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Č. 22 november 2009   

Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

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

Zakladateľ komunizmu Karl Marx kedysi napísal, že „náboženstvo je ópiom ľudstva 
a vzdychaním utláčaných tvorov.“ Myslel tým, že vieru v Boha a v lepší posmrtný život 
vymysleli vykorisťovatelia (dnešní „boháči“), aby sa trieda vykorisťovaných – dnešných 
„Lazárov“ – zmierila so svojím údelom, utešovala sa, že po smrti bude lepšie a hlavne, aby sa 
zriekla akejkoľvek snahy čokoľvek meniť na tomto svete.  

Na prvý pohľad takto vyzerá aj Ježišovo podobenstvo o boháčovi a Lazárovi, alebo 
aspoň jeho prvá časť. Podobných príbehov o tom, že tí, ktorí sa nedočkajú spravodlivosti na 
tomto svete, ju dosiahnu v živote po smrti, kolovalo v Ježišovej dobe mnoho. Židia si napr. 
rozprávali príbeh o bohatom colníkovi Bar Majanovi a bezmennom chudobnom zákonníkovi. 
Bohatý colník zomrie a má okázalý pohreb. V tom istom čase zomrie aj chudobný zákonník 
a je pochovaný bez záujmu. Nato sa učenec ocitá v raji, pri tečúcich vodách, Bar Majan tiež 
pri brehu potoka, ale k vode sa nemôže priblížiť. 

Z nejakého podobného príbehu zrejme vychádza Pán Ježiš, aby nám vykreslil, ako to 
u Boha chodí. V podobenstve vidíme tentoraz bezmenného bohatého človeka a chudobného 
Lazára. Boháč má prebytok, Lazár vo svojej núdzi ale neklope na jeho dvere, nie je dotieravý, 
nežobre – prívlastok „žobrák“ mu dal až sv. Hieronym a všetci čo podľa neho prekladali Sv. 
Písmo. Lazár len pokorne čaká, či sa náhodou v boháčovej dobrej nálade objaví aj miesto pre 
neho. Nestane sa. Prichádza smrť a je koniec. Boháčových večierkov i Lazárovho čakania. 
Scéna sa mení. Lazára naraz vidíme ako čestného hosťa na nebeskej hostine u Abraháma, 
boháča olizujú pekelné plamene a zožiera ho závisť, keď vidí, ako sa má Lazár dobre. Preto 
volá: „Otec Abrahám“ – všimnime si, ako suverénne sa odvoláva na svoj pôvod z vyvoleného 
národa - zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a 
zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!“ (Lk 16,24) Boháč sa ani v pekle 
nezbavil svojho postoja voči Lazárovi. Namiesto toho, aby sa s prosbou obrátil na samotného 
Lazára, očakáva, že to Lazár dostane rozkazom, nariadené „zhora“. Láskavá odpoveď 



Abraháma je definitívna. „To by nebolo spravodlivé. Ty si už svoje dostal. Teraz je rad na 
Lazárovi a okrem toho je tu, medzi nami priepasť.“ Až dosiaľ by sa toto podobenstvo 
podobalo tým mnohým príbehom, o ktorých sme hovorili v úvode. Až dosiaľ by to mohol byť 
príbeh, ktorý si ľudia rozprávajú, aby sa utešili, že aspoň po smrti im bude dobre. Príbeh, 
ktorý by cynický Karol Marx mohol pokojne zaradiť do kategórie „ópium ľudstva“.  

Náš príbeh ale pokračuje. Boháč má medzi živými ešte 5-tich bratov. Keď teda Lazár 
nemôže poslúžiť jemu, snáď by mohol aspoň jeho rodine, aby neskončili tak, ako on. Preto 
znova prosí Abraháma, aby poslal Lazára na pozemskú misiu. Všimnime si, ako sa stále 
vyhýba priamemu rozhovoru s Lazárom. Odpoveď Abraháma je ale jednoznačná: „Majú 
Mojžiša a Prorokov nech ich počúvajú.“ (Lk 16, 29) A tak vidíme, že Pán Ježiš používa 
známe rozprávanie o osudoch boháča a chudáka ako kulisu k tomuto rozhovoru, podobne ako 
pisateľ starozákonnej knihy Jób použil mnohokrát rozprávaný príbeh pre dlhý rozhovor Jóba 
s jeho priateľmi a s Bohom. Boháč a Lazár už majú svoj osud spečatený, ale je tu ešte niekto, 
kto ešte má možnosť niečo urobiť – päť boháčových bratov. Známy odborník na Ježišove 
podobenstvá biblista Joachim Jeremias kladie otázku, či by sa toto podobenstvo nemalo skôr 
nazývať podľa svojho konca, ako – Podobenstvo o 6-tich bratoch. Jeden z nich už šancu 
premárnil, ale zostalo ešte zvyšných päť.  Chudobný Lazár tu stojí ako výzva a „návod na 
použitie“ nám dávajú Mojžiš a proroci, teda my môžeme povedať, že celé Sväté Písmo.  

Pred týždňom sme počuli základné podobenstvo – o rozsievačovi. Dnes sme počuli 
o základnej veci, ktorá sa nám stane, keď to neurobíme. Keď neprijmeme Božie slovo 
skutočne do svojho srdca. Pretože toto podobenstvo nie je ani tak o bohatstve. Abrahám, 
ktorý v nebi hostil Lazára bol tiež bohatý človek, lenže on bol otvorený pre Boží hlas, pre 
Jeho slovo, pre Jeho výzvy.  

Hovorí sa, že človek si na druhý svet nič nevezme. Dnes nám Boh povedal, že niečo si 
predsa môžeme vziať. Je to priepasť, ktorá nás delí od Boha alebo iného človeka. Dnes ešte 
máme šancu túto priepasť preklenúť.  Toto podobenstvo nie je pre nás „ópiom“. Naopak. Je 
výzvou zmeniť svoji život – s pomocou Boha! 

 
 

Z Vašich otázok vyberáme: 
 
Otázka: Počul som, že v Prešovskej eparchii bol vydaný zákaz podávať eucharistiu malým 
deťom už od sviatosti krstu a myropomazania. Ako je to v našej eparchii? Zmenilo sa niečo? 
Odpoveď: Nemusíte mať obavy. V našej Bratislavskej eparchii nebol takýto zákaz vydaný. 
Aj malé deti môžu naďalej prijímať eucharistiu až do obdobia, kedy budú vedieť rozlišovať, 
čo je dobré a zlé. Potom sa prijímanie eucharistie preruší a bude nasledovať systematická, asi 
1-ročná  príprava na prvé prijatie sviatosti zmierenia so slávnostným prijatím sviatosti 
eucharistie. O pastoračných pozitívach podávania eucharistie malým deťom tu netreba 
hovoriť. Snáď pripojím len svedectvo jednej matky, ktoré sa objavilo na internetovej stránke 
www.grkat.nfo.sk. 

„Keď sa nám narodilo bábo, tak po dohode s kňazom začalo pristupovať k Eucharistii od 
krstu. Veľmi sme sa z toho tešili, že do srdca nášho prvorodeného dieťaťa vstupuje Boh a 
neviditeľným spôsobom ho premieňa. Vnímame to ako obrovskú Božiu milosť a veľké 
požehnanie. Možno sa niekto ohŕňa, že dieťa to nemôže vnímať, ale poviem zo skúsenosti, že 
akokoľvek bolo „zlé“ či plakalo alebo jašilo sa…, keď prišlo k tomu, že prijme Ježiška, vždy 
sa utíšilo a s pokojom prijalo Krista – tak môžem povedať, že to nevnímalo? Nie, lebo toto 
malé dieťa vníma Božie veci a možno niekedy viac ako my dospelí (...) Raz som sa modlila so 
svojím dieťaťom a pýtala som sa, za čo sa chceš modliť? Pritúlilo sa ku mne a povedalo: 
Prosím papať Ježiša!!!! Mne viac netreba nič povedať…“ 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 2. – 8. 11. 2009  
 

 
Pondelok    17:00  Na úmysel (Ďurišinová)      
 
Utorok          17:00  ���� Mária (Michalková) 
 
Streda       17:00   † Andrej Prejsa,  panychída 
   
Štvrtok      17:00   † Za zosnulých z rodiny Šeckovej, Miháľovej s Dančákovej 
                                
Piatok        17:00   † Michal, Anna (Chalachanová) 
 
Sobota        17:00  Na úmysel  
      Večiereň   
 
Nedeľa    23. po Päťdesiatnici, Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším   

      beztelesným mocnostiam, 6. hlas.  
                                 8:00    Utiereň (cirkevnoslovansky) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovansky)  
              10:30   Sv. Liturgia (slovensky) 
                               17:00    Eucharistická poklona a večiereň 

 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 9. – 15. 11. 2009 
 
Pondelok    17:00   † Lýdia,  panychída  

    
Utorok        17:00  Na úmysel  
   19:00  † Mária, Arnošt (Chalachanová) 
 
Streda       17:00  Na úmysel (Ďurišinová)  
       
Štvrtok             17:00  † Anna Bilaničová, panychída 
                                
Piatok        17:00  † Júlia, Ján (Chalachanová) 
 
Sobota           17:00  Na úmysel  
       Večiereň 
 
Nedeľa     24. po Päťdesiatnici, 7. hlas. 

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

 



OZNAMUJEME  

• V nedeľu, 1. 11. 09, po sv. liturgiách bude zbierka na Solidárny fond našej Bratislavskej 
eparchie. Do zbierky sa zapájajú všetky farnosti eparchie a následne sú z neho na požiadanie 
podporované ekonomicky slabšie farnosti našej eparchie. Prosíme o Vašu štedrosť a prejavenie 
solidarity.  

• V nedeľu, 1. 11. 09 o. 17. 00 hod. bude v našom chráme večiereň a po nej sa spoločne 
pomodlíme panychídu za našich zosnulých príbuzných na cintoríne, pri centrálnom kríži.   

• Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Daniela Atanáza Mandzáka CSsR: 
DOKUMENTY K PROCESU S AUGUSTINOM A. MACHALKOM A SPOL . Prezentácia 
sa začne v utorok 3. novembra 2009 o 17.00 hod. svätou liturgiou v našom Chráme Povýšenia 
sv. Kríža, po ktorej sa v reprezentačných priestoroch biskupského úradu uskutoční neformálne 
stretnutie s autorom. Záštitu nad podujatím prevzal vladyka Peter Rusnák. Druhá sv. liturgia 
o 19. 00 preto v ten deň nebude!  
• V nedeľu, 8. 11. 09 budeme mať znova spoločný deň rodín našej farnosti. Na prvom 
stretnutí bolo stanovené, že takéto spoločné dni budú druhú nedeľu v mesiaci, počas celého 
školského roka. Význam týchto stretnutí spočíva v tom, aby sme sa ako farnosť lepšie spoznali 
a podelili o svoje podnety, názory, radosti i starosti. Záujem nahláste do stredy, 4. 11. 09.     

• Spolok sv. Cyrila a Metoda ponúka knižný kalendár na rok 2010, cena je 2,- € (60,-Sk). 
Okrem iného je v ňom predstavená aj naša Bratislavská eparchia. Navyše si za 3,- € (90,-Sk) 
môžete zakúpiť aj knihu doteraz nezverejnených povestí z východného Slovenska. 

• Do polovice novembra je možnosť prihlásiť sa na odoberanie nášho gréckokatolíckeho 
časopisu Slovo. Predplatné na celý rok 2010 je 13,- €. Ak by sa našlo 10 predplatiteľov, cena by 
bola 11,50 €. Predplatitelia Slova si môžu objednať aj nástenný kalendár Slova na rok 2010 za 
jeho polovičnú cenu (t.j. za 0,75 €). Vašu objednávku nahlásite prosím do 12. 10. 09.  

•  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 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 chrám 50-, €, za čo jej vyslovujeme úprimné „Pán Boh 
odmeň!“ 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    rod. Kováčovej a Vavríkovej (24. 10. 09 ) a  rod. Segiňákovej a Semberovej (31. 10. 09).  
         7. 11. 2009 upratujú: rod. Molčányiova a Žeňuchova  
       14. 11. 2009 upratuje: mládež. 
   Srdečná vďaka za Vašu službu.  

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  


