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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave
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Vo filmovej terminológii sa bežne stretneme s výrazom „nájazd“. V praxi to 
jednoducho znamená, že kamera sa od záberu celku postupne približuje k záberu nejakého 
detailu. Napr. najprv vidíme krajinu, prostredie a postupne sa obraz približuje až k tvári 
nejakého človeka, ktorý sa v tom prostredí nachádza.  Zvyčajne tento Nájazd môže povedať 
niečo viac o tej ktorej postave, udalosti alebo veci.  
      Keď  sa touto technikou priblížime k evanjeliu Nedele Praotcov (Lk 14, 16-24), tak si 
môžeme všimnúť zaujímavé súvislosti. Je sobota. Pre židov to znamená deň absolútneho 
pokoja. Do domu bohatého farizeja prichádza vzácna návšteva – Ježiš Kristus. Záber je čoraz 
detailnejší. Hneď pri vchode do domu Ježiš stretáva človeka chorého na vodnatieľku 
a uzdravuje ho. Farizeji sú pohoršení. Potom Ježiš vstupuje do domu a vidí, ako si každý chce 
obsadiť popredné miesto pri stole. Pán Ježiš to využije na katechézu s veľavravným záverom: 
„Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Lk 14, 11) 
A hneď na to hovorí farizejovi, ktorý ho pozval, že nemá pozývať tých, ktorí potom môžu 
pozvať jeho, ale práve tých, od ktorých on pozvanie dostať nemôže. To, čo vidíme dnes. 
Niekto ma pozve na večeru a ja na konci nezabudnem dodať: „Ale nabudúce pozývam ja Vás, 
Teba.“ Tieto udalosti predchádzajú dnešnému Evanjeliu. Môžeme povedať, že na prvý pohľad 
sa tu náš „nájazd“ končí. Pozornosť je zaostrená na Ježiša Krista, ktorý rozpráva svoje 
podobenstvo o Božom kráľovstve. 
       Náš „nájazd“ sa síce skončil, ale to len preto, aby sa mohol začať iný. „Nájazd“ Boha 
na mňa. „Nájazd“ jeho pohľadu (kamery) na môj život. Cez optiku jednoduchého 
podobenstva. Človek pripraví hostinu a pozve hostí, Tí sa vyhovárajú. Jeden si kúpil pole 
a chce si ho pozrieť. Iný voly a chce ich vyskúšať. Ďalší sa oženil, a preto nemôže prísť. Čo 
majú títo pozvaní hostia spoločné? Nemajú čas! Lebo každý z nich sa chce presvedčiť, či 



urobil dobre. Kúpim si byt, tak sa chcem čím skôr nasťahovať. Kúpim si auto, tak sa chcem 
čím skôr previesť. Zosobášim sa, tak sa chcem „uistiť“, že som urobil/-a správne. Stále sa 
o niečom chcem presviedčať, overiť si. Len na jedno mi akosi nezostáva čas. Presvedčiť sa 
o tom, aký je dobrý Boh. Presvedčiť sa o tom, že jeho láska ku mne je oveľa väčšia 
a dôležitejšia ako všetko ostatné. Aj v tej druhej výhovorke išlo o to, že niekto si kúpil voly 
a chce ísť vyskúšať. Nevidíme tu náhodou práve teraz pred Vianocami narážku na proroka 
Izaiáša: „Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho pána; Izrael nepozná, môj ľud nepochopí.“  
(Iz 1,3)   
      Preto si skúsme predstaviť, že aj Boh dnes robí tento „nájazd“ na každého z nás 
osobitne. Každého so svojím životným príbehom a jeho detailmi. Aby som videl, ako na tom 
som. Ale nielen to. Boh robí tento „nájazd“ aj preto, aby som videl, aká/-á môžem byť. Aby 
sme si uvedomili, že čas, ktorý nám Boh dal, nám dal preto, aby sme sa presvedčili, ako nás 
miluje. Michel Quoist má vo svojej knihe modlitieb, ktorá nesie názov „Tu som, Pane“ jednu 
krásnu modlitbu.  „Ty, ktorý stojíš mimo času, určite sa usmievaš, keď vidíš, ako 
zaobchádzame s časom. Ale Ty vieš, čo robíš. Ty sa nemýliš, keď každému prideľuješ jeho 
čas. Každému dávaš čas na to, aby robil, čo chceš ty. Preto nesmiem čas zabíjať, nesmiem ho 
márniť, nesmiem ho strácať. Lebo čas je dar, ktorý si ale nemôžeme ponechať. Zatiaľ mám 
všetok čas sveta. Pomôž mi, aby som ho daroval Tebe.“ 
      Tento deň, je časom, ktorý sa už nebude opakovať. Časom, kedy sa môžem 
presvedčiť o tej najdôležitejšej veci. Že Boh ma miluje. Mám na to čas? 

 
             /-or-/ 

Krátke zamyslenie pri ikone Narodenia Ježiša Krista  
 

Pohľad na ikonu Ježišovho narodenia ťa možno prekvapil množstvom rozličných postáv i 
udalostí v jednom. Vo svetle evanjelia však zistíš, že všetko tu patrí, všetko osvetľuje 
a pomáha pochopiť ústrednú udalosť narodenia Božieho Syna Ježiša z Márie Panny.  

Aj ruku ikonopisca určite viedol Svätý Duch a cez modlitbu dal našim očiam uzrieť a srdcu 
počuť toto živé slovo ikony. Uprostred ikony je Matka Božia a dieťa Ježiš v tmavej jaskyni, 
„lebo zjavil sa Boh v tele a z Panny sa narodil, priniesol svetlo sediacim v temnotách a Mária 
zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ Nebo, hviezda a zem sú 
zasa znamením, že „narodenie Kristovo spojilo zem i nebesá“. Boží poslovia anjeli spievajú 
„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Pastieri, korí v noci bdeli 
a strážili svoje stádo, videli veľký zázrak a od anjela počuli veľkú radosť, že sa v Betleheme 
narodil Kristus Spasiteľ.  

Z Perzie prichádzajú aj traja mudrci – hodnostári a prinášajú dary. Od ostatných sa odlišujú 
bieločervenými čiapkami. Traduje sa, že práve títo traja perzskí mudrci na ikone narodenia 
v bazilike v Betleheme, baziliku zachránili pred jej zničením, keď do nej vtrhli perzskí vojaci 
na koňoch a ťavách. Sú znamením Božieho pozvania pre všetky národy.  

Nad dieťa Ježiša je sklonený aj vôl a osol, ako výčitka pre Izrael v slove proroka Izaiáša: „Vôl 
pozná si gazdu a osol jasle svojho Pána, Izrael nepozná, ľud môj nepochopí“ (Iz 1,3). A kúpeľ 
malého Dieťatka? „Pre nás si sa narodil Kristus v dvoch prirodzenostiach – ako Boh i ako 
človek.“ Takto v jasliach prichádza Boh aj k tebe, aby si sa nebál majestátu, ale v radosti 
pristúpil a zjednotil sa s ním.   

      



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 14. – 20. 12. 2009  
 

 
Pondelok    17:00  † Mária, Andrej, panychída       
 
Utorok          17:00  Na úmysel  

19:00  Na úmysel (Ďurišinová) 
 
Streda       17:00   † Andrej, Anna (Gajdoš) 
   
Štvrtok      17:00  � Michal, Júlia (Murínová) 
                                
Piatok        17:00  � Gerard, Jozef, Jana, Sára, Rafaela, Ján, Anna, Alena (Podhajecký) 
 
Sobota     17:00  Na úmysel  
      Večiereň 
 
Nedeľa      Pred Kristovým narodením 4. hlas, 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 
                                17:00  Večiereň

 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 21. – 27. 12. 2009 
 
 Pondelok    17:00   Na úmysel (Ďurišinová) 

     
 Utorok                    17:00  Na úmysel  
 
 Streda        17:00  † Mária-Tatiana, Juraj, Alexej, Mária, o Juraj, Gizela a o. (Podhajecký)  
       
 Štvrtok            Predvečer Narodenia Pána 

8:00  Kráľovské hodinky 
         14:30  Sv. liturgia s večierňou  

             21:30 Veľké povečerie, lítia 
                                
 Piatok           Narodenie Pána – bohoslužobný poriadok ako v nedeľu!   
 
 Sobota          Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke- bohoslužobný poriadok ako v nedeľu! 
 
 Nedeľa     Po Kristovom narodení, Sv. prvomučeník a archidiakon Štefan, 5. hlas. 

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

 

 



OZNAMUJEME  

• V sobotu, 19. 12. 09, o 14. 00 hod. sa v priestoroch biskupského úradu uskutoční 
predvianočné stretnutie matiek s deťmi. Pozývame všetky mamičky s ratolesťami na spoločnú 
prípravu vianočného pečiva a ozdôb.  

•  V piatok, 25. 12. 09 budeme sláviť sviatok NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, 
BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. V sobotu, 26. 12. 09 bude sviatok Zhromaždenie 
k presvätej Bohorodičke. Obidva sviatky sú prikázané. Presný bohoslužobný poriadok nájdete 
vyššie.   

• Prísny pôst (je dovolené raz za deň sa najesť do sýta a dvakrát je dovolené menšie 
občerstvenie) je vo štvrtok, 24. 12. 09 a v utorok, 5. 1. 2010 (pozri pôstnu disciplínu v knihe 
Hore srdcia str. 628). 

• V piatok, 25. 12. 09  je voľnica. (nie je zdržanlivosť od mäsa). 

• Mladí z našej farnosti pripravujú 6. ročník Gréckokatolíckeho plesu, ktorý sa bude konať    
13. februára 2010 v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Lístky sú už v predaji za 
zľavnenú cenu 12,- €, za ktorú si ich môžete zakúpiť do 13. januára 2010, potom sa už budú 
lístky predávať za 15,- €. Zakúpiť si ich môžete u Andreja Škovieru (Kontakt: e-
pošta: andreios@nfo.sk  mobil: 0908-435120.), prípadne Vám ich predá Mikuláš Dutko. V tejto 
súvislosti Vás tiež chceme poprosiť o pomoc pri hľadaní sponzorov, ktorí by mohli finančne 
alebo inak materiálne podporiť náš gréckokatolícky ples (napríklad cenami do tomboly, vínom, 
nealkom a pod.). V prípade Vašej ochoty kontaktujte, prosím, farský úrad. 

• Ponúkame na predaj knihy, ktoré boli predstavené na prezentácii 3. 11. 09 v priestoroch 
biskupského úradu od autora Daniela Atanáza Mandzáka CSsR: DOKUMENTY K 
PROCESU S AUGUSTÍNOM A. MACHALKOM A SPOL . (8,- €) a taktiež publikáciu od 
roho istého autora ZNÁMY NEZNÁMY (7,- €), ktorá obsahuje životné príbehy 
a korešpondenciu o Jána Ivana Mastiliaka, CSsR.  

• Spolok sv. Cyrila a Metoda ponúka knižný kalendár na rok 2010, cena je 2,- € (60,-Sk). 

ĎAKUJEME  

• Pri zbierke na charitu sa v nedeľu, 29. 11. 09 vyzbieralo 579,- €. V mene všetkých, ktorým 
Vaše dary pomôžu Vám úprimne ďakujeme! 

• Rodina Hrub činova venovala na chrám účelový sponzorský dar 550,- €, za ktorý sa zakúpili 
nové chrámové plachty modrej farby, na sviatky Presvätej Bohorodičky. Štedrým darcom 
vyprosujeme na príhovor našej Vládkyne veľa Božích milostí na mnohaja i blahaja lita!   

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    rod. Segiňákovej a Semberovej  (12. 12. 09).  
   
       19. 12. 08 upratujú: rod. Kováčova a Vavríkova 
       23. 12. 08 upratujú: rod. Žeňuchova a Molčányiova. 

   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  


