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Č. 8 apríl 2010   

Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

                                slovíčko o SLOVEslovíčko o SLOVEslovíčko o SLOVEslovíčko o SLOVE    
    

„„„„Milé dámy, vážení pániMilé dámy, vážení pániMilé dámy, vážení pániMilé dámy, vážení páni!!!!““““    
 
Keď som uplynulý týždeň pozeral záznam z udeľovania cien Kryštálové krídlo, tri 

ďakovacie príhovory ocenených začínali práve týmto oslovením. Keď som sa nad týmto 
oslovením zamyslel, napadlo mi, že okrem nejakých pravidiel bontonu, by som tam našiel aj 
súvislosť s dnešným evanjeliom a Nedeľou o myronosičkách. Milé dámy, vážení páni! Akoby 
v tomto oslovení bola ukrytá pravda, ktorá platila v časoch Ježiša Krista. Dámy, ženy sú tie 
milé, páni, muži sú tí vážení. Ich slovo malo váhu. Svedectvo žien sa u židov nepovažovalo za 
relevantné. A túto skutočnosť využíva Boh a mení ju. Práve ženy dostávajú úlohu ako prvé 
oznámiť radostné posolstvo o Kristovom vzkriesení. Akoby tým Pán Ježiš zmenil oslovenie 
„milé dámy“ na „vážené dámy.“ Paradox. Keď som si ale prečítal dnešné evanjelium, našiel 
som tam hneď viacero paradoxov. Prvý som práve spomenul.  

Druhý paradox môžeme vidieť v ďalšej situácii. Ženy sa skoro ráno ponáhľajú 
k hrobu, aby pomazali Ježišovo telo. Cestou im napadne myšlienka: „Kto nám odvalí kameň 
od vchodu do hrobu?“ (Mk 16, 3) Ale aj napriek tomu ich to neodradí. A výsledok? Kameň je 
preč. Vchod do hrobu je voľný. Toto je paradox Paschy. Nenechať sa odradiť. Žiaden 
„kameň“, ktorý ma oddeľuje od Boha nie je taký veľký, aby ho Boh sám nemohol odstrániť. 
Je len na mne, či pôjdem dopredu, alebo sa nechám odradiť už len myšlienkou na „kameň“. 
Bežný obraz, ktorý poznáme napr. zo supermarketov. Mnohé z nich majú dvere na fotobunku. 
Stačí, že sa k nim priblížim a otvoria sa samy. Idem k zatvoreným dverám, lebo viem, že je 
otváracia doba a dvere sa otvoria. Ak si ale z diaľky poviem: „Dvere sú zatvorené, ďalej 
nejdem, nemá to zmysel,“ dvere zostanú zatvorené. Prečo? Lebo som sa nepriblížil. Keby si 
takto naše tri milé dámy z evanjelia povedali, že nikam nepôjdu, lebo aj tak sa dnu nedostanú, 
nič by sa pre nich nezmenilo. Lenže ony idú. A toto je návod aj pre nás. Priblížiť sa k Bohu. 
Pascha znamená, že Boh má „otvorené“. Otvoril nebo pre každého.  Len sa stačí priblížiť. 

Tretí paradox. Mnohí exegéti sa zhodujú v tom, že Marek svoje evanjelium končí 
práve touto vetou: „Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A 



nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.“ (Mk 16, 8) Ďalších 12 veršov pochádza od iného autora. 
Ako sa to dá zladiť? Marek začína svoje evanjelium vetou:  „Začiatok evanjelia Ježiša Krista, 
Božieho Syna.“ (Mk 1, 1) Naozaj je toto evanjelium? Slovo o strachu a mlčaní? Niektorí to 
vysvetľujú tak, že tu sa myslí strach ako bázeň pred Pánom. Tzv. „svätý strach“. Stretol som 
sa aj s jedným vysvetlením, podľa ktorého Markov opis nasledovania Ježiša Krista je takmer 
vždy spojený s problémami, so zlyhaním. Apoštoli na čele s Petrom zlyhali, keď si mysleli, že 
sa dá oddeliť Ježišovo poslanie od utrpenia. V Getsemanskej záhrade všetci utekajú. A teraz 
sú na rade ženy, ktoré zlyhávajú až po Ježišovom vzkriesení. Akoby tým Marek chcel 
naznačiť, že niektorí zlyhávajú pri skúškach v nejakom utrpení. Iní zasa zlyhávajú aj bez 
utrpenia. Práve vtedy, keď majú ohlásiť radostnú zvesť. A táto správa môže byť pre nás 
paradoxne povzbudením. Zlyhali apoštoli, zlyhali ženy, ale zlyhanie nie je koniec. Je to 
zároveň možnosť začať nanovo. 

 Drahé sestry a bratia. Boh nás volá všetkých k tejto skúsenosti. Aby sme sa po zlyhaní 
znova vstali. Všetci sme v Jeho očiach dosť „vážení“, aby sme boli svedkami Jeho 
vzkriesenia. Lebo posledný paradox vidím práve v názve dnešnej nedele – o myronosičkách. 
Ony prišli k hrobu pomazať olejom mŕtve Ježišovo telo, ale anjel v prázdnom hrobe im 
povedal, aby oznámili apoštolom, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Akoby im hovoril: „Nebuďte 
myronosičky, buďte Kristonosičky.“ Neneste myro na pomazanie mŕtveho tela, noste vo 
svojich srdciach živého Ježiša Krista. Paradox, ktorý sa môže stať realitou. Ak sa priblížim.           
 

Zo života svätých: Sviatok sv. Juraja (23. Apríl) 
 

Máloktorý svätý sa v celom kresťanskom svete ctí tak oddávna a tak všeobecne ako sv. 
Juraj. Žiaľbohu, máme o ňom málo zaručených správ. Aj to sú iba skromné literárne a 
archeologické dokumenty.  

Sv. Juraj sa obyčajne zobrazuje ako mladý a krásny bojovník v rytierskom pancieri, 
ako sedí na koni a doráža na draka, ktorý sa zvíja pod koňom. V úzadí na návrší vidieť 
dievčinu, ktorá drží v náručí baránka. Čo znamená toto vyobrazenie? Tento ohromný drak 
môže v duchovnom zmysle predstavovať pekelného draka, ktorý sa s neslýchanou zúrivosťou 
zdvihol proti vzrastajúcej kresťanskej viere práve v časoch, keď žil Juraj. Bolo to na konci 3. 
storočia. Vtedy rímsky cisár Dioklecián, ktorý dvadsať rokov nechal kresťanov na pokoji, 
takže mnohí dosiahli aj vysoké hodnosti na cisárskom dvore i vo vojsku. Ku koncu svojej 
vlády, omámený slávnymi víťazstvami a podnecovaný svojím spoluvladárom Galériom, 
zvolal všetkých učencov, prefektov, sudcov a vojvodcov na veľkú poradu do sídelného 
cisárskeho mesta Nikomédie. Z tejto porady vzišli výnimočné tvrdé zákony proti kresťanom. 
Vypuklo všeobecné prenasledovanie. Juraj bol vtedy významným hodnostárom v cisárskom 
vojsku. Len čo vytiekla prvá kresťanská krv, pristúpil k cisárovi a smelo začal pred ním 
brániť a vyznávať vieru v Ježiša Krista. Cisár takú smelú reč od svojho vojaka nečakal. 
Rozhneval sa a statočného vyznávača dal uvrhnúť do väzenia. Bol podrobený mnohorakému 
mučeniu, priviazaný na koleso a hodený do rozpáleného vápna, ale prežil to bez zranenia. 
Cisárovná, ohromená týmto divom, prijala kresťanskú vieru, a bola preto neskoršie sťatá 
spolu s Jurajom pred bránou mesta. To všetko sa odohralo v palestínskom meste Lydde-
Diospolis, niekedy medzi rokmi 303-305. Grécka, východná cirkev ho nazýva Megalomartyr, 
t. j. Veľký mučeník, pre neuveriteľné muky, ktoré musel vytrpieť, kým zomrel. 

Sv. Juraj Bol uctievaný aj ako patrón roľníkov, baníkov, sedlárov, kováčov, debnárov, 
artistov, koni a dobytka, pocestných, chovancov v ústavoch, I v živote roľníkov patril Juraj k 
dôležitým svätým. Od sviatku svätého Juraja sa už nesmelo aspoň na juhu šliapnuť na pole. 
Hovorilo sa, že „Na svätého Juraja vyliezajú hady a šťúry.“ Sluhovia mohli na sviatok sv. 
Juraja zmeniť svojho pána a úroky bývali splatné najneskôr do tohto sviatku. Predovšetkým 
sa tohto dňa pamätalo na kone. Kňazi žehnali kone jazdcov ale aj sedliakov, a na mnohých 
miestach, zvlášť v Bavorsku, sa stále uskutočňujú tradičné jazdy na koni.  



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 19. – 25. 4. 2010  
 
Pondelok        17:00  † Michal (Škurla), panychída   
 
Utorok        17:00  Na úmysel 
   19:00  Na úmysel (Ďurišinová) 
 
Streda       17:00 � Mária s rodinou (Felixová) 
 
Štvrtok      17:00  � Marta s rodinou (Felixová) 
               Večiereň 
       
Piatok       Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj 

  7:00  Sv. liturgia (slovenská) 
17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) � Juraj s rodinou   

 
Sobota           17:00   Na úmysel 

Večiereň  
 
Nedeľa     4. po Pasche – o uzdravení ochrnutého, 3. hlas  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
   10:30  Sv. Liturgia (slovenská)  
   17:00  Večiereň 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 26. 4. – 2. 5. 2010 
 
Pondelok    17:00   Na úmysel (Ďurišinová) 
 
Utorok        17:00   Na úmysel 
   19:00  Na úmysel   
 
Streda                 17:00   � Jozef, Beáta, Marek, Marta, Kristína (Froncová) 
     
Štvrtok                     17:00  � o. Gašpar, Ondrej, Benedikt, Jozef, Mária (Froncová) 
       
Piatok         17:00   Na úmysel  
     

Sobota    17:00   Na úmysel  
 Večiereň 

  
Nedeľa     5. po Pasche – o Samaritánke, 4. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 
                                17:00  Večiereň 
 
 
 
 
 
 
 
 



OZNAMUJEME  

• Vo piatok, 23. 4. 10 budeme sláviť odporúčaný sviatok Svätého a slávneho veľkomučeníka, 
triumfátora a divotvorcu Juraja. Z toho dôvodu bude deň pred sviatkom, vo štvrtok, 22. 4. 10 po 
sv. liturgii večiereň tohto sviatku. V deň sviatku budú dve sväté liturgie. Jedna ráno, o 7: 00 hod. 
v slovenskom jazyku, druhá v obvyklom čase, o 17: 00 hod. v cirkevnoslovanskom jazyku.  

• V nedeľu, 25. 4. 2010 bude zbierka na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove. 
Už vopred Vám ďakujeme za podporu.   

• V sobotu, 15. 5. 2010 sa uskutoční Metropolitná púť do sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Krakove. V celodennom programe, (ktorý si môžete prečítať na nástenke) je naplánovaná 
archijerejská sv. liturgia s našim arcibiskupom vladykom Jánom Babjakom a košickým 
eparchom vladykom Milanom Chauturom . Svoj záujem nahláste čo najskôr, aby sme mohli 
včas objednať autobus.  

• Pri príležitosti návštevy prezidenta Ruskej federácie Dmitrija Medvedeva bola v Slovenskej 
národnej galérii sprístupnená 8. apríla výstava ruských ikon. Vyše päťdesiat nádherných ikon 
z obdobia 15. až začiatku 20. storočia je usporiadaných do tematických celkov, ktoré sú 
doplnené obsiahlejšími komentármi, ktoré uvádzajú do sveta ikon, ich tvorby a významu. 
K výstave vydala SNG aj plnofarebný katalóg s reprodukciou a podrobným opisom všetkých 
vystavených ikon. Výstavu si môžete pozrieť až do nedele 16. mája v priestoroch SNG 
v Esterházyho paláci na 3. posch. na Námestí Ľudovíta Štúra (vchod je oproti Redute). 
Výstavu doplňujú viaceré sprievodné akcie: v utorok 11. mája o 17:00 sa môžete zúčastniť na 
prednáške o duchovnom význame ikony a sprevádzaním s výkladom, ktoré pripravia náš farník 
Andrej Škoviera a kurátorka SNG Katarína Chmelinová.. V slovenských pomeroch sa doposiaľ 
výstava podobného obsahu a úrovne ešte nekonala, preto si ju rozhodne nenechajte ujsť. 

• V ponuke sú modlitebné knižky v cirkevnoslovanskom jazyku. Cena za jednu je 7,- €. ( Aby 
sme mohli objednať aspoň približný počet kusov, prosím, nahláste svoj záujem.  

ĎAKUJEME  

• Bohu známa osoba podporila vydávanie našich farských oznamov sumou 50,- €. Štedrej  
darkyni vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“  

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    mládeži (10. 4. 10 ) a rod. Karczubovej a Jancurovej (17. 4. 10). 

  
 24. 4. 2010 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova 

              1. 5. 2010 upratuje: rod. Segiňákova a Semberova.  
  Ďakujeme za Vašu službu! 

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu 10. 4. 2010 sa naše farské spoločenstvo rozrástlo o troch nových členov, ktorým 
iniciačné sviatosti udelil vladyka Peter Rusnák. Ide o tieto Božie deti: Stella Sofia Matová, 
Rebeka Kristína Karczubová a Rastislav Martin Compeľ. V sobotu, 17. 4. 10 sa k nim pripojil 
Richard Hrušč. Novoosvieteným Božím deťom vyprosujeme požehnanie nášho Nebeského 
Otca!  

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  


