
                        

        

SSSSSSSSttttttttaaaaaaaauuuuuuuurrrrrrrroooooooossssssss  
                                        

 
Č. 6 marec/apríl 2011   

Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

    

                                                                SLOVÍČKO O SLOVE 
    
Drahí bratia aDrahí bratia aDrahí bratia aDrahí bratia a    sestrysestrysestrysestry!!!!    

 
Takmer celý svet momentálne žije prírodnou katastrofou v Japonsku, pri ktorej prišlo 

o život niekoľko tisíc ľudí. Keď sa hovorilo o príčinách, čo spôsobilo zemetrasenie a následné 
tsunami takého rozsahu, istý novinár prišiel so svojou špekuláciou. Podľa jeho teórie túto 
katastrofu spôsobila akási tajná zbraň (H.A.R.M), ktorá vraj zohreje ionosféru natoľko, že to 
môže vyvolať otrasy zeme. A podľa špekulácie tohto novinára, ktorý už označil aj vinníkov 
tejto tragédie, sa to stalo aj v prípade Japonska. Podobné konšpiračné teórie poznáme aj 
v prípade ničivej tsunami v Indonézii alebo aj v súvislosti s útokom na „Dvojičky“ v New 
Yorku. Podkladom týchto teórií je myšlienka, že sú tu akoby dva svety. Svet, v ktorom žijeme 
a ten je známy nám všetkým a potom tajný svet, v ktorom žije a vytvára ho len zopár 
jednotlivcov.  

To, čo nemusí platiť v tejto oblasti, platí v oblasti duchovnej. Evanjelium 2. pôstnej 
nedele (Mk 2, 1-12) nám prináša pohľad na dva svety. Na jednej strane je svet duchovný, 
neviditeľný. Na strane druhej je svet vonkajší, materiálny. Najprv vidíme fyzicky ochrnutého 
človeka. Toto vidia všetci. Štyria, ktorí ho prinášajú aj ľudia, ktorí sa tlačia v dome okolo 
Pána Ježiša. Svet, v ktorom žijú im hovorí že, tento človek má vonkajší problém. Aký rozruch 
ale spôsobí Pán Ježiš, keď poukáže na iný svet. Tento človek má vnútorný problém. Je 
duchovne ochrnutý hriechom. Stal sa obeťou konšpirácie zlého.  

Myslím, že toto evanjelium nám ponúka obraz častej reakcie. Od narodenia až po smrť 
sa náš viditeľný svet zaujíma predovšetkým o fyzické zdravie človeka. Poznáme tú známu 
odpoveď budúcich rodičov, ktorí na otázku, či to bude chlapec alebo dievča odpovedia: „To 
je jedno, hlavne nech bude zdravé.“ Želáme si zdravie, pýtame sa navzájom na zdravotný stav  
a myslíme si, že je to to hlavné. Koľko prostriedkov sú ľudia ochotní obetovať kvôli 
predĺženiu života o niekoľko rokov? A pritom občas zabúdame, že je tu niečo, čo ohrozuje 



našu večnosť. Hriech. Povieme si, že aké by to bolo skvelé, keby už konečne niekto vynašiel 
liek proti rakovine či iným vážnym ochoreniam (mimochodom aj tu existujú konšpiračné 
teórie). Vidíme pritom, že Ježiš Kristus priniesol a ponúka liek na to najhoršie ochorenie duše 
– hriech? Tým liekom je jeho odpustenie. Na začiatku Veľkého pôstu, 9. marca sme slávili 
sviatok 40 svätých mučeníkov zo Sebastey. Išlo o vojakov z tzv. bleskovej jednotky v rímskej 
légii, ktorí boli kresťanmi. Počas prenasledovania sa nechceli vzdať svojej viery, preto ich 
mučili tak, že ich v mrazivej noci vyzliekli donaha, postavili na ľad a podľa niektorých 
zdrojov ich potom lákali jedlom a spevom, aby sa zriekli kresťanstva. Na druhý deň ráno boli 
takmer všetci mŕtvi. Nažive zostal len najmladší z nich. Pohania ho ešte chceli zlákať na 
odpad od viery. A práve v tom okamihu zasiahla jeho matka. Vzala ho na plecia a niesla za 
vozom s telami ostatných mučeníkov, kým aj on nezomrel. Len aby nezradil vieru.  

Pán Ježiš položil v evanjeliu jednu zásadnú otázku: „Čo je ľahšie - povedať 
ochrnutému: ´Odpúšťajú sa ti hriechy,´ alebo povedať: ´Vstaň, vezmi si lôžko a choď!´?“ (Mk 
2, 9) Teda odpustiť hriechy alebo fyzicky uzdraviť? Spýtajme sa sami seba, čo je pre nás 
dôležitejšie. Fyzické zdravie môže vrátiť aj človek – lekár. Poznáme úslovie, ktoré hovorí, že 
lekár lieči, ale Boh uzdravuje. Skutočne uzdraviť môže len Boh. Každého, kto o to stojí. Sv. 
Dominik Savio, ktorý zomrel 9. marca 1857 (v tento deň slávime vyššie spomenutých 
mučeníkov), mal známe heslo: „Radšej zomrieť, ako zhrešiť!“  

Využime tento čas Veľkého pôstu a prosme o milosť, aby sme dokázali odhaliť 
konšpirácie hriechu vo svojom živote. Aby sme videli to sprisahanie, ktorým na nás útočí zlý 
a prosme Boha slovami sv. Filipa Nériho: Drž ma, Pane, lebo som schopný každého hriechu!“    

 
Vysvetlenie k pôstnej disciplíne Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 

  
  

1) Zdržanlivosť znamená nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich 
obsahujú. 

2) Pôst znamená nejesť; pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň malé občerstvenie 
(trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej bohoslužbe, 
respektíve po 15. hodine. 

3) Ak pôst pripadne na sobotu alebo nedeľu, tak sa ruší, ale zdržanlivosť ostáva. 
4) Výnimky, ktoré sa uvádzajú v prvom bode dekrétu (prikázané a odporúčané sviatky, 

voľnice, národné či občianske sviatky), sa vzťahujú aj na stredy počas Štyridsiatnice, nie však 
na sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa. 

5) Pod slovným spojením „odporúčané sviatky" treba rozumieť veľké sviatky a 
polyelejné sviatky s bdením, ktoré nie sú prikázanými sviatkami, ako aj deň chrámového 
sviatku. 

6) Pod slovným spojením „národné (občianske) sviatky" treba rozumieť štátne sviatky 
a dni pracovného pokoja (samozrejme, okrem Štedrého dňa a Veľkého piatku). 

7) Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do telesnej smrti. 
8) Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku. 
9) Pod slovom „Štyridsiatnica" treba rozumieť všetky dni od pondelka prvého týždňa 

Veľkého pôstu až po Veľkú sobotu vrátane. 
10) Pôst a zdržanlivosť nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko 

cestujúcich (myslí sa aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich (ak 
nemajú možnosť výberu). 

11) „Zakázaný čas" znamená zákaz hlučných zábav (napríklad diskoték) a obmedzenie 
takých televíznych programov, počítačových hier, internetových stránok a podobne, ktoré 
narúšajú kajúci charakter daného obdobia. 

       Zdroj: Rada hierarchov, Prešov 6. 10. 2009 
 
 



FARSKÉ OZNAMY
 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 21. – 27. 3. 2011          
 
Pondelok              17:00  † Ján Fedorco, panychída  
   
Utorok                17:00  Na úmysel 

         19:00  † Artúr, Helena, Jozef (Gerová) 
 
Streda               17:00  Služba preždeosvjaščénnych dárov  † Mária, Jaroslav (Rybáková)  
      
Štvrtok              17:00  Služba vopred posvätených darov † Božena (Škovierová) 
        
Piatok                Zvestovanie Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne, myrovanie    
             7:00 Sv. liturgia (slovensky) 

         17:00  Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s večierňou (cirkevnoslovansky) 
           
Sobota                17:00   † Za zosnulých veriacich našej farnosti, panychída, hramoty  

  Večiereň   
 
Nedeľa     3. Pôstna – Krížupoklonná; 3. hlas  
                  7:00 Utiereň (slovenská)  
       8:00 Sv. Liturgia (slovenská) 
          10:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) priamy prenos STV 
          17:00 Pôstna večiereň so Sviatosťou pomazania chorých 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 28. 3. – 3. 4. 2011 
 
Pondelok              17:00  � Viera, Igor, Gabriel, Nadežda, Ivo, Katarína (Papíková) 
 
Utorok                17:00  Na úmysel  
                              19:00  � za členov Quo vadis 
 
Streda       17:00  Služba preždeosvjaščénnych dárov  � Natália, Ján, Nina, Tomáš             

(Jakubčáková)  
 

Štvrtok                  17:00  ���� za krstné a birmovné deti (Felixová)  
 
Piatok                 17:00  Služba vopred posvätených darov † Oľga Sičáková 
 

Sobota           4. zádušná  
   17:00   † Za zosnulých veriacich našej farnosti, panychída, hramoty  

  Večiereň   
 
Nedeľa            4. pôstna; 4. 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  

• Vo štvrtok, 24. 3. 11 budeme podľa predpisu slúžiť o 17. 00 hod. službu vopred 
posvätených darov, keďže v piatok, 25. 3. 11. slávime prikázaný sviatok Zvestovanie Presvätej 
Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne. 

• V piatok, 25. 3. 11 budeme sláviť prikázaný sviatok Zvestovanie Presvätej Vládkyni, 
Bohorodičke Márii, vždy Panne. Z toho dôvodu budeme sláviť o 17. 00 hod. liturgiu sv. Jána 
Zlatoústeho s večierňou, po ktorej bude myrovanie. V tento deň bude sv. liturgia aj o 7. 00 
hod. v slovenskom jazyku. Zároveň je voľnica.  

• V sobotu 26. 3. 11, keďže je Zakončenie sviatku Zvestovania a zároveň sviatok sv. 
archanjela Gabriela, podľa liturgických predpisov sa tretia zádušná sobota vynecháva. V túto 
sobotu bude sv. liturgia zo spomínaného sviatku, po liturgii však budeme spievať panychídu 
s hramotami za všetkých našich zosnulých. Štvrtá zádušná sobota bude 2. 4. 11. 

 • Nedeľa, 27. 3. 11 je 3. pôstna nedeľa - KRÍŽUPOKLONNÁ.  Počas utierne bude k verejnej 
úcte slávnostne vyložený ikona s ostatkami sv. Kríža. V tento deň bude zmena bohoslužobného 
poriadku kvôli prenosu STV (viď program vyššie). Okrem toho bude v rámci večierne o 17. 
00 hod. udelenie sviatosti pomazania chorých.   

• Zmena času: v nedeľu 27. marca 2011 sa mení čas, hodiny si posúvame o jednu hodinu 
dopredu z 2:00 hod. - na 3:00 hod.  

• V piatok, 1. 4. 11 bude do nášho chrámu prinesená relikvia sv. Cyrila v rámci jej putovania 
po farnostiach diecéz a eparchií. Relikvia bude v našom chráme do nedele, 3. 4. 11. 

• 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, 13. 2. 11 sa v rámci jarnej zbierka na Charitu vyzbierala suma 604, 20€. Svojimi 
príspevkami ste podporili Gréckokatolícku charitu v Prešove, ktorá tieto prostriedky použije 
na systematickú pomoc ľuďom v hmotnej núdzi. Úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

• Bohu známa rodina darovala na chrám 100-, €. Štedrým darcom vyslovujeme úprimné „Pán 
Boh odmeň!“ 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Michalkovej a Mockovej (12. 3. 11) a rod. Kováčovej a Vavríkovej (19. 3. 11)    
         26. 3. 2011 upratuje: rod. Hrubčinova a Semberova  
           2. 4. 2011 upratuje: rod. Krajňákova a Žeňuchova.   
 Ďakujeme za Vašu službu! 

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu, 12. 3. 11 prijal iniciačné sviatosti v našej farnosti Jakub Chandoga (* 5. 1. 11). 
V sobotu, 19. 3. 11 to boli zasa Jakub Ján Varga (* 5. 1. 11)  a Jozef Socha (* 25. 9. 2009). 
Novoosvieteným Božím deťom želáme veľa úspechov v živote i vo viere.   

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  


