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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

    

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

 
Pri sledovaní populárnych televíznych seriálov si občas môžeme všimnúť jednu vec. 

Kvôli akémusi oživeniu prichádza na scénu nejaký populárny herec a epizóda tým dostáva 
vyšší kredit. Nevidíme len hlavné a vedľajšie postavy, ale prichádza ešte exkluzívny hosť. 
Diváka to väčšinou zaujme. 

 Akoby sa niečo podobné odohrávalo v evanjeliových čítaniach, ktoré čítame 
a počúvame pri sv. liturgiách v chráme – nedeľu čo nedeľu, deň čo deň. Takmer vždy je tu 
hlavná postava. Hlavnou postavou je Ježiš Kristus. Vedľajšiu úlohu zväčša dostávajú  učeníci. 
A potom sú tu aj hostia. S jedným rozdielom oproti svetským seriálom. Exkluzívnymi sa 
nestávajú hneď. Konkrétne si všimnime tieto nedele po Pasche - Nedeľa o Tomášovi, 
o myronosičkách a dnes paschálny „seriál“ pokračuje Nedeľou o porazenom. V dnešnej 
epizóde vidíme teda jedného hosťa – porazeného, ochrnutého človeka. Aj on má svoj životný 
príbeh. Jeho „seriál“ trvá tridsaťosem rokov. Takmer 14 000 epizód. Takmer 14 000 dní 
čakania na svoju životnú príležitosť pri rybníku Betesda. Každý deň ho zamestnáva jedna 
otázka. Dostane sa do vody ako prvý? Príde aj jeho šanca na uzdravenie? Seriál, ktorý by 
mnohých už prestal baviť. A k tomuto „domu milosrdenstva“ (význam slova Betesda) 
prichádza hlavný hrdina Ježiš Kristus a položí chorému človeku otázku: „Chceš ozdravieť?“ 
(Jn 5, 6) Zvláštna otázka. V inej epizóde sa Pán Ježiš opýtal slepca pri Jerichu v podobnom 
duchu: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ (Mk 10, 51).  

Niektoré otázky môžeme v komunikácii označiť ako zbytočné. Prídem na hostinu 
a hostiteľ sa spýta: Nedáte si niečo? Prečo kladie Pán Ježiš chorému človeku práve túto 
otázku? Zrejme tu sleduje jednu vec, vzhľadom na tých 38 rokov trvania choroby. Myslím, že 



táto otázka by mohla pokračovať: „Chceš byť zdravý, alebo si už rezignoval? Máš ešte v sebe 
nádej? Vieš si ešte vôbec predstaviť seba ako zdravého človeka?“ 

Pred časom som videl film z prostredia vojny vo Vietname, ktorý sa odohrával 
v zajateckom tábore. A v tomto filme boli veľmi zaujímavo vykreslené osudy zajatcov – 
amerických vojakov. Aby prežili, každý z nich si vytvoril svoj štýl prežitia. Jeden sa snažil 
prežiť tak, že neustále šikanoval slabších, ďalší donášal na spoluväzňov a mal z toho nejaké 
výhody, iný sa uzavrel do svojho fiktívneho sveta a sníval, že je na dovolenke a pod. Až po 
niekoľkých rokoch prišiel okamih oslobodenia. Tábor oslobodili americký vojaci 
a oznamovali svojim krajanom: „Chlapci, je po všetkom, ste voľní, môžete ísť domov!“ No 
reakcia zajatcov bola zvláštna. Žiaden  prejav radosti, žiadna reakcia. Až po čase jeden zo 
zajatcov povedal: „Ale my už nevieme žiť ináč!“ Podobne mohol zareagovať aj porazený 
z evanjelia: Ja už neviem ani nechcem žiť ináč. A jeho životný seriál by pokračoval rovnako 
aj ďalej. Ale on prijal lukratívnu ponuku v inom seriáli. V seriáli vzkriesenia, kde hlavnou 
postavou je Ježiš Kristus.  

A toto je pozvanie pre každého z nás. Byť exkluzívnym hosťom v paschálnom „seriáli“ 
Ježiša Krista. Stačí len odpovedať správne na základnú otázku. Chceš? Chceš ozdravieť, 
alebo si si už zvykol na ten svoj štýl? A vôbec tu nemusí ísť o fyzickú chorobu. Lebo každého 
z nás trápi v menšej či väčšej miere duchovné ochorenie. Na záver celého príbehu Ježiš 
Kristus povie ozdravenému človeku: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo 
horšie.“ (Jn 5, 14) Čo môže byť horšie, ako preležať 38 rokov v chorobe? Božie slovo hovorí, 
že je to ochrnutie hriechom. Toto je náš hlavný problém. Myslím, že aj v tejto súvislosti 
sv. Irenej povedal tú nádhernú vetu. „Slávou Boha je živý človek a životom človeka je videnie 
Boha.“ Podľa tohto teda živý človek nie je len fyzicky zdravý človek. Živý človek je ten, kto 
vidí Boha vo svojom živote, ktorý ho chce vidieť v každej situácii, ktorá ho stretne.  

 Všetci žijeme svoj životný seriál. Je len na nás, či prijmeme úlohu exkluzívneho hosťa 
v seriáli Ježiša Krista. Je iba na mne, či sa stanem súčasťou Božieho slova. A je len jedna 
otázka a len jedna správna odpoveď: „Chceš?“   
 

 
Som gréckokatolík – a Vy? Sčítanie obyvateľov 2011 

 
 

Po desiatich rokoch je tu opäť sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Štatistický úrad 
bude zbierať informácie o tom, kto sme a ako sa máme. Ako veriaci v Krista sme pri tejto 
príležitosti vyzvaní nezaprieť ho ale hrdo sa prihlásiť k našej Gréckokatolíckej cirkvi. Zvlášť 
na území mladej Bratislavskej eparchie budú mať tieto čísla veľký význam: poskytnú 
aktuálne údaje o počte a rozmiestnení veriacich v jednotlivých sídlach, čo bude dôležité pre 
pastoráciu ako aj pre prípadný vznik nových farností. Počet prihlásených kresťanov bude 
zároveň akýmsi nepriamym hlasom Cirkvi smerom k občianskej spoločnosti: sme tu 
a chceme, aby sa s nami rátalo.  

Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické 
zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizujú v desaťročných 
intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutoční vo 
všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve 
porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Sčítanie je pre každého obyvateľa 
príležitosťou, právom prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii 
i životných podmienkach obyvateľstva Slovenskej republiky. 

Nech je teda pre nás vzorom reakcia sv. Jána Krstiteľa, o ktorom Sv. písmo hovorí, že 
na otázku svojej identity reagoval rozhodne: „ on vyznal a nič nezaprel...“ (Jn 1, 20) 
 
 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 16. – 22. 5. 2011  
 
Pondelok              17:00  Na úmysel 
               
Utorok                17:00  Na úmysel 

         19:00  ���� Silvia, Michal (Šecková) 
 
Streda               Polovica Päťdesiatnice 

         17:00  † Anna Mikuláš, Marta, Vladimír (Jakubíková) 
      
Štvrtok              17:00  † Alexander, Helena (Borodovčáková) 
        
Piatok                 17:00 ���� poďakovanie Nadije 
           
Sobota                17:00  Na úmysel 
    Večiereň 

  
Nedeľa                  5 . po Pasche – o Samaritánke, 4. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  
                 17:00   Večiereň 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 23. - 29. 5. 2011 
 
Pondelok        17:00  † Anna, Mikuláš, Marta, Vladimír (Jakubíková) 
 
Utorok        17:00  Na úmysel 
   19:00 ���� Ľubomír a Terézia (Michalková) 
 
Streda       17:00 Na úmysel  
 
Štvrtok      17:00 � Iveta (Šecková) 
       
Piatok       17:00  Na úmysel 
 
Sobota           17:00  † Júlia, Mikuláš (Kačúr) 

Večiereň  
 
Nedeľa     6. po Pasche – o slepom, 5. hlas  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
            10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 

                     17:00   Večiereň 

 

 

 



OZNAMUJEME  

• V nedeľu, 15. 5. 11 bude zbierka na Seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove. Svojimi 
darmi podporíte formáciu a budovanie nových kňazských povolaní v našej cirkvi. 

• V stredu, 18. 5. 11, o 16.00 h. budeme znova 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, 22. 5. 2011 bude v Bratislave tzv. Family day. Každoročne je toto podujatie 
organizované na podporu rodiny. Motto tohtoročného dňa rodiny je: „Aby deti otcov mali, 
aby mali mamy...“ Príď to povedať nahlas! Aj my sme pozvaní k účasti. Z tohto dôvodu 
bude po druhej svätej liturgii spoločný farský obed v blízkej reštaurácii s následným 
príhovorom nášho vladyku Petra Rusnáka v priestoroch biskupského úradu. Potom sa 
spoločne vyberieme na Hlavné námestie, kde bude od 14. 30 h. pripravený program s rôznymi 
aktivitami a atrakciami pre rodiny. Svoj záujem nahláste, prosím, do stredy, 18. 5. 2011.  
• V týždni od 23. do 29. 5. 2011 budú v našom chráme znova relikvie sv. Cyrila, čím sa 
ukončí ich putovanie po našej eparchii.  

• Sviatosť manželstva chcú prijať: 
   Iveta Beneová, gréckokatolíčka, narodená v Humennom, bývajúca v Bratislave a Richard    
   Bendík, narodený v Levoči, bývajúci v Bratislave.  

• Náš katedrálny zbor Chrysostomos veľmi naliehavo potrebuje spevákov. Pozývame do tejto 
služby všetkých, ktorí dostali dar hlasu a sluchu a sú ochotní venovať trocha času a námahy 
Božej oslave. Nácviky sa konajú okrem prázdnin pravidelne každú nedeľu od 9. 00 h. do 10. 
15 h. v budove biskupstva.  

ĎAKUJEME  

• Bohu známa osoba darovala na chrám 50,- €. Pán Boh svojím požehnaním štedro odmení 
darcov! 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Kraj ňákovej a Žeňuchovej (7. 5. 11) a rod. Jancurovej a Mojzešovej (14. 5. 11)    
           21. 5. 2011 upratuje: rod. Michalkova a Mockova 
            28. 5. 2011 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova. 
 Ďakujeme za Vašu službu! 

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu, 7. 5. 11 prijala iniciačné sviatosti v našej farnosti Karolína Kočíová. (�10. 3. 
2011) V sobotu, 14. 5. 11 naša miestna cirkev zaznamenala zaujímavý prírastok vo forme dvoch 
párov dvojičiek – Matej a Timotej Bednárikovci (�28. 3. 2011) a Nikoleta a Viktória Burdzové 
(�10. 10. 2010).  Novoosvieteným Božím deťom blahoželáme a 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  


