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„Pohli sa ľady.“ Z literatúry je nám známa báseň s týmto názvom od slovenskej 
autorky Maše Haľamovej. Občas tento zvrat použijeme, ak sa niečo konečne dá do pohybu. 
Konečne sa veci pohli. Dlho to bolo akoby zmrazené, ale teraz svitá na lepšie časy. Keď 
sledujeme udalosti verejného života, tak občas pozorujeme jednu paradoxnú situáciu. Kedy sa 
niečo pohne, rozbehne? Zvyčajne vtedy, keď sa niečo zastaví. Keď sa napríklad odohrala 
tragédia v Devínskej Novej Vsi, až potom prišlo nariadenie: Policajti musia byť lepšie 
ozbrojení. Keď na cestách zomieralo pri nehodách príliš veľa ľudí, prišlo obmedzenie 
rýchlosti. Alebo aj udalosť z minulého týždňa. Pre výpadok siete sa nedalo dovolať na 
núdzovú linku v Žilinskom kraji a vraj aj preto vyhasol život človeka. Dôsledok? 
Modernizácia komunikačného systému. Akoby sme boli svedkami paradoxného javu. Veci sa 
pohnú, až keď sa život na okamih „zastaví“.  

Aj v duchovnej rovine môžeme v istom zmysle vidieť tento paradox. Približuje nám ho 
aj udalosť z evanjelia 34. nedele po Päťdesiatnici. (Lk 18, 35-43) Zrejme ide o dôležitý 
príbeh, keďže ho spomínajú všetci traja synoptici. Ježiš Kristus je na ceste do Jeruzalema. 
Prichádza do Jericha. V Starom zákone sa toto mesto spomína ako pohanské a predstavuje 
prekážku vyvoleného národa na ceste do zasľúbenej zeme. Nechcenú prekážku. Vďaka Bohu 
táto prekážka je odstránená. Poznáme príbeh, kedy Jozue s hŕstkou mužov dobil toto mesto. 
Asi 1200 rokov pred narodením Ježiša Krista počujeme z jeho úst: „Nech je zlorečený pred 
Pánom muž, ktorý by sa odvážil postaviť mesto Jericho!“ (Joz 6, 26) Toto zostalo v povedomí 
„zbožných Izraela“ až do čias Ježiša Krista, ktorí sa na obyvateľov Jericha pozerali 
s opovrhnutím. To ale nie je prípad Pána Ježiša. Aj on je na ceste do „zasľúbenej zeme.“ Je na 
ceste do Jeruzalema, kde otvorí všetkým ľuďom bránu do neba. Svojou smrťou 
a vzkriesením. A tu ho stretáva „prekážka“ pri pohanskom Jerichu. Slepý žobrák, ktorý naňho 



volá. Nechcená prekážka? Pre mnohých v sprievode Ježiša Krista áno. No nie pre Pána Ježiša. 
Udialo sa niečo veľmi dôležité. Ježiš Kristus sa zastavil, aby sa jeho život pohol. To bol ten 
prvý predpoklad. Druhý predpoklad splnila správna odpoveď slepého. Ježiš Kristus sa ho 
spýtal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ (Lk 18, 41) Dobre vieme, že to nebola zbytočná otázka. 
Bol to začiatok osobného rozhovoru Ježiša Krista a slepého človeka. Čo bolo jeho cieľom? 
Zistiť a ukázať, či tento človek vie pomenovať svoj problém a či je pripravený na niečo nové 
– či túži po zmene. Lebo slepý si mohol pokojne od Ježiša Krista žiadať: „Chcem, aby mi 
bolo lepšie, chcem toľko peňazí, aby som už nemusel žobrať.“ Už som v tomto duchu počul 
viacerých bezdomovcov povedať: „Načo budem niečo v živote meniť? Načo by som si hľadal 
prácu? Veď jesť mi dajú a vždy si niečo vyžobrem. Tak mi to vyhovuje.“ Takto mohol 
zareagovať aj slepec z evanjelia. Lenže on to neurobil. Dokázal „vidieť“ svoj problém ešte 
ako slepý a túžil po zmene. A okrem toho splnil aj tretí predpoklad. Mal vieru. A preto má 
dnešné evanjelium šťastný koniec. „A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha.“ (Lk 18, 43) 
Ježiš sa pri ňom zastavil a jeho život sa pohol dopredu.  

Ako som na tom ja? Prvý predpoklad je splnený. Ježiš Kristus sa dnes zastavil pri 
každom z nás. Ďalšie podmienky musím splniť ja. Viem pomenovať svoj problém? Túžim po 
zmene? Mám vieru? Ak mi niečo z toho chýba, môžem prosiť Boha, aby mi to daroval. Pravý 
Život sa zastavil, aby sa môj život pohol. Smerom k Jeruzalemu. Smerom ku smrti starého 
človeka. Smerom k večnému životu s Bohom. 

 
 
 

Zo života našej farnosti: Stretnutie farskej rady 
 
 
 

V pondelok, 17. 1. 2011 sa uskutočnilo stretnutie farskej rady našej farnosti, ktorého sa 
zúčastnili jej členovia – Mária Semberová, Mária Dudoková, Marcel Mojzeš, Štefan Krajňák, 
Ľubomír Michalko ml. a o. Rastislav Čižik. Prvým bodom po úvodnej modlitbe bolo finančné 
hospodárenie za rok 2010, ktoré vďaka Bohu a štedrej podpore veriacich zostalo v „kladných 
číslach“. V ďalšom priebehu stretnutia sme sa zaoberali problémom vlhnutia múrov chrámu 
a s tým spojených sanačných prác, ktoré plánujeme vykonať v tomto kalendárnom roku 2011. 
O presnej realizácii tohto projektu budeme diskutovať na budúcom stretnutí farskej rady. 
Ďalej sme riešili otázky ako kúrenie v chráme, stoličky pre deti a zakúpenie  projektora pre 
pastoračné potreby našej farnosti. Ďalšie stretnutie farskej rady sme stanovili na 14. 2. 2011.   

 
Základný rozpis príjmov a výdavkov za rok 2010: 
 
Stav k 31. 12. 2009:     9 656 €  
 
Príjmy za rok 2010:      16 254 € 
Výdavky za rok 2010:   10 946  € 
Rozdiel:                     +  5 578 € 
 
Stav k 31. 12. 2010:      15 273 € 
 
 
Za vašu štedrú podporu vyslovujeme ešte raz úprimné „Pán Boh odmeň“! Veríme, že 

tento materiálny rast bude aj naďalej sprevádzať rast oveľa dôležitejší – duchovný!   
 

 



FARSKÉ OZNAMY
 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 24. – 30. 1. 2011          
 
Pondelok             17:00  † Boris (Tomová), panychída 
               
Utorok                17:00  Na úmysel 

         19:00  † Artur (Michalková) 
 
Streda                17:00  ���� Mária (Froncová) 
      
Štvrtok              17:00  † Zoltán Hinďoš, panychída 
        
Piatok                 17:00  ���� Marián (Bartková)  
           
Sobota                 17:00  Na úmysel  
    Večiereň 

 
Nedeľa     35. po Päťdesiatnici, 3. Hlas, Traja  svätí svätitelia, Bazil Veľký, Gregor  
                                         Teológ a Ján Zlatoústy 
                  8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)  
       9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
          10:30 Sv. Liturgia (slovenská) 
          17:00 Večiereň 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 31. 1. – 6. 2. 2011 
 
Pondelok              17:00  † Mária Kiktavá, panychída 
 
Utorok                17:00  Na úmysel 
                               Večiereň 
                              19:00 ���� Mária, Peter (Gerová) 
 
Streda      Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista; požehnanie sviec, myrovanie 

  7:00   Na úmysel  
17:00  ���� Marián (Bartková)  
 

Štvrtok          17:00  † Helena (Škovierová) 
 
Piatok        17:00  Na úmysel 
     

Sobota            17:00  ���� Mária, Peter (Gerová) 
      Večiereň 
 
Nedeľa            36. po Päťdesiatnici, - o Zachejovi, 4. hlas 

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

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

 



OZNAMUJEME  

• V nedeľu, 30. 1. 11 slávime odporúčaný sviatok Troch svätých svätiteľov. V deň sviatku 
si zároveň pripomíname 3. výročie ustanovenia našej Bratislavskej eparchie a povýšenia našej 
cirkvi na metropóliu.    

• V nedeľu, 30. 1. 11 sa po sv. liturgiách uskutoční zbierka na Katolícku univerzitu 
v Ružomberku. Vopred ďakujeme za vašu podporu! 

• V stredu, 2. 2. 11 budeme sláviť odporúčaný sviatok Stretnutia nášho Pána, Boha a 
Spasiteľa Ježiša Krista. V deň sviatku budú znova dve sväté liturgie, jedna ráno o 7. 00 hod. 
v slovenskom a večer o 17. 00 hod. v cirkevnoslovanskom jazyku Po sv. liturgiách bude 
požehnanie sviec a myrovanie. 

• Piatok, 4. 2. 11 je zároveň prvým piatkom v mesiaci a tak znova pozvanie a príležitosť 
zakúsiť lásku Boha vo sviatosti zmierenia. 

• 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 už sú v predaji. 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,- €.  

• Jedným z najdôležitejších podujatí Katolíckej cirkvi v roku 2011 bude stretnutie mládeže 
so Sv. Otcom v španielskom Madride. Toto stretnutie bude od 14. do 22. augusta 2011. 
Pôjde sa autobusom a cena za osobu by nemala presiahnuť 350 €. Svoj záujem nahláste 
prosím do 15. Marca 2011. Dolná veková hranica je 16, horná 40 rokov. Pozývame všetkých 
mladých k účasti. 

ĎAKUJEME  

• Bohu známa osoba darovala na chrám 50-, €, iná Bohu známa prispela sumou 30,- €. 
Štedrým darcom vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Hrub činovej a Semberovej (15. 1. 11) a rod. Kraj ňákovej a Žeňuchovej (22. 1. 11)    
         29. 1. 2011 upratuje: rod. Jancurova a Mojzešova 
            5. 2. 2011 upratuje: rod. Bodnárova a Michalkova.   
 Ďakujeme za Vašu službu! 

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu, 15. 1. 2011 sme zaznamenali už štvrtý prírastok v našej farnosti v novom 
kalendárnom roku 2011. Je ním Michal Marek Piršel (* 26. 10. 2010) Novoosvietenému 
Michalovi Marekovi želáme úsilie o prežiarenie svetlom viery a dobrých skutkov.   

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  


