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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

                                slovíčko o SLOVEslovíčko o SLOVEslovíčko o SLOVEslovíčko o SLOVE    
    

Drahé sestry aDrahé sestry aDrahé sestry aDrahé sestry a    bratia!bratia!bratia!bratia!    
 
Už ste niekedy „hypnotizovali“ telefón a netrpezlivo čakali, kým zazvoní? Alebo ste 

„okupovali“ emailovú schránku a čakali na dôležitú správu od niekoho blízkeho? Už ste 
niekedy kontrolovali poštu a čakali na vytúžený list? Myslím, že väčšina z nás zažila podobnú 
situáciu. A možno sme niektorí boli nemilo prekvapení, možno až šokovaní výsledkom. To, 
čo som čakal, sa jednoducho nevyplnilo podľa mojich predstáv. Neprijali ma. Nemôže prísť 
na stretnutie. Našiel si niekoho iného.  Operácia sa nepodarila. Jednoducho to nevyšlo.   

 Aj Veľký pôst je takým pozvaním „hypnotizovať“, „okupovať“ a kontrolovať ten 
komunikačný prostriedok, cez ktorý prichádzajú správy od Boha pre mňa. Božie slovo. Čo mi 
chce povedať spolu s dnešnou, treťou nedeľou sv. Štyridsiatnice? Naoko ťažkú a šokujúcu 
vetu: „Pokloň sa sv. Krížu!“ Jeden známy mi povedal: „To je akoby šoková terapia zo strany 
Boha!“ Táto jeho veta ma zaujala natoľko, že som si zasurfoval po internete a našiel som 
nasledujúce vyjadrenie: „Elektrokonvulzívna terapia, ľudovo elektrošoky, je jednou z 
najproblematickejších liečebných metód. Táto terapia je vhodná pre pacientov, ktorým 
nezabrali antidepresíva alebo ich nemôžu užívať. Aplikuje sa aj na pacientov, ktorých 
depresia je taká hlboká, že je ohrozený ich život.“  Kríž ako „šoková terapia“ zo strany Boha? 

 Všimnime si kontext evanjelia dnešnej nedele. (Mk 8,34 – 9,1) Pán Ježiš je so svojimi 
žiakmi na ceste do Jeruzalema. Apoštoli boli svedkami veľkých zázrakov, ktoré ich Majster 
urobil. Teraz žijú v očakávaní. Idú do Jeruzalema, do centra. To bude senzácia, keď Ježiš 
prevezme vládu. A v tom momente začne Ježiš hovoriť, že bude trpieť, zabijú ho, ale všetko 
sa to skončí dobre. Vstane z mŕtvych. Apoštoli zažívajú šok. Za všetkých reaguje Peter. Berie 
si ho bokom a dohovára mu. Situácia, ktorú si dokážeme živo predstaviť. Niekto blízky začne 
hovoriť o svojej smrti a moja prvá reakcia je: „Ale nehovor o tom, také reči nechcem počuť!“ 
Vieme pochopiť Petrovu reakciu. Je ľudská. Lenže čo hovorí Pán Ježiš? „Choď mi z cesty, 
satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!" (Mk 8,33) Tvrdá reakcia 
Božieho syna na adresu prvého rímskeho biskupa. Ďalší šok. Prečo? Pretože Pán Ježiš jasne 
vidí, že tu je ohrozený život človeka. Večný život. Preto prichádza táto „liečba šokom.“ 



Apoštol Peter ich zažil ešte niekoľko. Šok v Getsemanskej záhrade, keď vidí že Pán Ježiš sa 
nebráni zatknutiu. Šok zo svojho zlyhania, keď nadránom zaspieval kohút. A aký bol 
výsledok tejto „šokovej terapie“? Bola to veta Ježiša Krista: „Pas moje ovce!“ (Jn 21,16)  

Koľkí máme podobnú skúsenosť? Že práve tie šokujúce momenty v našom živote boli 
vlastne okamihy, keď sme začali odznova, alebo sme začali ináč. Keď niečo nevyšlo podľa 
mojich plánov, keď som zistil/-a hroznú pravdu o sebe, čoho som vlastne schopný/-á. Keď ma 
opustil niekto naozaj blízky. Vtedy sme možno povedali: „Takto to už ďalej nepôjde! Niečo 
sa zmeniť musí!“ Môj postoj. Výsledok liečby šokom zo strany Boha. Výsledok sv. Kríža. 
Výsledok toho najväčšieho šoku, ktorý dostanem, keď sa pozriem na sv. Kríž: „Takto ma Boh 
miluje!“ Boh, ktorý stvoril celý svet, si vybral túto cestu, aby ma šokoval svojou láskou. Aby 
ma priviedol k sebe.         

A ako reagujem ja na túto šokovú terapiu dnes? Dvaja rybári si vyšli na ryby. Jeden 
z nich bol skúseným rybárom, ale druhý nie. Kedykoľvek skúsený rybár chytil veľkú rybu, 
tak ju dal do svojho vedierka s vodou, aby bola stále čerstvá. Ale keď neskúsený rybár chytil 
tiež veľkú rybu, tak ju hneď hodil späť do vody. Keď ho tak celý deň sledoval ten skúsenejší, 
tak mu to nedalo a spýtal sa ho: „Prečo hádžeš tie veľké ryby späť do vody?“ On mu 
odpovedal: „Pretože mám malú panvicu!“ 

Nereagujem podobne? Boh mi ponúka svoju lásku. Dokazuje to šokujúco – na kríži. 
A ja poviem: „Mne stačí aj niečo menšie.“ Lenže naše srdce je také veľké, že ho nedokáže 
naplniť nič a nikto, okrem Boha. A aký môže byť výsledok tejto dnešnej „liečby šokom“ pri 
pohľade na sv. Kríž? Môže to byť veta na cestu do nášho všedného dňa:  
Nehovor Bohu aké veľké máš starosti, ale povedz starostiam, akého veľkého máš Boha! 
 
 
 

Zo života farnosti: Kyrillomethodeon vo Viedni 
 

 

Druhá pôstna nedeľa, 28. februára 2010 sa niesla pre časť našej farnosti v duchu cestovania. 
Náš chrámový zbor Kyrillomethodeon navštívil do Ukrajinskej gréckokatolíckej farnosti sv. 
Barbory  v centre Viedne. Sv. liturgiu o10.00 hod. slávil o. Stanislav Diheneščík, spolu s 
miestnym duchovným o. Tarasom Chagalom. Svojím spevom v cirkevnej slovančine ju 
sprevádzal náš zbor pod vedením Márie Semberovej ml., ktorá zastúpila indisponovaného 
Adriána Kokoša. Po sv. liturgii bolo pripravené spoločné agapé v priestoroch farského úradu.    

Historická poznámka. Gréckokatolícka farnosť sv. Barbory bola založená 17. júna 1784 a jej 
dejiny siahajú do čias Márie Terézie a Jozefa II. V 16. stor. vybudovali jezuiti konvikt pri 
Dominikánskom kostole. Patrocínium sv. Barbory je spojené s osobou jezuitského svätca, sv. 
Stanislava Kostku, ktorý vybral sv. Barboru za patrónku kaplnky konviktu, ktorá sa postupne 
rozširovala až do 19. stor. Keď bol r. 1773 jezuitský konvikt zatvorený, Mária Terézia dala r. 
1775 k dispozícii chrám a priľahlé priestory Gréckokatolíckej cirkvi, aby slúžili ako 
gréckokatolícky seminár (15. októbra 1775), ktorý existoval niekoľko rokov. Roku 1852 bolo 
založené nové kolégium – centrálny gréckokatolícky seminár, ktorý štyridsať rokov slúžil ako 
miesto prípravy pre bohoslovcov byzantského obradu; z tohto seminára vyšlo viac ako 400 
kňazov.  

 
      zdroj: www.grkatba.sk 
 

  



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 8. – 14. 3. 2010  
Pondelok    17:00  Na úmysel (Durišinová)  
 
Utorok          17:00  Na úmysel 

19:00  ���� Oľga, Emil (Beblavá) 
 
Streda       17:00  Služba preždeosvjaščénnych dárov, ���� Valéria (Gottweisová)   
   
Štvrtok      17:00  ���� Marián s rodinou (Demková)  
                               
Piatok        17:00   Služba vopred posvätených darov ���� Katarína, Zoja, Oľga (Gajdoš) 
      
Sobota   4. zádušná  
   17:00   † Za zosnulých veriacich našej farnosti, panychída, hramoty  

  Večiereň   
 
Nedeľa               4. pôstna; 8. 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: 15. – 21. 3. 2010 
Pondelok    17:00  Na úmysel (Ďurišinová) 

 
Utorok        17:00  ���� Na úmysel  

19:00  ���� Dušan s rodinou (Demková) 
 
Streda       17:00 Služba preždeosvjaščénnych dárov, ���� Ján, Elena (Gottweisová)                             
        
Štvrtok             17:00  ���� Ján, Anna s rodinou (Gottweisová) 
                                
Piatok        17:00  Služba vopred posvätených darov   ���� Mária, Ernest, Terézia, Zoltán  

               (Froncová)  
 
Sobota            Akatistová 

16:30 Akatist k Presvätej Bohorodičke 
17:00   ���� Ján, Anna (Gottweisová)  

  Večiereň   
 
 Nedeľa               5. pôstna; 1. hlas  

            8:00    Utiereň (cirkevnoslovansky) 
        9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovansky)  
              10:30    Sv. Liturgia (slovensky) 
                                17:00   Pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho 
 
 



OZNAMUJEME  
 

• 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. 

• Sobota, 13. 3. 2010 je štvrtou zádušnou sobotou v tomto roku. Sv. liturgia bude znova 
slávená za zosnulých veriacich našej farnosti a po nej bude obvyklá panychída s tzv. 
hramotami.  

• V nedeľu, 14. 3. 2010 bude zbierka na Solidárny fond. Svojimi darmi podporíte ekonomicky 
slabšie farnosti našej eparchie. Vopred ďakujeme! 

• V nedeľu, 14. 3. 2010 bude znova spoločný farský obed po druhej sv. liturgii s následnou 
krátkou prednáškou pri káve v priestoroch biskupského úradu. Svoj záujem nahláste, prosím, do 
stredy, 10. 3. 2010.   
• Sobota, 20. 3. 2010 je tzv. Akatistová sobota. Preto sa pred sv. liturgiu o 16.30. hod. 
pomodlíme akatist k Presvätej Bohorodičke. 

• 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  
 

•  Dve Bohu známe rodiny darovali na chrám, každá 50,- €. Za štedrú podporu vyslovujeme 
vďačné „Pán Boh odmeň!“ 

• Pri zbierke na Charitu ste 21. 2. 2010 prispeli sumou 248, 87 €. Za túto podporu Vám úprimne 
ďakujeme.   

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    Bodnárovej a Michalkovej (27. 2. 10 ) a mládeži (6. 3. 10). 

 13. 3. 2010 upratujú: rod. Karczubova a Jancurova 
            20. 3. 2010 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova. 
   Srdečná vďaka za Vašu službu! 
 

BLAHOŽELÁME  
 

• V pondelok, 15. 2. 2010 oslávila svoje 55-te narodeniny naša aktívna veriaca, p. Viera 
Michalková. K životnému jubileu jej blahoželáme a vyprosujeme Božie požehnanie „na mnoho 
rokov!“  

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  


