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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislava

slovíčko o SLOVE
Drahé sestry a bratia!
Nedávno som počul jedno príslovie, ktoré hovorí, že trpaslík zostane trpaslíkom, aj keď
sa postaví na vrch. Inými slovami – sú situácie v našom živote, ktoré sa jednoducho zmeniť
nedajú. Môžem sa snažiť, usilovať koľko len chcem, situáciu jednoducho nezmením.
Lenže sú situácie, ktoré sa zmeniť dajú. Sú problémy, ktoré sú riešiteľné. Niekedy sa
ale toto riešenie môže zdať ťažké, namáhavé. A vtedy je naporúdzi pokušenie riešiť tieto
problémy potemkinovsky. Negatívnej veci alebo zlej vlastnosti dám nejaké pekné meno
a problém je „vyriešený.“ Pri tejto príležitosti si spomínam na príbeh, ktorý som čítal
v istom časopise. K známemu psychológovi prišli novomanželia a žiadali ho o radu. Už dlhšie
sa totiž hádajú o tom, aké meno majú dať svojmu synovi. Ona chce, aby sa volal po jej otcovi,
on zasa chce, aby sa volal po jeho otcovi. A pretože sa nemôžu dohodnúť, prichádzajú
s prosbou o pomoc. „Ako sa volal váš otec?“ spýtal sa psychológ manžela. On odvetil:
„Karol.“ Na to sa psychológ spýtal to isté manželky: „A ako sa volal váš otec? Ona
odpovedala: „Karol.“ To psychológa trocha zmiatlo: „A vy sa neviete dohodnúť na mene?
Kde je vlastne problém?“ „To je tak,“ vysvetľovala ona. „Môj otec bol génius, uznávaný
vedec, vysokoškolský profesor. Jeho otec bol kriminálnik, bol dvakrát vo väzení za krádež.
Môžem dopustiť, aby sa náš syn volal ako on?“ Psychológ sa zamyslel. Pochopil, že ide
o naozaj chúlostivú záležitosť. Ako im poradiť, aby si nikto z nich nemyslel, že z celej
situácie vyšiel ako víťaz a druhý sa cítil porazený. Tak nakoniec prišiel so svojím návrhom:
„Dajte svojmu synovi meno Karol. Vychovávajte ho zodpovedne a uvidíte, čo z neho
vyrastie. Potom sa ukáže, po ktorom otcovi ste ho pomenovali.“ Šalamúnske riešenie. Nie je
dôležité, aké meno zvolíme, ale akým obsahom ho naplníme.
Podobne môžeme povedať, že aj my sme dostali pri krste jedno meno – kresťan.
Otázka ale znie: „Akým obsahom ho napĺňam? Aký obsah dávam svojmu menu Kresťan?
Ako sa staviam k svojím problémom? Potemkinovsky? V zmysle – veď to nič nie je? Alebo
v plnej realite?“ Boh nám dnes znova ponúka svoj obsah. A tým obsahom je Láska. Sú veci,
ktoré sa riešiť nedajú, ale toto sa riešiť dá.

POZNÁŠ NAŠU EPARCHIU?

MARTIN – F ARNOSŤ SVÄTÝCH APOŠTOLOM ROVNÝCH CYRILA A METODA

o farnosti
Gréckokatolícka farnosť Martin, ktorá zahŕňala územie Liptova, Oravy a Turca, bola
zriadená dňa 15.7.2004 vyčlenením z farnosti Žilina ako súčasť Gréckokatolíckej eparchie
Prešov. V januári 2008 bola z nej odčlenená časť Oravy a Liptova, z ktorej bola zriadená
gréckokatolícka farnosť Liptovský Mikuláš, tohto času spravovaná z gréckokatolíckej farnosti
Poprad. Od 30.1.2008 sa farnosť Martin spolu s filiálkou Ružomberok stala súčasťou našej
Gréckokatolíckej eparchie Bratislava a zahŕňa okresy Martin, Turčianske Teplice a Ružomberok.
Podľa schématizmu žije na území tejto farnosti 739 gréckokatolíkov, z toho v samotnom Martine
okolo 300. Sv. liturgie sa slávia v rímskokatolíckom Chráme Povýšenia sv. Kríža v mestskej časti
Martin – Priekopa, na ul. Za Jordánom 1, vždy v pondelok, stredu a piatok o 16:30 hod., v utorok,
štvrtok a sobotu ráno o 8:00 hod. a v nedeľu o 8:00 hod. okrem druhej nedele v mesiaci, kedy sa
sv. liturgia slávi v Kostole sv. Martina v centre mesta poobede o 16:00 hod. V Ružomberku sa sv.
liturgie slávia v jezuitskom chráme Povýšenia sv. Kríža na Nám. Andreja Hlinku raz mesačne,
vždy druhú nedeľu v mesiaci o 10:30 hod. a na veľké sviatky takisto v tomto čase. Okrem toho
sa počas zimného a letného semestra slávia sv. liturgie každý utorok o 18:00 hod. v Kaplnke sv.
Alberta Veľkého na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, najmä pre
gréckokatolícku študujúcu mládež na univerzite. Účasť veriacich na sv. liturgiách sa pohybuje
okolo 10-15 % z celkového počtu veriacich. Určite by k hojnejšej účasti a lepšiemu
gréckokatolíckemu povedomiu prispel vlastný chrám, ktorý ale farnosť zatiaľ nemá. Bližšie
informácie Vám rád poskytne miestny farár o. Miroslav Macko na telefónnom čísle 0908/25 15
73 alebo na emailovej adrese gkfumartin@centrum.sk. Farnosť v najbližšom období pripravuje
spustenie vlastnej internetovej stránky, kde získate oveľa viac informácií.
o správcovi farnosti
Prvým a aj terajším správcom farnosti je o. Miroslav Macko. Narodil sa 18.9.1978
v Prešove, kde aj vyrastal. Teológiu študoval v Prešove a Eichstätte (Nemecko). Kňazskú
vysviacku, pred ktorou prijal sviatosť manželstva s manželkou Zuzanou, mu udelil vladyka Ján
Babjak dňa 21.9.2003. Od 1.10.2003 pôsobí v Martine, najskôr ako kaplán farnosti Žilina a od
15.7.2004 ako samostatný správca farnosti Martin, a tiež aj ako duchovný správca – univerzitný
kaplán pre gréckokatolíkov v UPC Jána Vojtašáka na KU v Ružomberku. Okrem pastoračnej
činnosti vo farnosti a na univerzite pracuje ako člen Metropolitnej liturgickej komisie za našu
eparchiu a tiež Katechetickej komisie pri KBS za našu eparchiu. Taktiež sa spolupodieľa na
vydávaní Knižnice teológa AMATECA, pre ktorú preložil dva knižné tituly Dejiny Cirkvi
a Liturgia Cirkvi, ktoré vydalo vydavateľstvo PETRA, n.o. v Prešove. Istým mottom jeho
pastoračnej služby je: „Prebúdzať, utužovať a zveľaďovať gréckokatolícke povedomie v tomto
regióne.“

Za príspevok do rubriky ďakujeme o. Miroslavovi Mackovi.

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 15. – 21. 6. 2009
Pondelok

17:00 † Margita (Žeňuch)

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00  Ján, Jana, Ján, Juraj (Mihalovič)

Streda

17:00 † Margita (Žeňuch)

Štvrtok

17:00 † Terézia Blašková, panychída

Piatok

Nášho Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí
17:00 † Margita (Žeňuch)

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

3. po Päťdesiatnici, 2. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 22. - 28. 6. 2009
Pondelok

17:00  Jozef, Jana, Sára, Rafaela (Podhájecký)

Utorok

17:00 Na úmysel
Večiereň
19:00  Katarína, Samuel, Peter (Žeňuch)

Streda

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00  Ján, Viera, Ján, Viliam (Mihalovič)

Piatok

17:00 † Mária-Tatiana, Juraj, Mária, Alexej a všetci z rodiny (Podhájecký)

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

4. po Päťdesiatnici; 3. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

•

V piatok, 19. 6. 09 je Sviatok nášho Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista,
Milujúceho ľudí. Po sv. liturgii bude Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V tento deň je
zároveň voľnica (nie je zdržanlivosť od mäsa).

•

V sobotu, 20. 6. 09, na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky sa uskutoční
jednodňová eparchiálna púť do Šaštína za účasti nášho vladyku Petra Rusnáka. Pôjde sa
autobusom, ktorý bude pristavený pred chrámom o 8. 00 hod. Cena na osobu je 5,- €. Nahlásiť
sa môžete do piatku, 19. 6. 2009 nižšie uvedeným spôsobom.
• V stredu 24. 6. 09 je sviatok Narodenia úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu
a krstiteľa Jána. Preto bude deň pred sviatkom veľká večiereň a v deň sviatku bude po sv. liturgii
myrovanie.
• V nedeľu, 28. 6. 09 bude v našom katedrálnom chráme eparchiálna odpustová slávnosť pri
príležitosti sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla, ktorí sú patrónmi našej eparchie.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Radovan Antoš a Katarína Hruščáková, narodení vo
Svidníku a bývajúci v Bratislave. Sobáš budú mať 27. 6. 06, o 15:00 v Stropkove.
• Mladí z našej farnosti organizujú farskú dovolenku rodín a mladých, ktorá sa uskutoční
v termíne od 9. do 16. 8. 2009 v našom novozriadenom metropolitnom Centre pre rodinu na
Sigorde (okr. Prešov). Súčasťou tejto dovolenky by bola aj účasť na archieparchiálnej odpustovej
slávnosti v Ľutine (16. 8. 09). Cena za jednu osobu je 15,- € na deň s plnou penziou, čo je
dohromady 105,- € za 7 plánovaných dní. Zatiaľ sa prihlásilo 35 záujemcov. Kapacita je 50 miest.
ĎAKUJEME

•

Bohu známa osoba prispela na chrám sumou 50,- €, za čo jej vyslovujeme úprimné: „Pán Boh
odmeň!“
• Ďakujeme za všetky Vaše príspevky, ktorými ste podporili výrobu nových stichárov pre
miništrantov. Zatiaľ sme nechali ušiť 4 sticháre, ktoré dohromady stáli 273, 22 €. Po prvýkrát sa
použili pri sv. liturgii, v nedeľu, 31. 5. 09, ktorá bola vysielaná v STV.

•

Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu:
rodinám Jancurovej a Karczubovej(6. 6. 09) a rodinám Vavríkovej a Kováčovej (13. 6. 09)

20. 6. 09 upratuje: rod. Segiňákova a Semberova
27. 6. 09 upratuje: rod. Molčanyiova a Žeňuchova
Srdečná vďaka!
BLAHOŽELÁME

• V sobotu, 30. 5. 09 sa naše farské spoločenstvo udelením iniciačných sviatostí rozrástlo o 1
nového člena, ktorým je Tomáš Mária Jančišin (5. 5. 09). K nemu sa v nedeľu, 31. 5. 09
pridala Ester Anastázia Čižiková (24. 2. 09) a v sobotu, 6. 6. 09 Hana Berciková (29. 4. 09).
Novoosvieteným Božím služobníkom vyprosujeme bohatstvo darov Sv. Ducha.
KONTAKT
V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte:
Osobne: o. Rastislav Čižik, farár, tel.: 02/52932856, 0907/387 265,

e-mail: rastislav.cizik(zavináč)gmail.com
osobne: o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.:

0903/946 717

