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č. 13 jún 2009   

Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

                                slovíčko slovíčko slovíčko slovíčko oooo    SVIATKUSVIATKUSVIATKUSVIATKU    
Drahé sestry aDrahé sestry aDrahé sestry aDrahé sestry a    bratia!bratia!bratia!bratia!    
    

Slávime sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla, ktorí sú patrónmi našej eparchie. Preto si  
myslím, že je vhodná príležitosť položiť si otázku: Akí vlastne boli? Pretože nám  kresťanom 
sa dnes vyčíta, že nie sme živými svedkami evanjelia, že zrádzame svoje poslanie. Premýšľal 
som teda nad tým, v čom nám môžu byť títo apoštoli vzorom. A pritom sa mi do rúk dostala 
báseň kňaza Jozefa Červeňa. Hovorí o sv. apoštolovi Petrovi a má názov: Zrada. Možno sa 
v nej niektorí nájdeme. 

 
Zradiť ťa, ja, ktorý som prvý 
spomedzi všetkých pri tebe? 
Nepoznám silu, ktorá ma zlomí, 
na ceste s tebou, pri chlebe! 
 
Nechal som siete, nechal som všetko, 
urobil si ma kameňom, 
som ešte mladý, veď nie som dedko, 
nadšenie horí plameňom. 
 
Po tvojom boku kráčal som roky, 
poznám ťa dobre, jak svoju dlaň, 
s tvojimi zladil som ja svoje kroky, 
môj vzťah je pevný, nesiahaj naň. 
 
 Vravíš, že zapriem ja svojho Majstra? 
Dokonca trikrát, nie iba raz? 
Bude to skoro, bude to zajtra? 
Budem ťa zapierať znova a zas? 
 

Budem ťa brániť aj s mečom v ruke, 
namierte na mňa kopiju! 
Ochotne prelejem krv tu na lúke, 
nech ma pre teba zabijú! 
 
Nepoznám, nie som, nemám čo dodať... 
Toto už nie je horlivosť. 
Strach mocný kameň dokázal zdolať. 
Vezmeš ma Pane na milosť? 
 
Už iba slzy mi teraz svedčia, 
spoznal som kto som bez teba. 
Pády aj bolia, pády aj liečia, 
nepríde sila bez Chleba. 
 
Som slabý človek, dobre ma poznáš, 
teraz svoj omyl ľutujem, 
odpúšťaš trikrát, a aj sa pýtaš, 
vieš dobre, že ťa milujem! 
 



ZO ŽIVOTA NAŠEJ FARNOSTI: 

 

1. 1. 1. 1. Putovali smePutovali smePutovali smePutovali sme    
 

Uplynulé dva týždne boli bohaté na ponuku vyskúšať si, čo doslova znamená - byť 
cirkev putujúca. V ponuke boli hneď 3 možnosti: Rím, Mikulčice a Šaštín.  

Do Ríma sa putovalo v dňoch 13 – 15. 6. 2009, pri príležitosti biskupskej vysviacky 
Mons. Cyrila Vasiľa SJ, ktorý bol sv. otcom Benediktom XVI. menovaný za sekretára 
Kongregácie pre východné cirkvi a za arcibiskupa v Ptolemaide (Líbya).  Na tejto púti sa 
zúčastnil náš Chrámový zbor Chrysostomos, ktorý sa do slávnostnej sv. Liturgie s biskupskou 
chirotóniou v nedeľu, 14. 6. 09 v bazilike Santa Maria Maggiore zapojil aj aktívne, svojím 
spevom.  

 Súčasne, v sobotu, 13. júna 2009 niektorí naši veriaci využili možnosť putovať do 
Mikulčíc na Morave. Liturgiu v cirkevnoslovanskom jazyku slávil vladyka Peter Rusnák a 
svojím spevom ju sprevádzal Chrámový zbor Kyrilomethodeon z Bratislavy. Niekoľko 
desiatok veriacich si po sv. liturgii mohlo pozrieť dokumentárny film o histórii tohto rano 
stredovekého centra Veľkej Moravy. Všetci privítali aj pohostinnosť tamojších veriacich, 
ktorá sa prejavila ponukou výborného obedu.  

Do tretice sa možnosť putovať zavŕšila v Šaštíne v sobotu, 20. 6. 2009, na sviatok 
presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Bola to naša prvá eparchiálna odpustová slávnosť, kde 
opäť slávil sv. liturgiu vladyka Peter Rusnák za účasti veriacich takmer zo všetkých farností 
našej eparchie.  Liturgické slávenie svojím spevom sprevádzal Katedrálny zbor 
Chrysostomos. Po sv. liturgii bolo pre pútnikov pripravené agapé.  

Význam týchto púti a putovania vôbec zhrnul vladyka Peter práve vo svojej homílii pri 
sv. liturgii v Šaštíne. Podľa jeho slov je púť totiž možnosť, aby si človek pripomenul, že tu na 
zemi nemá trvalý domov, ale že putuje do večnosti s Bohom a týmto svetom iba prechádza. Je 
to zároveň priestor, kedy si môžeme uvedomiť jednu skutočnosť, a síce, že Boh je verný. 

 
 

 
2. Prvé prija2. Prvé prija2. Prvé prija2. Prvé prijattttie svie svie svie sviatostí zmierenia aiatostí zmierenia aiatostí zmierenia aiatostí zmierenia a    eucharistie veucharistie veucharistie veucharistie v    našej farnostinašej farnostinašej farnostinašej farnosti    
 
 
 Prvé prijatie sviatostí zmierenia a eucharistie malo tohto roku v našej farnosti 2 etapy.  

V nedeľu, 7. 6. 09 prijali tieto sviatosti pri sv. liturgii o 10.30 hod. dvaja dospelí: 
Marián Holubčík (36) a Peter Hric (26). Po sv. liturgii im bolo odovzdané Sv. písmo, so 
želaním, aby ich vzťah k Bohu aj s pomocou pravidelného čítania Božieho slova rástol.   

V nedeľu,14. 6. 09 prišli na rad aj deti. Po liturgii zmierenia, ktorá sa konala v sobotu, 
13. 6. 09, mohli na ďalší deň po prvý krát prijať sviatosť eucharistie aj tieto deti: Jakub Eštok 
(9), Simona Klaciková (7), Adam Klacik (10), Tomáš Medveczký (6) a Filip Mikuš (9). Po 
sv. liturgii, ktorá sa začala aj ukončila slávnostným sprievodom, pozvali rodičia týchto detí na 
agapé do priestorov biskupského úradu.  

Veríme, že toto nebol posledný kontakt týchto Božích detí s naším farským 
spoločenstvom, ale že naše vzťahy sa budú upevňovať v jednote s Kristom uprostred nás! 
 
 
  
 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 29. 6. – 5. 7. 2009  
 

 
Pondelok              Sv. apoštoli Peter a Pavol, prikázaný sviatok, myrovanie, agapé   

17:00 Za veriacich našej farnosti 
 
Utorok        17:00  Na úmysel 
   19:00 � rod. Molčanyiová a Dedičová (Dedičová)  
 
Streda                 17:00  † o. Alexander, o. Michal, Marta (Hattalová) 
     
Štvrtok                     17:00  � Peter, Kristína, Ema, Peter, Michal (Mihalovič)  
       
Piatok                       17:00  † o. Teodor, Marta, Ester, Alexander, Magdaléna, Františka      
                                            (Froncová)  
     

Sobota    17:00  Na úmysel  
Večiereň 

  
Nedeľa     5. po Päťdesiatnici, sv. apoštolom rovní Cyril a Metod, 4. hlas 
                  7:00    Utiereň (slovenská) 
       8:00    Sv. Liturgia (slovenská) 
               9:30    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
                               17:00   Večiereň s eucharistickou poklonou 
 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 6. - 12. 7. 2009 
 
Pondelok        17:00  � Mária (Mihalovič) 
 
Utorok        17:00  � Ján, Magda, Tomáš (Mihalovič) 
 
Streda      17:00  � Mária (Mihalovič) 
 
Štvrtok      17:00  � Mária (Mihalovič) 
       
Piatok       17:00  † Mária (Krejčiová), panychída 
 
Sobota           17:00  Na úmysel 

Večiereň  
 

Nedeľa     6. po Päťdesiatnici; 5. hlas  
                  7:00    Utiereň (slovenská) 
       8:00    Sv. Liturgia (slovenská) 
               9:30    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
                               17:00   Večiereň  
 
 



Mimoriadny oznam: od nedele, 5. 7. 09 prechádzame na nový poriadok nedeľných 
bohoslužieb, ktorý potrvá do nedele, 30. 8. 09. Utiereň bude o 7.00 hod., prvá sv. liturgia 
bude o 8.00 hod. v slovenskom jazyku a druhá sv. liturgia bude o 9.30 hod. 
cirkevnoslovansky. 
• V pondelok, 29. júna 2009 je cirkevne prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla, 
patrónov našej eparchie. Po sv. liturgii bude myrovanie a zbierka Halier sv. Petra, ktorej 
účelom je podpora Pápežského misijného diela v krajinách tretieho sveta. Dôvodom je prosba 
Svätého Otca vykonať túto zbierku vo všetkých katolíckych farnostiach na deň sv. apoštolov 
Petra a Pavla. Po sv. liturgii bude agapé v priestoroch biskupského úradu!  

• V nedeľu, 5. júla 2009 je zároveň aj sviatok Sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda, 
učiteľov Slovanov.  
 • 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. Aktuálne je nahlásených 35 záujemcov. Kapacita je 50.  
 

ĎAKUJEME  

•  Bohu známa osoba prispela na chrám sumou 50,- €, za čo jej vyslovujeme úprimné: „Pán Boh 
odmeň!“    
• Ďakujeme všetkým pútnikom, ktorí putovali do Ríma, Mikulčíc a najmä do Šaštína. Bola to 
totiž prvá púť našej Bratislavskej eparchie k Presvätej Bohorodičke Spolutrpiteľke.  

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu: 
rodinám Segiňákovej a Semberovej (20. 6. 09) a rodinám Molčanyiovej a Žeňuchovej (27. 
6. 09)  

    4. 7. 09 upratuje: mládež (Oázové spoločenstvo) 
  11. 7. 09 upratuje: rod. Krajcsovicsova a Mojzešova 
Srdečná vďaka! 
  

BLAHOŽELÁME  

• Sviatosť manželstva prijali: Radovan Antoš a Katarína Hruščáková, narodení vo Svidníku 
a bývajúci v Bratislave. Sobáš mali 27. 6. 09 v Stropkove. Taktiež blahoželáme Jakubovi 
Klačkovi a Lucii Nestorovej, ktorí túto sviatosť prijali 27. 6. 09 v našom katedrálnom chráme. 

• V nedeľu, 22. 6. 09 oslávil svoje životné jubileum 95 rokov náš duchovný otec Ján 
Škoviera, ktorý sa ešte pravidelne aktívne zúčastňuje sv. liturgií v našom chráme. K tomuto 
jubileu mu blahoželáme a vyprosujeme ešte veľa Božích milostí na „mnoho rokov!“ 
  

KKOONNTTAAKKTT 
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  

OZNAMUJEME  


