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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave
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Drahé sestry aDrahé sestry aDrahé sestry aDrahé sestry a    bratia!bratia!bratia!bratia!    
    

Spomínam si, že keď som počas štúdia písal svoju diplomovú prácu, stretol som sa 
s jedným problémom. Mal som si totiž prečítať veľké množstvo kníh, keďže moja téma mala 
široký záber. A okrem toho, v oblasti tejto témy existovali a stále existujú viaceré prúdy, ktoré 
preferujú svoje názory na danú problematiku. A tu som narazil na spomínaný problém. Stál 
som pred otázkou: Ktorý prúd si vybrať, ku ktorému názoru sa prikloniť? A ďalej to bola 
logická otázka: Ak si už vyberiem svoju skupinu, dokážem ustáť tento názor pred stúpencami 
iného? Veď to bude argument proti argumentu. A vtedy mi môj profesor povedal jednu vec, 
ktorá mi veľmi pomohla: „Nejde ani tak veľmi o teóriu a argumenty, ale to, čo druhých 
dokáže umlčať je - Vaša skúsenosť.“  

„Poviem Vám svoju skúsenosť...“ Ak niekto začína  alebo preruší svoje rozprávanie 
touto vetou, vtedy väčšinou zbystríme pozornosť. Teraz prichádza niečo zaujímavé, nebude to 
len nejaká suchá teória. O človeku, ktorý rozpráva, sa dozviem niečo osobné. A myslím, že aj 
v duchovnej sfére kresťana platí jedno zlaté pravidlo: „skúsenosť nad argumenty“! Lebo aj 
tu poznáme rôzne „dôkazy“ existencie Boha. Apriórne a aposteriórne dôkazy. Tzv. päť ciest 
sv. Tomáša Akvinského, ktorými sa „logicky“ dá prísť k existencii Boha. Toto sú argumenty. 
Lenže aj taký ateista má tie svoje, ktoré môžu teologicky nepodkutého kresťana dostať do 
úzkych. Jedna moja známa mi rozprávala, že keď skončila po autonehode v nemocnici, dali ju 
na izbu, kde bola aj jedna „presvedčená“ ateistka. A keď sa po čase rozprávali aj o viere 
a nevere, neveriaca žena vytiahla argumenty pre svoju neveru, ktoré moju známu, veriacu, 
takmer úplne „odzbrojili“. Povedala mi: „V tej chvíli som jasne vnímala, že mi nechýbajú ani 
tak argumenty, ako skôr niečo oveľa dôležitejšie - skúsenosť. Moja osobná skúsenosť so 
živým Bohom.“ Toto často chýba nám kresťanom. Určite mnohí poznáte známy príbeh 
o rozhovore dvoch mužov, kde jeden prosí toho druhého, aby mu niečo povedal o Ježišovi 
Kristovi, v ktorého uveril. Lenže on nevedel povedať takmer nič konkrétne. Nevedel, kde 



presne ani kedy sa Pán Ježiš narodil. Nevedel, kde všade pôsobil, ani čo všetko urobil. Vedel 
ale jednu vec. Predtým, ako v Neho uveril, bol alkoholik a tyran a jeho rodina mala z neho 
strach. Všetko sa ale zmenilo po jeho obrátení. Už nemal problémy s alkoholom, nebol 
agresívny a jeho rodina ho milovala. To bolo všetko, čo o Ježišovi Kristovi „vedel.“ Mal 
svoju skúsenosť. Nie sme my často v opačnej situácii? Máme nejaké teoretické vedomosti 
o Bohu, o kresťanstve, ale chýba nám osobná skúsenosť. 

Preto nám chce Božie slovo Prvej pôstnej nedele pomôcť jednoduchým, ale veľmi 
dôležitým úryvkom. (Jn 1, 43-51). Ide o vyvrcholenie stretnutia Ježiša a jeho prvých 
učeníkov. Prvé skúsenosti budúcich apoštolov so živým Bohom. Ondrej, Ján, Peter, Filip, 
Natanael. Títo piati postupne zažili blízkosť Ježiša Krista. A čo bolo na začiatku ich osobnej 
skúsenosti. Bola to otázka Ježiša Krista:  „Čo hľadáte?“ (Jn 1, 38). Myslím, že v tejto otázke 
je odpoveď, prečo ja nemám osobnú skúsenosť s Ježišom Kristom (alebo prečo je táto 
skúsenosť tak slabá a zriedkavá). Čo hľadáš? Otázka vhodná pre kresťana i ateistu. Ateista by 
možno odpovedal: „Hľadám slušný a pokojný život, hľadám zdravie, peniaze, kariéru...“ Ako 
odpoviem ja, kresťan? Čo vlastne hľadám v cirkvi, v kresťanstve? Vyplnenie svojich plánov 
v podobe nejakých senzačných zásahov Boha. Čakám, že si „poslúžim“ Bohom. Hľadám 
v cirkvi nejaký „dom služieb“, ktoré si objednám, zaplatím a moja vec je vybavená? Ak je to 
tak, potom som len takým „polokresťanom“, kresťanom bez skúsenosti. Kresťanom ktorý je 
odkázaný na argumenty, na suché „dôkazy“ o existencii Boha.  Filip dnes Natanaelovi 
zopakoval vetu, ktorú Pán Ježiš krátko predtým povedal Ondrejovi a Jánovi: „Poď a uvidíš!“ 
(Jn 1, 46) A práve toto je veta pre nás všetkých. „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;...“ 
hovorí žalmista (Ž 33, 9) Zažime svoju vlastnú skúsenosť s Bohom, ktorý nás miluje. Minule 
som sa v jednej internetovej televízii zamýšľal práve nad tým, prečo je dobré byť v cirkvi, byť 
kresťanom.  

Takmer na každý argument môžeme nájsť nejaký protiargument, preto potrebujeme 
niečo oveľa silnejšie – skúsenosť, ktorú nám nikto nevezme.   
 
 
 

Začali sme Veľký pôst. S radosťou. 
 
 

Tohtoročný vstup do obdobia sv. Štyridsiatnice sme v rámci farnosti prežili 
v radostnom duchu. Tešili sa malí, plesali veľkí. A to doslova. V sobotu, 6. 2. 2010 si 
atmosféru farského karnevalu vychutnalo asi 25 našich detí v spoločnosti svojich rodičov. 
Tento počet, originálne masky (napr. malý „Mojžiš“ v prútenom košíku), ako aj následná 
zábava detí milo prekvapili a je pádnym dôvodom, aby sme takéto podujatie znova 
zopakovali. 

V sobotu, 13. 2. 2010 si radostnú atmosféru počas 6. ročníka nášho plesu užívali aj 
dospelí. Postaral sa o to príjemný program, ktorý pripravila naša mládež, či precízne vybraté 
hudobné spestrenie, no predovšetkým spoločenstvo asi 330-tich „zábavychtivých“ 
prítomných osôb. 

A napokon sme tesne pred začiatkom Veľkého pôstu, v nedeľu, 14. 2. 2010 dali veľkú 
dvojbodku za prípravným obdobím. Bol ňou spoločný obed farnosti, po ktorom sa nám 
prihovoril Andrej Škoviera na aktuálnu tému nadchádzajúceho pôstneho obdobia. 

Všetkým nám prajem, aby táto radostná atmosféra nebola bodkou pred pôstom, ale 
naozaj akousi dvojbodkou. Aby sa pôsobením Božieho Ducha počas obdobia Veľkého pôstu 
premenila na skutočnú, hlbokú radosť z Kristovho slávneho Vzkriesenia, ktoré tohto roku 
oslávime 4. 4. 2010!  

 
   



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 22. – 28. 2. 2010  
 

 
Pondelok    17:00  †Jozef Vinclér, panychída   
 
Utorok          17:00  ���� Na úmysel  

19:00  Na úmysel (Ďurišinová) 
 
Streda       17:00  Služba preždeosvjaščénnych dárov   
   
Štvrtok      17:00  ���� Mária (Michalková)  
                               
Piatok        17:00   Služba vopred posvätených darov, ���� Juraj, Marta, Martin  
              (Žeňuch)  
      
Sobota   2. zádušná  
   17:00   † Za zosnulých veriacich našej farnosti, panychída, hramoty  

  Večiereň   
 
Nedeľa               2. pôstna; 6. hlas   
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  
                                17:00  Pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 1. – 7. 3. 2010 
 
Pondelok    17:00  Na úmysel (Ďurišinová) 

 
Utorok        17:00  ���� Mária (Froncová)  

19:00  ���� Oľga, Emil (Beblavá) 
 
Streda       17:00  Služba preždeosvjaščénnych dárov, † Peter, Anna, Pavol, Michal   
                                                        Michal, Anna, Michal, Zuzana (Ličko) 
                                     
Štvrtok             17:00  ���� Mária (Michalková) 
                                
Piatok        17:00  Služba vopred posvätených darov 
 
Sobota           3. zádušná  
   17:00   † Za zosnulých veriacich našej farnosti, panychída, hramoty  

  Večiereň   
 
 Nedeľa               3. pôstna - Krížupoklonná; 7. hlas  

            8:00    Utiereň (cirkevnoslovansky) 
        9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovansky)  
              10:30    Sv. Liturgia (slovensky) 
                                17:00   Sviatosť pomazania chorých 



 

OZNAMUJEME  
 

• V nedeľu 21. 2. 2010 po sv. liturgii bude jarná zbierka na CHARITU.  Prosíme o Vašu 
štedrosť a podporu. Za všetky milodary vyslovujeme Pán Boh odmeň. 

• Sobota, 27. 2. 2010 je druhou zádušnou sobotou v tomto roku. Tretia zádušná sobota je 
6. 3. 2010. Sv. liturgia bude v oboch prípadoch slávená za zosnulých veriacich našej farnosti 
a po nej bude obvyklá panychída s tzv. hramotami. Kto chce obnoviť hramotu svojej rodiny 
alebo nahlásiť novú, prípadne dopísať mená zosnulých, môže tak ešte stále urobiť. 

• Piatok, 5. 3. 2010 je prvým piatkom v mesiaci a zároveň vhodnou príležitosťou opäť a 
nanovo prijať odpustenie Boha vo sviatosti zmierenia. 

• Nedeľa, 7. 3. 2010 je 3. pôstna nedeľa - KRÍŽUPOKLONNÁ.  Počas utierne bude k verejnej 
úcte slávnostne vyložený ikona s ostatkami sv. Kríža. Okrem toho bude potom namiesto večierne o  
17. 00 hod. udelenie sviatosti pomazania chorých všetkým veriacim našej farnosti nemocným na 
duši či na tele.   

• Náš chrámový zbor Kyrillomethodeon nás pozýva na koncert pri príležitosti 85-tych 
narodenín skladateľa a dirigenta Štefana Ladižinského, ktorý sa uskutoční v nedeľu, 7. 3. 
2010, o 18. 00 hod. v našom chráme Povýšenia sv. Kríža. 

• V ponuke sú ešte stále modlitebné knižky v slovenskom jazyku „Hore srdcia“, ktoré boli 
vyše jedného roka nedostatkovým tovarom. Cena za kus je 5,- €. 
 

ĎAKUJEME  
 

•  Ďakujeme za Vaše príspevky na hramoty. Dohromady ste prispeli sumou 324,- €. Tieto 
peniaze budú použité pre potreby farnosti. Za štedrú podporu vyslovujeme vďačné „Pán Boh 
odmeň“!  

• Ďakujeme všetkým, ktorý akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave 6. ročníka nášho 
plesu, ktorý sa uskutočnil 13. 2. 2010 v UPC. Kiežby zainteresovaných neopúšťal entuziazmus 
ani pri príprave ďalšieho, 7. ročníka. 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
  rod. Žeňuchovej a Krajňákovej (13. 2. 10 ) a rod. Mojzešovej a Krajcsovicsovej (20. 2. 10). 

 
 27. 2. 2010 upratujú: rod. Bodnárova a Michalkova  

              6. 3. 2010 upratuje: mládež (Oázove spoločenstvo) 
    
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  
 


