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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

 

                Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na Pôstne obdobie 2011 
    
    
Drahí bratia aDrahí bratia aDrahí bratia aDrahí bratia a    sestrysestrysestrysestry!!!!    

 
 
Pôstne obdobie, ktoré vedie k sláveniu Veľkej noci je pre Cirkev nadovšetko cenným a 

dôležitým liturgickým obdobím. Preto sa rád na vás obraciam s týmto osobitným posolstvom, 
aby ste Pôstne obdobie mohli prežiť s náležitou vážnosťou. Cirkevné spoločenstvo, ktoré 
očakáva definitívne stretnutie so svojím Ženíchom vo večnej Veľkej noci, horlivé v modlitbe 
a dobročinnej láske, zintenzívňuje svoju cestu duchovnej očisty, aby plnšie čerpalo z 
tajomstva vykúpenia nový život v Kristovi. 

1. Tento život nám bol darovaný už v deň nášho krstu, keď „sme sa stali účastnými 
Kristovej smrti a zmŕtvychvstania” a začalo sa pre nás „radostné a vzrušujúce dobrodružstvo 
učeníka“ (Homília na sviatok Krstu Pána, 10. januára 2010). Svätý Pavol vo svojich listoch 
opakovane zdôrazňuje jedinečné spoločenstvo s Božím Synom, ktoré vzniká krstným 
kúpeľom. Skutočnosť, že vo väčšine prípadov sa krst prijíma v detskom veku, poukazuje na 
to, že ide o Boží dar: nikto si nezaslúži večný život vlastným úsilím. Božie milosrdenstvo, 
ktoré zmýva hriech a umožňuje každému vo vlastnom živote „zmýšľať tak ako Kristus Ježiš“ 
(Flp 2, 5), dostáva človek bezodplatne. 

Apoštol národov vo svojom Liste Filipanom objasňuje význam zmeny, ktorá sa 
uskutočňuje účasťou na Kristovej smrti a zmŕtvychvstaní poukazom na jej cieľ: „... aby som 
poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v 
smrti, aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych.“ (Flp 3, 10 – 11). Krst teda nie je 
žiaden obrad minulosti, ale je to stretnutie s Kristom, ktoré formuje celú existenciu 
pokrsteného, dáva mu božský život a povoláva ho k úprimnému obráteniu, ktoré začalo a je 
živené milosťou, a ktoré vedie k plnému pripodobneniu sa Kristovi. 



Krst je osobitne spätý s Pôstnym obdobím, ktoré je tým najvhodnejším časom na okúsenie 
zachraňujúcej milosti. Otcovia Druhého vatikánskeho koncilu vyzvali všetkých pastierov 
Cirkvi, aby „v hojnejšej miere využívali krstné prvky vlastné pôstnej liturgii“ (konšt. 
Sacrosanctum concilium, 109). Cirkev odjakživa spája Veľkonočnú vigíliu so slávením krstu: 
v tejto sviatosti sa totiž uskutočňuje veľké tajomstvo, že človek zomiera hriechu a vo 
vzkriesenom Kristovi sa podieľa na novom živote a prijíma toho istého Božieho Ducha, ktorý 
Ježiša vzkriesil z mŕtvych (porov. Rim 8, 11). Tento bezodplatný dar treba v každom z nás 
stále oživovať a Pôstne obdobie nám na to ponúka cestu podobnú katechumenátu, ktorý bol 
pre kresťanov prvotnej Cirkvi, ako aj pre dnešných katechumenov, nenahraditeľnou školou 
viery a kresťanského života: oni skutočne prežívajú krst ako rozhodujúci moment celého 
svojho života. 

2. Čo by nám mohlo lepšie poslúžiť na to, aby sme sa vážne podujali na cestu k Veľkej 
noci a pripravili sa sláviť Pánovo zmŕtvychvstanie – najradostnejší a najslávnostnejší sviatok 
celého liturgického roku – než nechať sa viesť Božím slovom? Preto nás Cirkev v počas 
pôstnych nedieľ vedie k zvlášť intenzívnemu stretnutiu s Pánom: katechumenov s 
perspektívou prijatia sviatosti znovuzrodenia a pokrstených s perspektívou urobiť nové a 
rozhodné kroky v nasledovaní Krista a v plnom darovaní sa jemu. 

3. Naše ponorenie sa do Kristovej smrti a vzkriesenia prostredníctvom sviatosti krstu 
nás každý deň núti oslobodzovať si srdce od bremena materiálnych vecí, od egoistického 
pripútania k „zemi“, ktoré nás ochudobňuje a bráni nám byť pripravenými a otvorenými voči 
Bohu a blížnemu. V Kristovi sa nám Boh zjavil ako láska (porov. 1 Jn 4, 7 – 10). Kristov kríž, 
„slovo kríža“ nám ukazuje spásnu Božiu moc (porov. 1 Kor 1, 18), ktorá sa darúva, aby 
pozdvihla človeka a priviedla ho k spáse: láska v jej najradikálnejšej podobe (porov. 
encyklika Deus caritas est, 12). Prostredníctvom pôstu, almužny a modlitby, tradičnej praxe, 
ktorá je výrazom obrátenia, nás Pôstne obdobie učí prežívať Kristovu lásku čoraz 
radikálnejšie. 

V celom Pôstnom období nám Cirkev zvlášť hojne ponúka Božie slovo. Keď o ňom 
meditujeme a vnútorne si ho osvojíme, aby sme ho mohli denne prežívať, učíme sa cennej a 
nenahraditeľnej forme modlitby. Pozorné počúvanie Boha, ktorý neustále hovorí k nášmu 
srdcu, totiž sýti našu vieru na ceste, na ktorú sme sa vydali v deň krstu. Modlitba nám tiež 
umožňuje získať novú predstavu o čase: bez perspektívy večnosti a transcendentna sa totiž čas 
ráta len na naše kroky smerom k horizontu, ktorý nemá žiadnu budúcnosť. V modlitbe, 
naproti tomu nachádzame čas pre Boha, aby sme poznali „jeho slová, ktoré nepominú“ 
(porov. Mk 13, 31), aby sme mohli vstúpiť do toho intímneho spoločenstva s ním, ktoré nám 
„nik nevezme“ (porov. Jn 16, 22) a ktoré nás otvára nádeji na večný život, ktorá neklame. 
Stručne povedané, cesta Pôstnym obdobím, na ktorej sme pozvaní kontemplovať tajomstvo 
kríža, je „pripodobnením sa mu v smrti“ (porov. Flp 3, 10), aby sme uskutočnili hlboký obrat 
v našom živote: nechali sa premeniť pôsobením Ducha Svätého tak, ako sv. Pavol na ceste do 
Damasku; rozhodne prispôsobili svoj život Božej vôli; oslobodili sa od svojho egoizmu, v 
ktorom túžime ovládať druhých, a otvorili sa Kristovej láske. Pôstne obdobie je 
najvhodnejším časom na spoznanie vlastnej slabosti, na úprimnú revíziu života, a tiež na to, 
aby sme s odvahou kráčali v ústrety Kristovi. 

Drahí bratia a sestry, prostredníctvom osobného stretnutia s naším Vykupiteľom a 
prostredníctvom pôstu, almužny a modlitby, nás cesta obrátenia vedie k Veľkej noci, aby sme 
znovu objavili náš krst. Prijmime v tomto Pôstnom období opätovne milosť, ktorú nám Boh 
daroval vo chvíli krstu, aby on ožiaril a viedol všetky naše skutky. To, čo táto sviatosť 
znamená a uskutočňuje, máme prežívať každý deň v čoraz úprimnejšom a autentickejšom 
nasledovaní Krista. Na tejto našej ceste sa zverme Panne Márii, ktorá počala Božie Slovo vo 
viere i v tele, aby sme sa tak ako ona mohli ponoriť do smrti a vzkriesenia jej Syna Ježiša a 
získali večný život. 

 
 



FARSKÉ OZNAMY
 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 7. – 13. 3. 2011          
 
Pondelok              17:00  † Ján, Peter, Júlia, Júlia (Rybáková) 
   
Utorok                17:00  Služba vopred posvätených darov 

         19:00  † Artúr, Helena, Jozef (Gerová) 
 
Streda               17:00  Služba preždeosvjaščénnych dárov  ���� rod. Bartková 
      
Štvrtok              17:00  † Ján Škurla, panychída  
        
Piatok                 17:00  Služba vopred posvätených darov 
           
Sobota                17:00  Na úmysel  

       Večiereň 
 

Nedeľa     1. pôstna; 1. hlas  
                  8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)  
       9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
          10:30 Sv. Liturgia (slovenská) 
          17:00 Pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 14. – 20. 3. 2011 
 
Pondelok              17:00  Na úmysel  
 
Utorok                17:00  Na úmysel  
                              19:00  Na úmysel  
 
Streda                 17:00  Služba preždeosvjaščénnych dárov    

 
Štvrtok                  17:00  ���� o. Gašpar, Ondrej, Benedikt, Jozef, Mária (Froncová)  
 
Piatok                 17:00  Služba vopred posvätených darov ���� Vasiľ 
 

Sobota           2. zádušná  
   17:00   † Za zosnulých veriacich našej farnosti, panychída, hramoty  

  Večiereň   
 
Nedeľa            2. pôstna; 2. hlas 

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

          10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 
          17:00  Pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho  
 
 

 



OZNAMUJEME  

• V pondelok, 7. 3. 11 sa začína Veľký pôst pred Paschou. V tento deň je zároveň prísny pôst. 
Paschu budeme sláviť 24. 4. 2011.  

Liturgický program po čas pôstu: 

Každú nedeľu - sv. liturgie sv. Bazila Veľkého (dopoludnia) a veľkopôstna večiereň o 17. h.  

Stredy a piatky - liturgie vopred posvätených darov o 17:00 hod. 
• V utorok, 8. 3. 11 budeme podľa predpisu slúžiť o 17. 00 hod. službu vopred posvätených darov, keďže 
v stredu, 9. 3. 11. slávime polyjelejný sviatok Štyridsiatich sv. mučeníkov zo Sebastey. 
• V nedeľu, 13. 2. 11 bude po sv. liturgiách jarná zbierka na Charitu. Vopred ďakujeme za Vaše dary, 
ktorými podporíte ľudí v núdzi. Výnos zbierky sa posiela Gréckokatolíckej charite do Prešova.  
• V nedeľu, 13. 3. 11 bude znova spoločný farský obed s následnou prednáškou v priestoroch 
biskupského úradu. Svoj záujem nahláste, prosím, do stredy, 9. 3. 2011 na nižšie uvedené kontakty.  
• V stredu, 16. 3. 11, o 16. 00 hod. bude v kaplnke Úradu vlády SR znova slávená naša sv. liturgia, ktorá 
bude prístupná aj verejnosti. Všetci sme srdečne pozvaní. Kvôli bezpečnostnej prehliadke je dobré 
dostaviť sa aspoň 15 minút pre začiatkom sv. liturgie.  
• Sobota, 19. 3. 11 je druhou zádušnou sobotou v tomto roku. Sv. liturgia bude slávená za zosnulých 
veriacich našej farnosti a po nej bude obvyklá panychída s tzv. hramotami. Jazyk obradov bude tentoraz 
cirkevnoslovanský.  
• 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. Aj z našej eparchie 
chceme v prípade záujmu objednať autobus na túto akciu. Cena za osobu sa bude vďaka sponzorom 
pohybovať pri 200 €. Svoj záujem nahláste prosím do 15. marca 2011. Dolná veková hranica je 16, horná 
40 rokov. Pozývame všetkých mladých k účasti. 

ĎAKUJEME  

• V nedeľu, 20. 2. 11 sa pri zbierke na tzv. Solidárny fond vyzbierala suma 491, 30 €. Svojimi 
príspevkami ste podporili ekonomicky slabšie farnosti našej eparchie. Úprimné „Pán Boh odmeň!“ 
• Bohu známa rodina darovala na chrám 100-, €, iná Bohu známa osoba prispela sumou 15,- €. Štedrým 
darcom vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ 
• Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri príprave 7. ročníka gréckokatolíckeho plesu, či už išlo o výzdobu, 
program, upratovanie a ostatné záležitosti. Ďakujeme tiež za modlitby, ktoré určite prispeli k oslave Boha 
a zviditeľneniu gréckokatolíkov.   
•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Kraj ňákovej a Žeňuchovej (26. 2. 11) a rod. Jancurovej a Mojzešovej (5. 3. 11)    
         12. 3. 2011 upratuje: rod. Michalkova a Mockova 
          19. 3. 2011 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova.   
 Ďakujeme za Vašu službu! 

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu, 26. 2. 2011 oslávila svoje 10-te narodeniny členka našej farnosti Kristína Dančenko. 
Vyprosujeme Božie požehnanie na „mnohaja lita!“  
• V sobotu, 5. 3. 2011 prijali iniciačné sviatosti v našej farnosti Artem Deva (* 31. 1. 11) a Martin Rybák 
(* 21. 7. 2010). Novoosvieteným Božím deťom želáme veľa úspechov v živote i vo viere.   

LÚČIME SA 
Vo štvrtok, 24. 2. 2011, naše farské spoločenstvo opustil vo veku 85 rokov p. Mikuláš Dančo. Pohrebné 
obrady boli v utorok, 1. 3. 2011 v bratislavskom krematóriu. Vičnaja pamjať!   
 

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  


