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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

    

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

 
Určite sme už všetci počuli príbeh o slepom dievčati, ktoré malo vrodenú chybu a 

nikdy nič a nikoho nevidelo. Každého neznášala, okrem svojho chlapca. On bol stále s ňou a 
vo všetkom jej ochotne pomáhal. Raz mu povedala, že ak by mohla niekedy uvidieť svet, 
hneď by sa za neho vydala. Stalo sa jedného dňa, že sa konečne po dlhom čase našiel darca 
pre túto dievčinu. A tak sa konečne tešila, že uvidí celý svet a tiež svojho milovaného... 
Chlapec sa jej hneď po operácii prišiel opýtať: "Tak, teraz keď už uvidíš celý svet, vydáš sa 
konečne za mňa?" Dievčina sa usmiala, ale keď otvorila svoje nové oči a po prvýkrát uvidela 
svojho milého, ostala v šoku! Bol tiež slepý... Začala premýšľať o svojom novom živote a 
nakoniec ponuku slepého chlapca na sobáš odmietla! Chlapec odišiel smutný preč... 
O niekoľko dní jej prišiel od neho list, napísaný rukou kamaráta. Mladík jej poďakoval za 
všetky krásne chvíle, ktoré spolu prežili, a na konci listu stálo: A DAJ, PROSÍM, POZOR NA 
MOJE OČI! 

Keď som si tento príbeh vypočul po prvý krát, povedal som si, že ide o akúsi 
vykonštruovanú romantiku, aby poslucháča dojala. Možno. Ale je tu aj iný príbeh. Ten nie je 
vykonštruovaný. Je reálny. Počuli sme ho v evanjeliu Nedele o slepom (Jn 9, 1 – 38). Počuli 
sme o človeku, ktorý bol od narodenia slepý. A predsa mu niekto zrak daroval – Ježiš Kristus. 
Toto uzdravenie je výnimočné. Uvedomil som si, že tu nešlo o navrátenie do pôvodného 
stavu. Väčšinou Pán Ježiš vracia chorým to, čo stratili – žena, ktorá 12 rokov trpí na krvotok 
(porov. Lk 8) či muž, ktorý je 38 rokov ochrnutý (porov. Jn 5) alebo vzkriesenie Jairovej 
dcéry, naimského mládenca a Lazára, ktorí svoj život stratili a Pán Ježiš im ho znova vrátil. 
Ale v aktuálnom evanjeliu počujeme iný príbeh. Slepý človek dostáva to, čo nikdy nemal. 



Zrak. Rozmýšľal som nad tým, čo človek nemá, keď prichádza na svet. Istý psychológ to 
vyjadril vetou: „Človek sa rodí ako egoista a poslaním dobrej výchovy je, aby sa z neho stal 
altruista, aby dokázal žiť pre iných. Aby nebol slepý voči potrebám iných...“ Všetci 
prichádzame na svet s „vrodenou chybou egoizmu“ a práve Ježiš Kristus nás chce uzdraviť, 
aby sme sa stali altruisti.  

 Dostal som cez e-mail prezentáciu s názvom Desať otázok Boha. Išlo v nej o úvahu na 
tému, čo sa nás asi Boh bude pýtať. Niesla sa v tom duchu, že Boh sa nás nebude pýtať, akým 
autom sme jazdili, ale koľko ľudí sme v ňom zviezli. Nebude sa pýtať, v akom dome sme žili, 
ale koľko ľudí sme v ňom pohostili. Ani sa nebude pýtať, ako sme sa obliekali, ale koho sme 
obliekli. Nebude sa pýtať koľko sme mali priateľov, ale koľkým ľuďom sme boli priateľmi... 
Dôležité teda je, nakoľko vidíme ľudí okolo seba. Slepota znamená točiť sa len okolo svojho 
ja. A tu mi prichádza na um ďalší odkaz dnešného evanjelia. Apoštoli, vidiac pred sebou od 
narodenia slepého človeka, kladú Ježišovi otázku: „Rabbi, kto zhrešil - on, alebo jeho rodičia 
-, že sa narodil slepý?“ (Jn 9, 2b)  Inými slovami: „Prečo sa mu to stalo?  Môže si za to sám, 
alebo je to trest za hriech jeho rodičov?  Je azda nemanželský?“ Táto otázka zodpovedá 
židovskému mysleniu. Choroba je trestom za hriechy a to nielen za vlastné. A počuli sme, ako 
reagoval Pán Ježiš. Jeho pohľad je iný. On vidí následok, vidí možnosti, nielen príčinu. Aj 
preto neodpovedá na otázku apoštolov podľa ich schémy. Namiesto otázky prečo?, odkiaľ je 
toto utrpenie?, smeruje k otázke: na čo? Rozširuje horizont. Z otázky o našom zlyhaní robí 
otázku o možnostiach Boha. Na rozdiel od učeníkov Ježiš Kristus nehovorí o slepom 
žobrákovi, On hovorí s ním. A v tom je zásadný rozdiel. Otázka prečo môže spôsobiť, že 
uviazneme pri sebe. Otázka na čo nám umožní, aby sme sa pohli ďalej. V duchovnej oblasti 
nám môže otvoriť možnosti, ktoré pre nás pripravil Boh.  

To, že posledná nedeľa v období po Pasche nesie práve tento názov – O slepom – môže 
byť pre nás dôležitým upozornením. Pán Ježiš nám cez Paschu, cez prechod zo smrti do 
života daroval zrak. Lenže ten náš zrak sa môže veľmi rýchlo zakaliť hriechom – egoizmom 
akéhokoľvek druhu. Preto je odkaz evanjelia a nedele jasne reálny: Dávaj pozor na moje oči!  
  

 
Zo života cirkvi: DEŇ RODINY 2011 

 

 
Spojiť všetky zdravé sily spoločnosti do zápasu o záchranu celistvosti rodiny bolo 

úmyslom tohtoročného Dňa rodiny, ktorý sa v Bratislave uskutočnil 22. 5. 2011. Toto 
podujatie podporila aj naša miestna cirkev svojou účasťou.  

Po sv. liturgii bol pre záujemcov pripravený  spoločný obed, na ktorom bol prítomný 
náš vladyka Peter Rusnák. Po obede sa potom vladyka vladyka Peter prihovoril na tému 
Rodina v súčasnom svete v priestoroch eparchiálneho úradu. Vo svojom príhovore poukázal 
na dôležitosť svedectva kresťanských rodín v sociálnopolitickom priestore, v ktorom žijú. 
Vychádzal pritom s motta tohtoročného Dňa rodiny – „Aby deti otcov mali, aby mali mamy... 
príď to povedať nahlas!“ Vladaky Peter v tomto duchu povzbudil rodiny k osobnému 
svedectvu, aby sa nebáli žiť a hovoriť nahlas o hodnotách, ktorými kresťanská rodina môže 
značne prispieť k budovaniu zdravej spoločnosti. 

Po tomto príhovore a následnej diskusii sme vymenili priestor eparchiálneho úradu za 
priestor Hlavného námestia v Bratislave, kde bol od 14. 30 h. pripravený program 
s atrakciami pre rodiny s deťmi.  Svojou účasťou sme tak podporili dôležitú myšlienku, ktorú 
vo svojom vyhlásení vyjadrili aj organizátori Dňa rodiny 2011 v Košiciach: „Rodina tvorí 
dôležitú súčasť života každého z nás. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote 
a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život. Rodina je školou ľudskosti, v 
ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším.  Preto je rodina nenahraditeľná.“  

     



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 5. – 5. 6. 2011  
 
Pondelok              17:00  † Juraj, Anna (Porhinčák) 
               
Utorok                17:00  Na úmysel 

         19:00  Na úmysel 
 
Streda               17:00  † Oľga Sičáková, panychída 

Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov     
  
Štvrtok                     Pánovo nanebovstúpenie, prikázaný sviatok   

7:00 Sv. liturgia 
17:00 Za veriacich našej farnosti, myrovanie 

        
Piatok                 17:00 ���� Mária a Mária (Felixová) 
           
Sobota                17:00  Na úmysel 
    Večiereň 

  
Nedeľa                 7. po Pasche –  Sv. otcov 1. nicejského snemu, 6. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  
                 17:00   Večiereň 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 6. - 12. 6. 2011 
 
Pondelok        17:00  † Gašpar, Vojtech, Kristína (Froncová) 
 
Utorok        17:00  Na úmysel 
   19:00 † Ondrej (Michalková) 
 
Streda       17:00 Na úmysel  
 
Štvrtok      17:00  † Štefánia (Michalková) 
       
Piatok       17:00  † Anna, Jozef, Gabriel (Lovaszová) 
 
Sobota  5. zádušná sobota  

17:00 † Za zosnutých veriacich našej farnosti, panychída s hramotami 
         Večiereň  

 
Nedeľa     Svätá Päťdesiatnica 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
   10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 
   17:00 Večiereň s modlitbami na kolenách 
 



OZNAMUJEME  

• Relikvie sv. Cyrila budú v našom chráme do utorka 31. 5. 2011, čím sa ukončí ich 
putovanie po našej eparchii. Z našej eparchie budú odovzdané do Trnavskej arcidiecézy.  

• POZVÁNKA: Gréckokatolícka eparchia Bratislava a Slavistický ústav Jána Stanislava 
SAV Vás v tejto súvislosti pozývajú na nasledovné podujatia:  
V nedeľu, 29. 5. 2011, o 18:00 h. sa uskutoční prezentácia monografie Andreja Škovieru 
Svätí slovanskí sedmopočetníci, ktorú predstaví Doc. Peter Žeňuch. Potom bude nasledovať 
prednáška Andreja ŠKOVIERU: Svätý Cyril Filozof a jeho spolupracovníci – osvietitelia 
Slovanov.   V pondelok, 30. 5. 2011 o 18:00 h. bude prednáška Jána DORUĽU: Proglas 
svätého Konštantína  a v utorok, 31. 5. 2011 sa v rovnakom čase uskutoční koncert 
byzantskej chrámovej hudby v podaní zboru KYRILLOMETHODEON so sprievodnou poéziou 
Michala CHUDU (recituje autor) 

• Vo štvrtok, 2. 6. 2011 budeme sláviť prikázaný sviatok Pánovo nanebovstúpenie. Preto 
bude deň predtým, v stredu, po sv. liturgii veľká večiereň tohto sviatku. V deň sviatku budú 
znova dve sv. liturgie – jedna ráno o 7.00 h. (cirkevnoslovanská) a o 17.00 h. (slovenská).    

• V nedeľu, 5. 6. 2011 pri sv. liturgii o 10. 30 h. bude Prvé sv. Prijímanie detí z našej 
farnosti. Po sv. liturgii bude spoločné agapé v priestoroch biskupského úradu. 

• V nedeľu, 5. 6. 2011 bude zároveň zbierka na katolícke masmédiá. 

• Sobota, 11. 6. 2011 je 5. zádušná sobota. Sv. liturgia bude slávená za zosnulých veriacich 
našej farnosti. Po nej bude panychída s hramotami.  

• Sviatosť manželstva chcú prijať: 
   Lukáš Čepa, gréckokatolík, syn rodičov Jána a Aleny r. Blažejovej,  narodený a bývajúci 
v Bratislave a Mária Svrčková, rímskokatolíčka, dcéra rodičov Dušana a Anny r. Šebovej, 
narodená a bývajúca v Bratislave. Sviatosť manželstva im bude udelená v našom chráme 11. 
6. 2011, o 16. 00 h.  

ĎAKUJEME  

• Kňazský seminár blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča sme pri zbierke v nedeľu, 15. 5. 2011 
podporili sumou 416, 40 €. Za štedrú podporu srdečne ďakujeme! 

• Bohu známa rodina darovala na chrám 30,- €. Úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Michalkovej a Mockovej (21. 5. 11) a rod. Kováčovej a Vavríkovej (28. 5. 11)    
           4. 6. 2011 upratuje: rod. Hrubčinova a Semberova 
          11. 6. 2011 upratuje: rod. Krajňákova a Žeňuchova. 
 Ďakujeme za Vašu službu!  

LÚČIME SA  
 V piatok, 20. 5. 11 cirkev putujúcu opustila p. Mária Šujanová. († 62) Zádušná sv. liturgia 
a pohrebné obrady, ktorým predsedal protosynkel našej eprachie o. Vladimír Skyba, sa 
uskutočnili v piatok, 27. 5. 11 v Jezuitskom chráme na Hlavnom námestí v Bratislave. Večná 
jej pamiatka! 

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  


