suma (od 2 eurá) mesačne zadaná cez SIPO (kontaktovať redakciu) 

- Členstvo v klube priateľov časopisu Slovo (záväzná podpora minimálne 10 eur    

              mesačne; VS: 777 alebo SIPO (kontaktovať redakciu)) 

- Reklamný partner časopisu Slovo (určené živnostníkom a firmám; kontaktovať  

     redakciu) 

Modlitebná podpora – ruženec v poslednú nedeľu v mesiaci (informujte redakciu) 

 

 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 8. - 14. 10. 2018 
  

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Audij, Lýdia, Igor, panychída 
             

Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

     

Streda             17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Drahoš, panychída 

 

Štvrtok                  17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Mária, Anna, panychída 

    

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * na úmysel darcov 

 

Sobota                     17:00 Sv. liturgia (slovenská) 
              Veľká večiereň  

 

  Nedeľa               21. po Päťdesiatnici, Sv. otcov siedmeho všeobecného snemu, 4. hlas 

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská) 

                               17:00    Večiereň 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 15. – 22. 10. 2018  
 
Pondelok              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * o. Tibor 

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

        

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Milka, Vincent, panychída 

    

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

 

Sobota                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 
                                   Veľká večiereň 

 

Nedeľa                   22. po Päťdesiatnici, 5. hlas                                      

     8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00   Večiereň 

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 7. 10. 18 bude po sv. liturgiách mimoriadna zbierka na podporu 

gréckokatolíckeho biskupstva v Rumunsku – Oradea. Zbierku vyhlásil spolu s ostatnými 

biskupmi aj náš vladyka Peter Rusnák a ide pre nej o biskupského sídla, ktoré bolo len krátko 

pred ukončením dlhej rekonštrukcie zničené požiarom. V mene rumunských gréckokatolíkov 

vopred ďakujeme za Vašu podporu a solidaritu. 

• V nedeľu, 7. 10. 18 budeme o 17. 00 h. znova sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom 

chráme Najsvätejšej Trojice v Malackách. Srdečne pozývame. 

• Veriacich z Pezinka a okolia pozývame na sv. liturgiu, ktorú budeme sláviť 

v rímskokatolíckom chráme Povýšenia sv. Kríža v historickej časti Pezinka – Cajle v nedeľu, 

14. 10. 18 o 16.00 h. 

• Pozvánku máme aj pre vysokoškolskú a pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utorky, 

po sv. liturgii v priestoroch eparchiálneho úradu. Stretnutia vedie o. Andrej Škoviera. 

• Ponúkame možnosť prípravy dospelých na prijatie iniciačných sviatostí – sv. krstu, 

myropomazania a eucharistie.   

• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k sv. tajomstvu zmierenia 

a eucharistie, aby svoj záujem nahlásili na farskom úrade. Ďalšie stretnutie bude v sobotu, 20. 

10. 18 o 15. 30 h.  

• V mene našich chrámových zborov Chrysostomos a Kyrillomethodeon, ktoré pravidelne 

skrášľujú spevom naše sv. liturgie, chceme poprosiť nových spevu schopných veriacich 

o službu v týchto zboroch. Kvôli úbytku členov je ich situácia naďalej kritická.  

• Priebežne pripomíname projekt internetovej televízie www.logos.tv. Táto televízia sa snaží 

o väčšie zviditeľnenie a propagáciu našej cirkvi. Súčasťou tohto projektu sú pravidelné 

prenosy bohoslužieb z viacerých chrámov, vrátane nášho. 

 

ĎAKUJEME 

• Bohu známa osoba darovala na podporu farnosti 40 €. Vyslovujeme „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

  rod. Mockovej a Mojzešovej (29. 9. 18) a rod. Ďukovej a Porhinčákovej (6. 10. 18) 

         13. 10. 18 upratuje: rod. Žačikova a Susla 

         20. 10. 18 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek. 

 

BLAHOŽELÁME 

 

• V nedeľu, 23. 9. 2018 prijali iniciačné sv. tajomstvá v našom chráme Matúš Ján Pavol 

Sember a Eduard Chomjak. Novoosvieteným Božím deťom a ich rodinám blahoželáme a 

vyprosujeme na príhovor presvätej Bohorodičky „pokoj, zdravie a Božie požehnanie na 

mnohaja i blahaja lita.“  

 

 KONTAKT

V prípade otázok alebo podnetov nás, prosím, kontaktujte: 

osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0911/400 845,                                                                                                                                    
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 
  

http://www.logos.tv/
mailto:rastislav.cizik@gmail.com

