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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave
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Už sme určite držali v rukách nejaký reklamný leták. Ja už mnohokrát. Ponúkajú nám 
rôzne produkty za akciové ceny. Zvyčajne sú na nich obrázky výrobku a vedľa nich uvedené 
zvýhodnené ceny. A pri niektorých obrázkoch je aj poznámka – ilustračná fotografia. Keď  
potom ale idem do konkrétneho obchodu, tak sa stáva, že realita je v skutočnosti iná. Že ten 
výrobok nevyzerá až tak dobre, ako na tej ilustračnej fotografii.  

Nie je to priliehavý obraz aj pre mňa, kresťana? Prichádzam do chrámu na bohoslužby 
a mnohé veci sa mi ponúkajú ideálne ako na ilustračnej fotografii. V Božom slove počúvam 
väčšinou o ideálnych obrazoch. Len v piatok sme slávili sviatok Premenenia Pána. Akoby to 
bol pre nás tiež ideálny obraz: Pán Ježiš sa premenil, aby sme sa mohli premeniť aj my. 
Potom prijímam eucharistiu a nič! Žiadna, alebo len malá zmena. Zisťujem, že realita vonku 
je akási iná. Akoby som sa v chráme pozeral len na nejakú ideálnu „ilustračnú fotografiu“.  

A tento rozpor nám možno zvýraznilo aj evanjelium 11. nedele po Päťdesiatnici. (Mt 
18, 23-35) Počuli sme podobenstvo o odpúšťaní s jasnou pointou. Ako mne odpúšťa Boh, tak 
mám ja odpúšťať ľuďom okolo seba. Je toto ideál, alebo je možné žiť to naplno v reálnom 
svete? Často som si kládol otázku, ako by som sa zachoval na mieste ľudí v koncentračných 
táboroch alebo na mieste našich veriacich a kňazov počas päťdesiatych rokov minulého 
storočia. Dokázal by som odpustiť? Je možné odpustiť tomu, kto ťa o odpustenie vôbec 
nežiada? No postupne som si začal uvedomovať dve veci. Prvú vec trefne vyjadril C. S. 
Lewis, keď povedal: „Kto sa chce učiť matematiku, nezačne s počítaním diferenciálov, ale s 
jednoduchým sčítaním. Práve tak ten, kto sa chce učiť cnosti odpúšťania, nemusí začať práve 
gestapom. Môžeme začať so svojím mužom alebo ženou, rodičmi alebo deťmi, susedom alebo 



kolegom. Skúsme im odpustiť niečo, čo povedali alebo urobili počas uplynulého týždňa.“ 
A druhá vec je, že Boh neodpúšťa moje hriechy až vtedy, keď ich ľutujem a s ľútosťou 
prichádzam k sviatosti zmierenia. Svojou ľútosťou sa len ja pre to odpustenie Boha otváram, 
prijímam ho. Dalo by sa povedať, že postoj Boha je postoj odpúšťania. Boh mi odpúšťa ešte 
predtým, ako ja ľutujem a sviatosť zmierenia je liturgickým slávením a spečatením toho, že 
Boh mi už odpustil a ja toto odpustenie prijímam. Kenneth McAll v knihe Uzdravenie 
rodových koreňov opisuje odpustenie ako lásku danú ešte predtým, ako ju druhý prijal, 
zaslúžil by si ju. Otec v podobenstve o márnotratnom synovi mu beží v ústrety, aby ho objal 
ešte predtým, ako zistí, či syn prichádza s ľútosťou nad tým, čo urobil, alebo si prichádza 
vypýtať ďalšie peniaze. Ako teda dospieť k odpusteniu? Autori náboženskej literatúry sa vo 
väčšine zhodujú v tom, že je potrebné urobiť 3 kroky. Prvý krok je „odpustiť“ Bohu. 
Katarína Lachmanová uvádza:„... Bohu nemáme de facto čo odpúšťať. V skutočnosti mu však 
vyčítame mnoho vecí a pre toto svoje neodpustenie sami seba uzatvárame do väzenia. Tento 
druh neodpustenia dokonca často akoby zväzuje Božiu ruku, takže sa Boží plán s nami 
zasekne na mŕtvom bode. Odpustenie nepotrebuje Boh, ale naše vnútro. Ďalším krokom je 
odpustiť sebe. Tento krok je ovocím „odpustenia“ Bohu. Verím tomu, že Boh ma miluje 
takého, aký som a toto mi umožňuje začať skutočne milovať seba. Prijímať sa takého, aký 
som, aby som potom mohol urobiť aj ten tretí krok – odpustiť ľuďom okolo seba. Prijímať 
aj iných práve takých, akí sú. 

Zhrňme si to. Máme pred sebou „ilustračnú fotografiu“. Načrtlo ju podobenstvo 
z evanjelia. Vieme, prečo máme odpúšťať a vieme komu. Čo treba urobiť, aby sa táto 
ilustračná fotografia stala realitou v mojom živote? Na to aby som mohol odpúšťať, musím 
dnes najprv „odpustiť“ v inom zmysle. Odpustiť si z toho „kohútika“ Božej lásky ku mne. 
„Odpustiť si“ z Božieho odpustenia voči mne. A to z hlavného dôvodu. Pretože práve 
odpustenie má môže urobiť slobodným.           

    

    
    

Zo života farnosti: rodiny na Pustom Poli 
 
 
 

Od 24. do 31. júla Pusté Pole pri obci Telgárt nebolo ani zďaleka „pusté“. V tom 
období tam totiž strávilo spoločný čas aj niekoľko rodín z našej farnosti. Išlo o istý 
„prieskum“ a možné nadviazanie na niekdajšie spoločné farské dovolenky. A dalo by sa 
povedať, že s priaznivým výsledkom. Svoje o tom vie 13 detí a 12 dospelých, ktorí sa tejto 
dovolenky zúčastnili. 

Hoci nám počasie veľmi neprialo, predsa sme si dokázali nájsť čas na primerané túry 
a výlety do okolitej prírody. Zaujímavé miesta, ako Dobšinská ľadová jaskyňa, obec Dedinky 
či Kráľova hoľa nezostali nepovšimnuté. A pokiaľ nám počasie prialo, využili sme ho tiež na 
spoločné hry a aktivity s deťmi v areáli znovuotvoreného Horského hotela, v ktorom sme boli 
ubytovaní. Večery potom patrili vážnejším témam, kde sme riešili viaceré zaujímavé otázky. 
Nepovšimnutá nezastala ani duchovná stránka, keďže sme viackrát spolu slávili aj sv. liturgiu.  

Spoločne strávený čas môžem aspoň za seba a svoju rodinu zhodnotiť ako naozaj 
plodný a požehnaný. Nešlo len o oddych, ale aj o prehlbovanie spoločenstva lepším 
poznaním, rozhovormi a modlitbou. Zostáva len dúfať, že podobné spoločne strávené chvíle 
sa budú opakovať aj v budúcnosti. Čakáme na vaše podnety. 

 
 
                         -/or/- 
 



         
FARSKÉ OZNAMY

  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 9. – 15. 8. 2010  
 
Pondelok              17:00  Na úmysel 
               
Utorok                17:00  � Silvia, Michal 
 
Streda               17:00 † Stanislav, Zuzana, Anna, Anton (Suslá) 
     
Štvrtok              17:00 � Richard s rodinou (Michalková) 
       
Piatok                 17:00  † Ľubomír Blaško, panychída 
 
Sobota               17:00  Na úmysel  

           Večiereň  
 
Nedeľa     12. po Päťdesiatnici, 3. hlas Zosnutie Presvätej Vládkyne Bohorodičky   
                                 Márie, vždy Panny, prikázaný sviatok   
                  8:00 Utiereň (slovenská) 
       9:00 Sv. Liturgia (slovenská) myrovanie 
          10:30  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) myrovanie 
          17:00  Večiereň 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 16. – 22. 8. 2010 
 
Pondelok           17:00   Na úmysel  
 
Utorok                17:00  † Ján Gajdoš  
 
Streda               17:00  � Mykola, Marta, Tamara, Oľga, Stanislava, Sergej, Ľuba  
  
Štvrtok                  17:00   † Ján Gajdoš 
       
Piatok                   17:00   Na úmysel 
     

Sobota            17:00   Na úmysel 
 Večiereň 

  
Nedeľa     13. po Päťdesiatnici, 4. hlas,  
                  8:00  Utiereň (slovenská) 
       9:00  Sv. Liturgia (slovenská)  
          10:30  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)                              
                             17:00 Večiereň 
 
 
 
 



OZNAMUJEME  

 
• V nedeľu, 15. augusta 2010 je zároveň prikázaný sviatok  Zosnutia našej presvätej Vládkyne, 
Bohorodičky Márie, vždy Panny (Uspénije presvjatoj Bohoródicy). Po sv. liturgii bude myrovanie. 
• S najväčším mariánskym sviatkom Zosnutia presvätej Bohorodičky sú spojené odpustové 
slávnosti na najväčších pútnických miestach gréckokatolíkov na Slovensku - v Ľutine 
a Klokočove. V Klokočove je púť 14. a 15. augusta, v Ľutine je púť 21. a 22. augusta 2010. 
Podrobný program púti je v najnovšom čísle časopisu SLOVO. V sobotu večer 21. augusta 
bude v Rádiu Lumen o 18:00 priamy prenos odpustovej sv. liturgie z Baziliky v Ľutine. 
• V nedeľu, 22. augusta 2010 sa po sv. liturgiách uskutoční zbierka na Katechizáciu a 
katolícke školy. Účelom zbierky je podpora katolíckeho školstva a katechizácie na Slovensku. 
Prosíme o Vašu štedrosť a podporu. 

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Cmar, gréckokatolík, narodený v Michalovciach, bývajúci 
v Bratislave a Ladislava Hlohinová, gréckokatolíčka, narodená v Michalovciach, bývajúca 
v Bratislave. Sviatosť manželstva prijmú 28. 8. 2010 v Michalovciach. 
 

ĎAKUJEME  

 
• Spoločenstvo Eben Ezer prispelo na chod farnosti sumou 150,- €, za čo jeho členom 
vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Segiňákovej a Semberovej (31. 7. 2010) a rod. Kraj ňákovej a Žeňuchovej (7. 8. 2010)   

  
         14. 8. 2010 upratuje: rod. Krajcsovicsova a Mojzešova  
          21. 8. 2010 upratuje: rod. Bodnárova a Michalkova. 
Ďakujeme za Vašu službu! 
 

BLAHOŽELÁME  

 
• V sobotu, 31. 7. 2010 sa naše farské spoločenstvo udelením iniciačných sviatostí rozrástlo 
o nového člena – Adriána Gabriela Beskyda (� 9. 5. 2010). V sobotu, 24. 7. 2010 sa k nemu 
pridali ďalšie dve deti – Viktória Halecká (� 30. 6. 2010) a Remi Claude Stanislav Frappier (� 
18. 7. 2010). Vyprosujme im Božie požehnanie na mnoho rokov!  

• V sobotu, 7. 8. 2010 oslávil svoje 40-te narodeniny náš aktívny veriaci a kantor Dávid 
Pancza. Oslávencovi blahoželáme a vyprosujeme jemu i celej jeho rodine ešte veľa aktívnej 
spolupráce so Svätým Duchom. 
 

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  


