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Uplynulý týždeň sme spolu s rodinou sledovali v televízii záznam, ktorý približoval 
čiastočné zatmenie Slnka. Bolo pozorovateľné aj na Slovensku. A keď sme to sledovali, 
staršia dcéra detsky jednoducho zahlásila: „Pozri ocko, mesiac!“ Mala pritom na mysli Slnko, 
ktoré v tej chvíli prekrýval Mesiac a ono vyzeralo ako Mesiac mimo fázy splnu. Zatmenie 
Slnka je naozaj zriedkavá udalosť. Oveľa bežnejšia udalosť je, že jeho svetlo prijímame bez 
zatmenia Mesiacom.  

Myslím, že v duchovnej oblasti to funguje nejako opačne. Dnes sme v evanjeliu počuli 
o vyplnení úžasného proroctva. „Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo 
zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ (Mt 4, 16) Evanjelista Ján to vo svojom 
prológu opisuje ešte jasnejšie: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.“ 
(Jn 1, 9) Pred chvíľou sme slávili práve tieto udalosti. Narodenie nášho Pána Ježiša Krista 
a Osvietenie. No napriek tomu, akoby toto boli len také výnimočné momenty. Väčšinu roka 
prežijeme akoby osvietení len tak čiastočne. Pravé Svetlo prišlo na svet, ale môj svet ho pozná 
len veľmi málo. Preto dnes Boh prichádza nanovo so svojím slovom: „Robte pokánie, lebo sa 
priblížilo Božie kráľovstvo.“ (Mt 4, 17) To znamená: Uznajte, že Boh prichádza ako svetlo 
kvôli vám. A ten prvý dôsledok, ktorý chce vyvolať v našom živote je, aby sme prestali hrať 
hru, ktorú začali naši prarodičia pri prvom hriechu. Vtedy totiž Adam začal známu hru 
s názvom: To som nebol ja. Dobre ju poznáme. To nie ja som na vine, to okolnosti, ten 
náročný šéf, otravný kolega, dnešná moderná doba ... Alebo ako to povedal už Adam v raji: to 
Eva je za tým. A Eva zasa: To had je príčinou. Ježiš Kristus prichádza s úplne novou „hrou“: 
Ja som to bol. Čo urobí na začiatku verejného účinkovania? Prizná sa k hriechu, ktorý 
neurobil. Postaví sa do radu medzi hriešnikov. Aby takto ukončil našu hru: To som nebol ja. 
Aj preto Pán Ježiš nezačína toto ohlasovanie v chráme, nie medzi náboženskou či politickou 



špičkou. On začína medzi tými, ktorí sú takpovediac na okraji spoločnosti, najmä tej 
„nábožnej“. Lebo vie, že oni túžia po Svetle. Ináč sú na tom tí „nábožní“, ktorí si vo svojom 
živote vystačia s vlastnou „baterkou“ svojich názorov, predstáv. Mať takúto baterku je pre 
niekoho pohodlnejšie. Ja si posvietim na svoju životnú situáciu, ľudí, veci a okolnosti ako 
chcem sám. Zo svojho vlastného uhla tak, ako to sa mi to práve hodí. Preto môže byť pre mňa 
to pravé Svetlo dosť rušivé. A tak som v pokušení ho odmietnuť, alebo nechať ho svietiť len 
tak sčasti, aby som kedykoľvek mohol použiť aj svoj vlastný zdroj svetla. A možno tu je zdroj 
mojich problémov. Že si nechcem vybrať ten pravý Zdroj svetla pre môj život.  

Preto aj dnešnú výzvu: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“ môžeme 
preložiť slovami: Prijmite pravé Svetlo do svojho života. Lebo, čo je sprievodným znakom 
pokánia? Človek vidí. Vidí svoju biednu situáciu a vidí, že je tu Boh, ktorý chce a môže túto 
situáciu zmeniť. Boh prichádza k nám, aby znova začal so svojím slovom: Ľud bývajúci v 
temnotách uvidel veľké svetlo.“ Prichádza s touto ponukou a chce mať s nami blízky, intímny 
vzťah. Nezacláňajme túto ponuku svojím odmietnutím, predstavami alebo egoizmom. 
Prijímajme Ježiša Krista ako pravé Svetlo pre náš život bez zatmenia po celý rok.    
 

Novoročné slovo vladyku Petra Rusnáka 
 

Bratia a sestry! Chcem Vás pozdraviť na začiatku nového roka a zaželať Vám veľa 
šťastia a Božieho požehnania. Istotne aj Vy ste v týchto dňoch vyslovili veľa takýchto želaní. 
To je však všetko, čo z ľudského hľadiska môžeme urobiť. Keby sme mali totiž moc tieto 
želania aj realizovať, bol by raj už tu na zemi. Človek sa však stále bolestne presviedča, že 
jeho plné šťastie neleží v dosahu jeho ľudských schopností a možností. Na niečo je to však aj 
dobré. Stále je nútený hľadať to pravé šťastie a pokoj. To ho v konečnom dôsledku môže 
nasmerovať k tomu, ktorý hovorí, že je pravý pokoj a skutočné šťastie. 

Pravé šťastie je spojené so skutočnou láskou, ktorá sa zjavila v Kristovi Ježišovi. V 
týchto dňoch sme ho kontemplovali ako maličké bezbranné dieťa, ktoré vstupuje do sveta 
poznačeného nenávisťou a prenasledovaním práve tých najbiednejších. Vzápätí sme ho videli 
ako dospelého muža, ktorý verejne vstupuje do Otcovej vôle, aby sa stotožnil so zraneným 
ľudstvom a vyslobodil ho skrze krst zo smrti, ktorej podľahol hriechom. 

Ohlasujme túto radostnú zvesť.  Nebuďme len poslucháčmi, alebo ohlasovateľmi slova, 
ale aj jeho uskutočňovateľmi, buďme pripravení pomôcť tým, ktorí sa nachádzajú v ťažkých 
situáciách. Boh odmení, každú našu úprimnú snahu. Nech ľudia vidia naše dobré skutky a 
oslavujú Otca, ktorý je na nebesiach. Jemu sláva na veky vekov. 

 
Vám všetkým žehná          vladyka Peter 

 
 

Zo života našej farnosti: stručná štatistika  
 

Prelomy rokov sú už tradične spojené s bilancovaním. Keď sa obzrieme štatisticky za 
uplynulým rokom 2010 v našej farnosti, čísla vyzerajú celkom optimisticky. V minulom roku 
boli totiž v našej farnosti udelené iniciačné sviatosti (krst, myropomazanie a eucharistia) 51 
bratom a sestrám. V histórii fungovania našej farnosti je to druhý najvyšší počet. Sviatosť 
manželstva prijalo 12 párov. Našu farskú rodinu opustil rovnaký počet bratov a sestier - 12. 
K prvému slávnostnému prijatiu eucharistie pristúpilo 10 detí. Lenže dobre vieme, že kvalita 
je dôležitejšia ako kvalita. Preto sa neustále usilujme o skvalitnenie svojho vzťahu s tým 
pravým Svetlom, ktoré prišlo na svet práve kvôli kvalite nášho života. 

 



FARSKÉ OZNAMY
 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 10. – 16. 1. 2011          
 
Pondelok             17:00  Na úmysel 
               
Utorok                17:00  Na úmysel 

         19:00  Na úmysel 
 
Streda                17:00  Na úmysel 
      
Štvrtok              17:00  * Viera s rodinou (Michalková) 
        
Piatok                 17:00  * Mária, Mária, Radoslav (Božík)  
           
Sobota                 17:00  * Ľubomír s rodinou (Michalko) 
    Večiereň 

 
Nedeľa     33. po Päťdesiatnici, 1. hlas 
                  8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)  
       9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
          10:30 Sv. Liturgia (slovenská) 
          17:00 Večiereň 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 17. – 23. 1. 2011 
 
Pondelok              17:00  * Júlia s rodinou  
 
Utorok                17:00  † Júlia, Jozef, Štefan (Papíková), panychída       
                    19:00  Na úmysel 
 
Streda                17:00   † Anna, Ján 

 
Štvrtok          17:00  * Mária (Michalková) 
 
Piatok        17:00  Na úmysel 
     

Sobota            17:00  Na úmysel 
      Večiereň 
 
Nedeľa            34. po Päťdesiatnici, 2. hlas 

 8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská) 
 9:00  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

          10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 
          17:00  Večiereň 
 
 
 
 

 



OZNAMUJEME  

• V utorok 11. 1. 11 znova začínajú sv. liturgie o 19. 00 hod. Srdečne pozývame. 
• V stredu, 12. 1. 11, o 16.00 hod. budeme opäť sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády 
SR. Táto sv. liturgia je prístupná pre verejnosť. Kvôli bezpečnostnej kontrole je potrebné prísť 
aspoň 15 minút pred jej začiatkom.    
• V nedeľu, 16. 1. 11 bude po druhej sv. liturgii spoločný farský obed. Po obede bude potom 
krátka prednáška v priestoroch biskupského úradu. Tentoraz si ju pripravil a pozvanie prijal 
gréckokatolícky kňaz pôsobiaci v Ordinariáte OS a OZ SR v Malackách o. Slavko Ganaj. 
Témou jeho príspevku bude jeho „Misia v Afganistane“. Svoj záujem nahláste do piatku, 14. 
1. 2011. 

• Vo štvrtok, 20. 1. 11, o 17. 30 hod. sa v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2011 
uskutoční ekumenická bohoslužba vo Františkánskom kostole Zvestovania pána v Bratislave. 
Tejto bohoslužby sa zúčastní aj naša cirkev, pričom do spevu sa zapojí aj náš chrámový zbor 
Chrysostomos. Všetci sme pozvaní k účasti na tomto modlitbovom podujatí.       

• Mladí z našej farnosti pripravujú 7. ročník Gréckokatolíckeho plesu. Uskutoční sa v sobotu, 
26. februára 2011 tradične v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline. Aj touto 
cestou hľadáme sponzorov, ktorí by mohli finančne alebo inak materiálne podporiť náš 
gréckokatolícky ples (napríklad cenami do tomboly, vínom, nealkom a pod.). V prípade Vašej 
ochoty sa môžete obrátiť na Andreja Škovieru (kontakt: e-pošta: andreios@nfo.sk,  mobil: 
0908-435120) alebo aj na farára o. Rastislava. Lístky sa začnú predávať 16. januára 2011. 
Prvých 100 kusov je za akciovú cenu 15,- €, ostatné sú po 18,- €. Predaj lístkov má na starosti 
Andrej Škoviera. Viac informácií na http://www.grkat.nfo.sk/Bratislava/ples.html    

• Spolok sv. Cyrila a Metoda ponúka knižný kalendár na rok 2011. Cena za kus sú 2,- €.   

• Tiež sú k dispozícii jednolistové nástenné kalendáre redakcie Blahovistníka za cenu 1,- €. 

ĎAKUJEME  

• Bohu známa osoba darovala na chrám 50-, €, iná Bohu známa prispela sumou 100,- €. 
Štedrým darcom vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   p. Karczubovej a rod. Jancurovej  (31. 12. 10) a rod. Kováčovej a Vavríkovej (8. 1. 11)    
         15. 1. 2011 upratuje: rod. Hrubčinova a Semberova 
           22. 1. 2011 upratuje: rod. Krajňákova a Žeňuchova.   
 Ďakujeme za Vašu službu! 

BLAHOŽELÁME  

• Už v nedeľu 2. 1. 2011 sme zaznamenali prvý prírastok v našej farnosti v novom 
kalendárnom roku 2011. Je ním Sebastián Pavol Novák (* 21. 11. 2010), ktorý v daný deň 
prijal iniciačné sviatosti. V sobotu, 8. 1. 11 to boli ďalšie deti  - Barbora Mária Molčányiová 
(* 13. 11. 2010)  a Stella Guliasová (* 3. 8. 2010).  Novoosvieteným Božím deťom 
vyprosujeme 100%-nú kvalitu Božieho svetla počas celého života. 

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  


