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Č. 9 máj 2010   

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!    
 
Pred niekoľkými dňami média priniesli jednu správu. Britský premiér Gordon Brown 

vraj urazil 65-ročnú ženu. Najprv jej pri verejnom dialógu povedal, že ju rád spoznal. Ale 
zabudol si vypnúť mikrofón, ktorý mal pripnutý pri nahrávaní a len čo nastúpil do svojho 
auta, vyslovil o nej svoj skutočný názor. Ten nebol práve lichotivý, čo spomínanú ženu 
urazilo. A spolu s touto správou nám médiá nezabudli pripomenúť, ako doplatili na zabudnutý 
zapnutý mikrofón aj naši politici. 

A práve v súvislosti s dnešnou Nedeľou o Samaritánke som si uvedomil dôležitú 
skutočnosť. My všetci máme pri sebe jeden „mikrofón“, ktorý je stále zapnutý a niekto nás 
vždy „odpočúva“.  Čo robím, čo hovorím, čo si naozaj myslím, ako skutočne reagujem. Lenže 
nie v negatívnom zmysle. Tým niekým je náš Boh. Vždy povie niečo do môjho života. Nejaké 
svoje slovo. Nejakú otázku. A potom počúva, čo ja na to. Ako skutočne zareagujem. Nielen 
vtedy, keď si myslím, že „mikrofón je zapnutý“. Aj dnes Boh vyslovil jedno obsiahle slovo. 
Slovo o žene – Samaritánke a čaká, ako na toto slovo zareagujem. Keď sme si ho vypočuli pri 
liturgii, zaspievali sme „sláva tebe, Pane, sláva tebe!“ Je táto reakcia naozaj úprimná. Čo bude 
potom, keď sa vrátim domov a budem si myslieť, že „mikrofón je vypnutý“? 

Preto sa pozrime bližšie na to, akú otázku nám Boh dnes vlastne položil. Ježiš Kristus 
prichádza do Galiley. Evanjelium hovorí,  že „musel prejsť cez Samáriu“. (Jn 4, 4) Neviem či 
máte radi slovo „musel“ alebo niečo „musieť.“ To však nie je to slovo v zmysle – musíš, lebo 
nemáš iná šancu, ale je to v zmysle – ak chceš teda ísť z juhu na sever do Galiley tak musíš 
ísť tou cestou, ktorá viedla cez Samáriu. Ježiš Kristus prichádza aj teraz, lebo „musí“. To 
znamená, že chce. Chce sa stretnúť. Nenecháva to iba na nás. On túži po stretnutí s nami. 
Ježiš túži po spoločenstve s nami. Dokonca v Biblii čítame o tom, že Pán Boh je žiarlivý, že 
nás žiarlivo miluje, že sa o nás nechce s nikým deliť. Chce nás len pre seba. Chce byť v 
našich životoch na prvom mieste! A na to „musí“ prejsť i dnes cestu, na ktorej by nás stretol.  
Všimnime si, ako sa to odohralo so Samaritánkou. (Jn 4, 5-42)  Počuli sme, že Ježiš prišiel 



k studni. Bolo okolo poludnia. V tom prišla akási žena. Zvláštne, lebo k studni sa chodilo ráno 
alebo večer. Nie cez najväčšiu horúčavu. Táto žena zrejme má čo skrývať. Niečo, čo by do 
„mikrofónu médiám“ radšej nepovedala. Odohrá sa dialóg, ktorý ukazuje, o čo ide. Žena je 
smädná. Má životný smäd po skutočnej láske. Päťkrát vydatá, a terajší šiesty ani nie je jej 
muž. A predsa po toľkých vzťahoch žena povie: „Nemám muža.“ (Jn 4, 17) Pred týždňom 
sme počuli, ako ochrnutý pri rybníku Betesda opísal svoj problém slovami: „Nemám 
človeka,...“ (Jn 5, 7a) A tak ako pred týždňom, tak aj dnes počujeme rovnaký odkaz: To nie je 
tvoj hlavný problém. Tvoj hlavný problém je, že nemáš Boha. Nikto a nič iné ťa nedokáže 
naplniť.  

 Možno aj Vám napadla otázka: Prečo ten Pán Ježiš neprišiel skôr? Keď bola napr. len 
druhýkrát vydatá? Prečo už vtedy nevstúpil do jej života? Možnože chcel vstúpiť, ale ona 
nebola pripravená. Na stretnutie s Ježišom musí byť človek pripravený. Nie teologicky, že 
máme prečítanú celú Bibliu. Alebo že máme byť pekne upravení a slušne vychovaní a mali by 
sme byť akosi dobrí. Tá príprava na stretnutie s Ježišom spočíva v tom, že ja odrazu viem, že 
mi niečo chýba, a že mi to už nemôže nikto iný dať, iba sám Ježiš Kristus. Možnože 
Samaritánka potrebovala práve toto. Byť päťkrát vydatá. Potrebovala prežiť najhoršie roky 
svojho života, aby bola pripravená na Stretnutie svojho života.  

Celá táto udalosť sa dá rozdeliť na dve časti. Na pasívnu a na aktívnu. Pasívna časť je 
ich rozhovor. Aktívna časť je konanie Samaritánky po rozhovore s Ježišom. Zanechala starý 
spôsob života – nechala džbán pri studni. Nechcela už čerpať vodu, ktorá nemohla uhasiť jej 
smäd. Vieme, že odišla do dediny a svedčila o Ježišovi a na jej svedectvo sa obrátilo veľa 
Samaritánov. 

Aj my sa teraz nachádzame pri pasívnej časti. Boh povedal slovo do nášho života. Ako 
zareagujem ja na toto slovo? Som pripravený/-á? Teraz možnože aj poviem spolu s ostatnými: 
„sláva tebe, Pane, sláva tebe!“ Čo ale poviem, keď sa „vypne mikrofón“?  Čo poviem svojím 
súkromným životom? Boh počúva. 
 

 
60. výročie likvidácie našej cirkvi  

 
Archijerejskou svätou liturgiou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove vyvrcholila 

v utorok večer 27. apríla Spomienka Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na 60. výročie tzv. 
Prešovského soboru. Gréckokatolíci sa zišli v sále PKO Čierny orol v Prešove, aby prejavili 
vďačnosť Bohu za milosť, ktorej sa dostalo Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom 
Československu, že v ťažkej historickej skúške v polovici minulého storočia obstála. Práve 
v tejto sále bola 28. apríla 1950 totalitným komunistickým režimom likvidovaná. 

Spomienka bola súčasťou prvého dňa dvojdňovej medzinárodnej vedeckej konferencie 
s názvom Cirkev v okovách totalitného režimu a začala sa spevom Christos voskrese! – 
Kristus slávne vstal z mŕtvych! S pozdravnými slovami vystúpili prešovský gréckokatolícky 
arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, primátor Prešova Pavel Hagyari, rektor Prešovskej 
univerzity René Matlovič, riaditeľ Ústavu pamäti národa Ivan Petranský a dekan 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU Peter Šturák, ktorý prečítal aj pozdravný list 
emeritného prešovského biskupa Jána Hirku. V celodennom programe zazneli prednášky 
viacerých prednášateľov zo zahraničia a zo Slovenska. Za všetkých možno spomenúť 
sekretára Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, vladyku 
Jána Babjaka SJ, gréckokatolíckeho biskupa z Oradei v Rumunsku Virgila Berceu, či 
zástupcu Inštitútu pamäti národa z Poľska Józefa Mareckeho. 

Spomienky sa zúčastnilo 18 gréckokatolíckych a rímskokatolíckych arcibiskupov 
a biskupov zo zahraničia a zo Slovenska, ako aj prvý prezident SR Michal Kováč, predseda 
PSK Peter Chudík, ďalší vzácni hostia, mnoho kňazov a veriacich. 

 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 3. – 9. 5. 2010  
 
Pondelok        17:00  Na úmysel (Ďurišinová) 
 
Utorok        17:00  Na úmysel 
   19:00 � Mária (Michalková)  
 
Streda       17:00 � Na úmysel (Felixová) 
 
Štvrtok      17:00  � Mária (Michalková) 
       
Piatok       17:00  � Oľga (Beblavá )   
 
Sobota           17:00  � Dominika (Mičechová) 

Večiereň  
 
Nedeľa     6. po Pasche – o slepom, 5. hlas  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
   10:30  Sv. Liturgia (slovenská)  
   17:00  Večiereň a eucharistická poklona 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 10. – 16. 5. 2010 
 
Pondelok    17:00   Na úmysel (Ďurišinová) 
 
Utorok        17:00   Na úmysel 
   19:00  � Mária (Michalková)   
 
Streda                 17:00   � Na úmysel (Felixová) 
    Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov     
  
Štvrtok                     Pánovo nanebovstúpenie, prikázaný sviatok   

7:00 Sv. liturgia 
17:00 Za veriacich našej farnosti, myrovanie 

       
Piatok         17:00   Na úmysel  
     

Sobota    17:00   Na úmysel  
 Večiereň 

  
Nedeľa     7. po Pasche –  Sv. otcov 1. nicejského snemu, 6. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 
                                17:00  Večiereň 
 
 
 



OZNAMUJEME  

• Piatok, 7. 5. 2010 je prvým piatkom mesiaci a tak zároveň znova príležitosťou „nechať svoj 
džbán pri studni“ vo sviatosti zmierenia.  

• V nedeľu, 9. 5. 2010 bude znova po druhej svätej liturgii spoločný farský obed v blízkej 
reštaurácii s následnou krátkou prednáškou pri káve v priestoroch biskupského úradu. Svoj 
záujem nahláste, prosím, do stredy, 5. 5. 2010. Cena za menu na osobu je 5,- €. 
• Vo štvrtok, 13. 5. 2010 budeme sláviť prikázaný sviatok Pánovo nanebovstúpenie. Preto bude 
deň predtým, v stredu, po sv. liturgii veľká večiereň tohto sviatku. V deň sviatku budú znova dve 
sv. liturgie – jedna ráno o 7.00 hod. (cirkevnoslovanská) a druhá o 17.00 hod. (slovenská).    

• V sobotu, 15. 5. 2010 sa uskutoční Metropolitná púť do sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Krakove. V celodennom programe, 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.  

• V nedeľu 16. 5 2010 sa po sv. liturgii uskutoční zbierka na Katolícke masmédia. Účelom 
zbierky je finančne podporiť katolícke média na Slovensku (tlačové i elektronické), preto že sú 
nápomocné pri pastorácii a evanjelizácii. Bez podpory veriacich len ťažko môžu plniť svoje 
poslanie. Za všetky dary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! 

• V Slovenskej národnej galérii bola 8. apríla 2010 sprístupnená 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. 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). 
• V ponuke sú modlitebné knižky v cirkevnoslovanskom jazyku. Cena za jednu je 5,- €. Aby 
sme mohli doobjednať aspoň približný počet kusov, prosím, nahláste svoj záujem.  

ĎAKUJEME  
• Bohu známa osoba podporila náš chrám sumou 50,- €. Štedrej  darkyni vyslovujeme vďačné „Pán 
Boh odmeň!“  
• Kňazský seminár blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča ste pri zbierke v nedeľu, 25. 4. 2010 
podporili sumou 403, 46 €. Za štedrú podporu srdečne ďakujeme! 
•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    Kováčovej a Vavríkovej (24. 4. 10 ) a rod. Segiňákovej a Semberovej (1. 5. 10). 

  8. 5. 2010 upratuje: rod. Molčányiova a Žeňuchova 
          15. 5. 2010 upratuje: mládež 
  Ďakujeme za Vašu službu! 

BLAHOŽELÁME  

• 29. 3. 2010 oslávila svoje 70-te narodeniny aktívna veriaca našej farnosti p. Marta 
Karczubová. Pri tejto príležitosti jej chceme srdečne poďakovať za službu, ktorú pre našu 
farnosť už dlho vykonáva a zároveň jej popriať Božie požehnanie ešte na „mnoho rokov!“ 
• V sobotu 1. 5. 2010 sa naše farské spoločenstvo rozrástlo prijatím sviatostí iniciácie o novú 
členku - Elizabeth Kojšovú. Novo osvietenej Božej služobníčke 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  


