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Č. 11 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!    
 
 
Ktosi povedal, že žijeme v dobe prognóz - predpovedí. Od predpovedí počasia, cez 

komentáre reportérov, ktorí odhadujú politický vývoj v nasledujúcich týždňoch, až po 
katastrofické predpovede zmien životných podmienok na zemi. A to nehovoríme o našich 
osobných prognózach: Kde sa zamestnať alebo či budeme mať dostatok finančných 
prostriedkov? Ako sa ďalej bude vyvíjať náš životný príbeh? Všetky tieto prognózy majú 
niečo spoločné. Vychádzajú z poznania minulosti a prítomného okamihu. Známa sentencia 
hovorí, že poznanie budúcnosti závisí z troch pätín od poznania minulosti.  
 Zdá sa, akoby náš Boh nerešpektoval túto zásadu. Dnes, keď oslavujeme sviatok 
Všetkých svätých, vyslovuje predpoveď pre život každého jedného z nás a neberie pritom do 
úvahy našu minulosť. Táto predpoveď znie: „Ty môžeš byť svätý/-á!“ Ja sa ale pod vplyvom 
tej svojej mentality možno stále pozerám do svojej minulosti či prítomnosti, vidím tie svoje 
slabosti, prešľapy a hovorím: „Ja a svätý?  To nie je možné. To sa mne nemôže stať!“ A to je 
to najhoršie, čo môžem urobiť. Odmietnuť túto predpoveď Boha pre môj život.  

Čo to vlastne znamená - byť svätý? V liste Hebrejom počujeme výzvu: „zhoďme 
všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva a vytrvalo bežme v závode, s očami upretými na 
Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery.“ (Hebr 12, 1n) Dá sa povedať, že byť svätým znamená – 
byť športovcom Ježiša Krista. Bežať s očami upretými na Ježiša Krista. Spomeňme si na 
známy výraz nechať na niekom oči, nespustiť  oči z niekoho. Tak ako v prípade milovanej 
osoby. To je tá energia pre náš maratón viery. Láska. Ak niekoho milujeme zabehneme aj 
veľkú vzdialenosť bez nejakého sťažovania či šomrania. Mám pred očami tvár milovanej 
osoby a to mi stačí. To je ten magnet, ktorý ma priťahuje. Láska.  



Tento beh viery, beh svätosti má svoje znaky. Po prvé - nie je len pre vyvolených. Boh 
naňho pozýva všetkých. Pretože podstatné pri tomto behu nie je to, kto zvíťazí, ale to, že 
všetci dobehneme do cieľa. A tým cieľom je večný život s Bohom. Alebo inými slovami: 
miesto na ikone dnešného sviatku.    A ďalším znakom tohto behu je, že sa doňho môžeme 
zapojiť kedykoľvek. Bez ohľadu na vek alebo životnú situáciu. Nikdy nie je neskoro začínať. 
Spomeňme len toho prvého bežca viery zo Sv. písma Abraháma. Mal 75 rokov, keď ho Boh 
oslovil.  
 Nedeľa všetkých svätých môže byť pre nás akýmsi občerstvením alebo pre niekoho aj 
novým štartom v maratóne viery. Tým občerstvením je jednak príklad všetkých, ktorí tento 
maratón úspešne ukončili. No ešte dôležitejším občerstvením v tomto behu je Božia láska. 
A práve táto láska nám môže darovať to, čo mnohí tak veľmi potrebujeme - nový začiatok.   
 

    

    
    

slovíčkoslovíčkoslovíčkoslovíčko k Nedeli všetkých svätých 
 
 

Sviatok Všetkých svätých je spoločným sviatkom všetkých svätých a spasených. Ako 
osobitný sviatok sa vo východnom obrade začal sláviť už v 4. storočí a to na prvú nedeľu po 
sviatku Zostúpenia Svätého Ducha. Preto sa i označuje ako Nedeľa všetkých svätých. Túto 
skutočnosť potvrdzuje už sv. Ján Zlatoústy. Na západ sviatok prenikol za pápeža Bonifáca IV. 
Až v roku 610. V latinskej cirkvi sa zo začiatku svätil 13. mája, avšak pápež Gregor IV. ho  v 
roku 844 preložil na 1. november a v tento deň sa tam svätí dodnes.  

V prvých časoch kresťanstva považovali za svätých len mučeníkov, lebo prví kresťania 
nemali možnosť inak dosvedčiť svätosť. Preto sa aj v našich bohoslužobných textoch sviatok 
Všetkých svätých oslavuje spevmi mučeníkov: Napr.: „Bohumilý zástup mučeníkov, ty pevný 
základ cirkvi, ovocie svätého evanjelia. Vy ste zmarili útoky diabla proti Kristovi. Preliatím 
vlastnej krvi odstránili ste modloslužobné obety. Vaša mučenícka smrť naplnila nebo 
veriacimi. Nad vašim hrdinstvom žasli anjeli. Teraz ozdobení víťaznými vencami ustavične 
ho proste za spásu našich duší.“  

Slovo mučeník pochádza z gréckeho slova martýr, čo označuje človeka, ktorý vydáva 
svedectvo. Podľa toho sa za kresťanského mučeníka považuje ten, kto sa vždy a všade drží 
Krista, jeho cirkvi, nezrieka sa ho za žiadnej okolnosti a verne plní jeho vôľu vyjadrenú v 
prikázaniach  

V tomto poňatí a v určitom stupni možno za mučeníkov pokladať aj manželov, lebo napriek 
mnohým ťažkostiam a obetiam, ktoré prináša manželský život v nerozlučnom zväzku, z lásky 
sa verne pridržiavajú Božích prikázaní. Táto stránka manželstva sa pripomína aj pri obrade sv. 
manželstva, keď sa spieva: „Svätí mučeníci, statočne ste trpeli a boli oslávení, teraz proste 
Pána, aby zachránil naše duše.“ Mučeníkom je aj chorý, ktorý znáša bolesť pokojne a 
odovzdane, ako ich znášali mučeníci. Za mučeníka možno považovať každého kresťana, ktorý 
svojim životom dosvedčuje, že žije ako ozajstný kresťan, a že možno tak žiť ako kresťan. 
Pravda život podľa evanjelia si vyžaduje mnoho obety, zriekania sa slobody z lásky k Bohu a 
blížnemu.  
 

Vladimír Petraško 
 

 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 31. 5. – 6. 6. 2010  
 
Pondelok        17:00  † Ján Kandráč, panychída 
 
Utorok        17:00  Na úmysel 
   19:00 � Ľubomír a Terézia (Michalková)  
 
Streda       17:00 Na úmysel (Ďurišinová) 
    Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov 
 
Štvrtok     Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista    

           17:00  Na úmysel 
       
Piatok       17:00  † Anna, Ladislav (Žeňuch), panychída   
 
Sobota           17:00  † Ján (Petríková), panychída 

           Večiereň  
 
Nedeľa     2. po Päťdesiatnici, 1. 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: 7. – 13. 6. 2010 
 
Pondelok    17:00   † Anna, Ladislav (Žeňuch), panychída 
 
Utorok        17:00   Na úmysel 
   19:00  Na úmysel (Ďurišinová) 
 
Streda                 17:00   � Marta, Juraj, Katarína, Peter, Samuel (Žeňuch)    
  
Štvrtok                    17:00   † Michal Kiča, panychída 
       
Piatok        Nášho Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí       

  7:00   Na úmysel 
17:00   Na úmysel 

     
Sobota    17:00   † Ľubomír Blaško, panychída 

 Večiereň 
  
Nedeľa     3. po Päťdesiatnici, 2. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 
                                17:00  Večiereň 
 



OZNAMUJEME  
 

• Vo štvrtok, 3. 6. 2010 slávime Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi 
nášho Pána Ježiša Krista (ľudový názov Božie telo). V predvečer sviatku bude preto večiereň 
a vo sviatok bude po sv. liturgii myrovanie. V deň sviatku budú dve sv. liturgie. Tento sviatok 
pre gréckokatolíkov nie je cirkevne prikázaný. 
• Piatok, 4. 6. 2010 je prvým piatkom  v mesiaci a tak ďalšou príležitosťou prijať odpustenie 
hriechov vo sviatosti zmierenia. 
• V nedeľu, 6. 6. 2010 usporiadame deň „Božích detí“ našej farnosti. Presný program 
popoludňajšieho stretnutia oznámime včas. Všetci sme pozvaní na toto spoločné stretnutie.  

• V piatok, 11. 6. 2010 je Sviatok nášho Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, 
Milujúceho ľudí. Po sv. liturgii bude Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V tento deň 
je zároveň voľnica (nie je zdržanlivosť od mäsa).  

• V sobotu, 12. 6. 2010, na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, sa uskutoční 
jednodňová eparchiálna púť do Šaštína za účasti nášho vladyku Petra Rusnáka. Hlavným 
slúžiteľom bude o. arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ. Zatiaľ sa nahlásilo 33 ľudí. Ešte je 
možnosť prihlásiť sa, keďže autobus má kapacitu až 45 miest.  

• V ponuke sú modlitebné knižky v cirkevnoslovanskom jazyku. Cena za kus je 5,- €.  
 

ĎAKUJEME  
 

• Bohu známa osoba podporila náš chrám sumou 50,- €. Štedrej darkyni vyslovujeme vďačné 
„Pán Boh odmeň!“  

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Bodnárovej a Michalkovej  (22. 5. 10) a rod. Krajcsovicsovej a Mojzešovej. (29. 5. 10)   

  
         5. 6. 10 upratuje: rod. Jancurova a Karczubova 
         12. 6. 10 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova. 
Ďakujeme za Vašu službu! 
 

BLAHOŽELÁME  
 

• V nedeľu 16. 5. 2010 po prvý krát slávnostne prijalo eucharistiu 10 detí z našej farnosti: Kristína 
Dančenko, Mária Bernátová, Helena Baranová, Alžbeta Bombalová, Filip Toma, Patrik Fejda, 
Lukáš Vymětal, Matúš Bek,  Tobiáš Gábor a Dávid Dubijel. Všetkým k tomuto slávnostnému 
štartu blahoželáme a vyprosujeme požehnanie nášho Nebeského Otca na „mnohaja lita“! 
  

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  
 


