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Č. 21 október 2009   

Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave
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Určite si vieme predstaviť situáciu, keď sa v chráme objaví parte. Vo farnosti, odkiaľ 

pochádzam, sa objavovali často. Všetci sme sa zvykli pristaviť a pýtali sme sa, kto to bol. 
Rozmýšľali sme, či sme toho človeka poznali. Niekto povedal: „Áno, ja som ho poznal, 
sedával vždy tam napravo.“ Alebo: „Chodila stále oblečená v čiernom.“ Našiel sa niekto, kto 
povedal: „Poznal som ho, viem, kde býval.“ Zasa niekto iný poznal povolanie dotyčného a 
pod. Každý mal nejaký stupeň poznania. No iba zriedka sa stalo, aby sme vedeli viac. Možno 
ten človek chodil do chrámu 20, 30 rokov a vedeli sme o ňom len zopár informácií. A toto 
sme nazývali „poznanie“. 

V evanjeliu dnešnej Nedele sv. otcov 7. všeobecného snemu sme počuli časť z tzv. 
Ježišovej veľkňazskej modlitby (Jn 17, 1-13). A v nej odznela aj veta: „Večný život je v tom, 
aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (Jn 17, 3) 
Večný život je teda v poznaní Boha. A môžeme sa pýtať, aké je to poznanie. Je to poznanie 6-
tich hlavných právd? Je to poznanie, že viem všetko o živote Ježiša Krista? Viem, kedy sa 
narodil, kde pôsobil? Že poznám naspamäť celý katechizmus? Je v takomto poznaní večný 
život? Stačí, že mám tieto informácie?  

Odpoveď nájdeme v Božom slove. Poznať v biblickej reči neznamená len vedieť, ale: 
mať s niekým blízky, intímny vzťah. Z toho vyplýva: Poznať Boha znamená - mať s ním 
blízky, intímny vzťah.  A tam nepatria len informácie, len teória, ale ide o niečo viac. 
Pretože opačne to platí. Boh pozná každého z nás, čiže on túži mať blízky, intímny vzťah 
s každým z nás. V knihe proroka Izaiáša čítame tú nádhernú vetu: „Či zabudne žena na svoje 
nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? 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 chcem poznať Boha ako živého Boha. Boha ako Osobu, Boha ako Lásku. Či 
chcem poznať to, čo odo mňa chce. Aká je Jeho vôľa pre môj život. Alebo mi stačí len to, že 



viem o Bohu teologické informácie? Snúbencom pri rozhovoroch hovoríme také prirovnanie: 
„Predstavte si, že by bol váš vzťah založený len na informácii, koľko ten druhý zarába, čo 
všetko má, aké má krásne oči, akú má perfektnú postavu, ale nezaujímalo by vás, aký je ten 
druhý vcelku, aký je človek. Ako reaguje v hraničných situáciách, akú má povahu, aký je jeho 
vzťah k Bohu a k iným ľuďom?“ Lebo práve toto ja skutočný význam slova poznať – mať 
blízky vzťah. 

Toto sa nám snaží pripomenúť Boh. Poznať ho znamená odpovedať na jeho poznanie 
nás. A toto vzájomné poznanie nesie názov Láska. Osobný vzťah. Nielen pár informácii z 
katechizmu, nielen pár minút alebo hodina týždenne v chráme. Poznať znamená prežívať 
vzťah stále. Ináč to nie je skutočný vzťah. Preto povedzme dnes Bohu: „Pane, chcem ťa 
poznať. Chcem poznať o Tebe to najdôležitejšie, že si Láska, a že ma nekonečne miluješ. 
A cez toto poznanie Teba chcem poznať všetkých ľudí.“     
 

 
Udialo sa ... týka sa nás: V Prešove zasadala Rada hierarchov. 

 

V utorok 6. októbra sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade v 
Prešove konalo 4. riadne zasadnutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi 
sui iuris na Slovensku. Zúčastnili sa ho traja gréckokatolícki hierarchovia – prešovský 
arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, košický eparcha Milan Chautur CSsR a bratislavský 
eparcha Peter Rusnák. Popoludní všetci traja vladykovia spoločne navštívili emeritného 
prešovského biskupa Jána Hirku. Rokovanie Rady hierarchov sa nieslo v srdečnej a otvorenej 
atmosfére. Jej členovia najprv zhodnotili Metropolitnú púť biskupov a kňazov 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rámci Roka kňazov, ktorá sa uskutočnila 5. októbra v 
Ľutine. Konštatovali, že bola kňazmi prijatá veľmi pozitívne a preto sa rozhodli, že sa bude 
konať raz ročne v októbri v Bazilike minor v Ľutine.  

 
Zaoberali sa tiež pôstnou disciplínou v Gréckokatolíckej cirkvi. Došlo k jasnému 
vyšpecifikovaniu pojmov pôst a zdržanlivosť, o ktorých hovorí dekrét Kongregácie pre 
východné cirkvi ohľadom pôstnej disciplíny z roku 1969. Schválili pripravený text 
vysluhovania iniciačných sviatostí a sviatosti manželstva slávených so svätou liturgiou a 
rozhodli o ich vydaní. Na programe rokovania bola aj perspektíva zvolania metropolitného 
zhromaždenia, ktoré sa má v metropolitných cirkvách sui iuris konať podľa kán. 172 CCEO 
aspoň každých päť rokov. Vladykovia sa dohodli, že tomuto zhromaždeniu bude predchádzať 
dvojročná príprava a v treťom roku sa už začne pracovať na jeho konkrétnej príprave a 
priebehu. Dohodli sa, že 15. mája 2010 sa uskutoční Metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. 

 Gréckokatolíckej metropolitnej liturgickej komisii dali prepracovať text slovenského 
prekladu Akatistu k sv. Cyrilovi a Metodovi a zároveň sa dohodli, že aj texty rôznych iných 
modlitieb musia byť vždy prerokované v tejto komisii, aby bol liturgický život v metropolii 
čo najviac jednotný. 

Historicky prvé riadne zasadnutie Rady hierarchov sa v Gréckokatolíckej metropolii sui iuris, 
ktorú zriadil Svätý Otec Benedikt XVI. 30. januára 2008, konalo 1. októbra 2008 v Prešove. 
Podstatným znakom východnej cirkevnej identity je princíp synodality, ktorý sa viditeľne 
realizuje práve na Rade hierarchov a cez jej pôsobenie. 

Zdroj: TK KBS 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 19. – 25. 10. 2009  
 

 
Pondelok     17:00 Na úmysel (Ďurišinová)      
 
Utorok          17:00  Na úmysel  
   19:00  ���� Katarína s rodinou (Dušková) 
 
Streda       17:00   † Vasiľ, Júlia, Júlia a ostatní (Chalachanová), panychída 
   
Štvrtok      17:00   † Helena, Alexander (Borodovčáková) 
                                
Piatok        17:00   Na úmysel  
 
Sobota        17:00  Na úmysel  
      Večiereň   
 
Nedeľa     21. po Päťdesiatnici, 4. hlas.  
                                 8:00    Utiereň (cirkevnoslovansky) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovansky)  
              10:30   Sv. Liturgia (slovensky) 
                               17:00    Večiereň 

 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 26. 10 – 1. 11. 2009 
 
Pondelok    17:00   Na úmysel (Ďurišinová)  

    
Utorok        17:00   Na úmysel  
   19:00  � Andrej s rodinou (Dušková) 
 
Streda       17:00   Na úmysel  
       
Štvrtok             17:00  � Mária (Michalková) 
                                
Piatok        17:00  � rod. Sabadošova 
 
Sobota           17:00   Na úmysel  
       Večiereň 
 
Nedeľa     22. po Päťdesiatnici, 5. hlas. 

            8:00    Utiereň (cirkevnoslovansky) 
        9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovansky)  
              10:30    Sv. Liturgia (slovensky) 
                                17:00   Večiereň 
 
 

 



OZNAMUJEME  
 

• Nedeľa, 18. októbra 2009 je vyhlásená v Katolíckej cirkvi za misijnú nedeľu - svetový deň 
misií. Po sv. liturgii bude preto zbierka na MISIE. Účelom a dôvodom tejto zbierky je podpora 
misijných aktivít Katolíckej cirkvi riadených Kongregáciou pre evanjelizáciu národov. 
Ďakujeme za Vašu štedrosť. 

• Všetkých pozývame na sv. liturgie „pre mladých duchom a ostatných“. Čas týchto liturgií 
zostal nezmenený: každý utorok, o 19:00 hod.    

• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k najsvätejšej eucharistii resp. 
k sviatosti zmierenia, aby svoj záujem nahlásili nižšie uvedeným spôsobom. V októbri chceme 
začať prípravu pravidelnými stretnutiami.   

• Pozývame všetkých vysokoškolákov a pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia, ktoré sa konajú 
každú stredu po sv. liturgii; t.j. cca o 18. 00 hod.  

• V pondelok, 19. 10. 09 sa v našej farnosti znova začnú ohlasovať katechézy 
neokatechumenátnej cesty. Tieto katechézy (14) budú v pondelky a štvrtky, vždy po sv. 
liturgii  – t.j. cca o 18.15 hod. Srdečne Vás na ne všetkých pozývame.    

• V dňoch 12. - 19. januára 2010 organizuje naša bratislavská eparchia Eparchiálnu púť do 
Svätej Zeme. V programe púte je návšteva najvýznamnejších miest spojených zo životom 
nášho Pána Ježiša Krista (Jeruzalem, Betlehem, Nazaret....) ako aj miest spojených so 
starozákonnými dejinami (hora Sinaj, ...). Púte sa zúčastní aj náš vladyka Peter Rusnák. 
Predbežná cena je 750 - 800,- Eur. Svoj záujem nám nahláste čím skôr. 

ĎAKUJEME  
 

• Bohu známa osoba darovala na katedrálu 500-, €, iná Bohu známa osoba venovala na chrám 
a podporu chudobných 60,- €. Štedrým darcom vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    rod. Bodnárovej a Michalkovej (10. 10. 09 ) a  rod. Kraj ňákovej a Jancurovej (17. 10. 
09).  
         24. 10. 2009 upratujú: rod. Kováčova a Vavríkova  
         31. 10. 2009 upratujú: rod. Segiňákova a Semberova.  

   Srdečná vďaka za Vašu službu. 
BLAHOŽELÁME  

  

• V sobotu, 17. 10. 09 prijali v našom chráme sviatosť manželstva: Sébastien Frappier, 
rímskokatolík, narodený v La Roche Sur Yon, bývajúci v Bratislave a Katarína Vasiľová, 
gréckokatolíčka, narodená v Michalovciach a bývajúca vo Vlčkovciach. Novomanželom 
blahoželáme a vyprosujeme čo najlepšiu spoluprácu s Božou milosťou.  

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(zavináč)gmail.com 
 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717  
 


