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Č. 16 august 2011   

Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

    

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

 
Spisovateľ Karel Čapek v Knihe apokryfov, v jednom z nich hovorí o piatich chleboch. 

Pekársky majster sa sťažuje svojmu susedovi. Rozpráva mu, ako veľmi sa nadchol pre učenie 
Ježiša Krista. Dokonca sa rozhodol, že rozdá svoj majetok a bude ho nasledovať ako 
pustovník. Ale potom prišiel zlom. Strašná rana. Prečítal si príbeh o rozmnožení chlebov. 
Toto spôsobilo obrovské sklamanie v živote pekára. Ježiš Kristus tu poškodil pekársku 
živnosť. Určite protestujú aj rybári, veď popri piatich chleboch Ježiš použil na zázrak aj dve 
ryby. „A som presvedčený“, hovorí pekár, „že aj lekári a liečitelia sú nespokojní.“ Videli, ako 
Ježiš uzdravuje mnohých ľudí a oni prichádzajú o prácu. A práve toto odradilo pekára, aby 
Ježiša Krista nasledoval: Mieša sa majstrom do remesla! Je to naozaj tak? 

Vypočuli sme si evanjelium (Mt 14, 14-22), ktoré bolo kameňom úrazu pre 
spomínaného pekára. Ide o zrejme dôležitú udalosť, keďže o nej píšu všetci štyria evanjelisti. 
Možno aj preto, lebo postoj Ježiša Krista k chlebu nie je vždy rovnaký. A naoko si protirečí. 
Na púšti po štyridsaťdennom pôste nepodľahne satanovi a odmietne premeniť kamene na 
chlieb. V reči na vrchu hovorí: „Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť...“ (Mt 6, 
25). A súčasne nás učí modliť sa: „Chlieb náš každodenný daj nám dnes (Mt 6,11). Na jednej 
strane akoby vyčítal ľuďom: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenie, ale preto, že ste jedli 
z chlebov a nasýtili ste sa (Jn 6, 26). A na strane druhej rozmnožil chleby, hoci ho o to nikto 
nežiadal. Zdá sa, akoby chlieb nebol dôležitý. A hneď nato hovorí, že dôležitý je. Ako je to 
teda? Čítal som vysvetlenie, ktoré hovorí o tom, že v Starom zákone chlieb nadobúda 
dôstojnosť, ak jeho výrobnou značkou je „pot človeka.“ No Ježiš Kristus to posúva oveľa 
vyššie. Akoby rušil kliatbu hriechu. Najprv rozmnoží chlieb pre masu ľudí. Ide o kvantitu. 
A keď posledný krát pred svojou smrťou a vzkriesením drží v rukách chlieb, dáva mu novú 
kvalitu: „Toto je moje telo. (Lk 22, 19) Pán Ježiš posúva chlieb vyššie. A v tom vidíme jedno 



dôležité posolstvo: Zabudnime na právo vlastniť. Naším poslaním nie je vlastniť, ale deliť sa. 
Pán Ježiš je ten, kto berie chlieb do rúk. On je vlastník, my sme len akoby správcovia.  

Z tohto pohľadu môžeme teda povedať, že Pán Ježiš sa mieša „majstrom“ do remesla. 
Lebo občas zvykneme používať zvrat: Mať chlieb v rukách. Akoby to bolo to najdôležitejšie. 
Najprv musím mať „chlieb v rukách“, až potom si môžem založiť rodinu. Dnešné evanjelium 
náš chce posunúť ďalej. Aby sme ten „chlieb“ v našich rukách odovzdali do rúk Ježiša Krista. 
To neznamená, že ja prídem o prácu, alebo že sa nemám starať o svoje manželstvo, profesiu. 
To, čo nám Pán Ježiš ponúka, je spolupráca. S jednou podmienkou. On bude ten hlavný. Ten, 
kto má v rukách môj život. A to vôbec neznamená stratu. Práve naopak. V Jeho rukách môže 
dostať môj život novú kvalitu. Moje manželstvo, zamestnanie, vzťahy. V tejto súvislosti som  
si spomenul na jednu známu úvahu. Začína obrazom zo súčasnosti. 

Basketbalová lopta v mojich rukách má hodnotu 19 dolárov. 
Basketbalová lopta v rukách Michaela Jordana má hodnotu 33 miliónov dolárov. 

Záleží na tom, v čích je rukách. 
Tenisová raketa v mojich rukách nemá žiaden význam. Neviem hrať tenis. 

Tenisová raketa v rukách Novaka Djokoviča  znamená Wimbledon. 
Závisí od toho, v čích rukách je. 

Palica v mojich rukách môže poslúžiť na odohnanie divého zvieraťa. 
Palica v rukách Mojžiša rozdelila more. 

Záleží na tom, v čích rukách je. 
Prak v mojich rukách ostáva detskou hračkou. 

Prak v rukách Dávida bol však mocnou zbraňou. 
Závisí od toho, v čích rukách je. 

Dve ryby a päť bochníkov chleba v mojich rukách stačí na pohostenie mojich priateľov. 
Dve ryby a päť bochníkov chleba v Božích rukách však nasýtia tisíce. 

Záleží  na tom, v čích rukách sú. 
Pár klincov v mojich rukách nestačí ani na búdku pre vtáčiky. 

Pár klincov v rukách Ježiša Krista však znamenalo spásu pre svet. 
Závisí od toho, v čích rukách sú. 

Všetko závisí od toho, v čích rukách to je. Tak vložme svoje starosti, obavy, sny, 
rodiny a vzťahy do Božích rúk - veď záleží na tom, v čích rukách sú... Slovami úvodného 
príbehu: Zabudnime na apokryfy a skúsme uveriť evanjeliu! 
 

Zo života našej cirkvi: Slávili sme sviatok Premenenia Pána 
 
 
Slávenie tohto sviatku siaha do 4. storočia. V tej dobe svätá Helena, matka cisára 

Konštantína Veľkého, dala postaviť chrám na hore Tábor na počesť Premenenia Pána. Tento 
sviatok sa vo Východnej cirkvi slávnostne oslavuje od 6. stor. pod názvom „Pánovho 
premenenia“. V západnej Sýrii sa v 8. stor. nazýval „Sviatok Tábora“. 

Pôvodne sa sviatok Premenenia slávil vo februári. Avšak, keďže tento radostný sviatok 
väčšinou pripadol v pôstnom období, čo nezodpovedalo duchu pôstu a pokánia, bol preložený 
na 6. augusta. Prečo práve na tento deň? Historik Eusébius a Sv. Ján z Damasku sú toho 
názoru, že Premenenie Pána sa udialo 40 dní pred umučením Pána Ježiša. Tak Svätá Cirkev 
držiac sa tejto mienky, preložila sviatok Premenenia Pána z februára na 6. augusta, pretože o 
40 dní neskôr – 14. septembra pripadá sviatok Povýšenia Kríža – spomienka na Kristovo 
utrpenie a smrť.  

Sviatok Premenenia je jedným z dvanástich hlavných sviatkov našej cirkvi. Má jeden 
deň predprazdenstva a sedem dní poprazdenstva. Stichiry a kánony sviatku zostavili sv. Ján z 
Damasku a Kozma Majumský. 
 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 8. – 14. 8. 2011  
 
Pondelok             17:00  † Anna, Juraj, Anna, Helena, Juraj (Segiňáková) 
               
Utorok               17:00  � Anna, Ján (Maarová) 
 
Streda              17:00   † Juraj, Ivan, Vasiľ, panychída 

     
Štvrtok                   17:00  � Ľubomír s rodinou (Michalková) 
        
Piatok                  17:00  � Anna (Miháliková)   
           
Sobota               17:00  � Ľubomír, Viera, Mária (Mihalovič) 
    Večiereň 

  
Nedeľa              9. po Päťdesiatnici, 8. Hlas  
                  8:00    Utiereň (slovenská) 
       9:00    Sv. Liturgia (slovenská) 
             10:30    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
                17:00    Veľká večiereň s lítiou  
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 15. - 21. 8. 2011 
 
Pondelok        Zosnutie Presvätej Vládkyne Bohorodičky Márie, vždy Panny  

  7:00  Na úmysel     
17:00  Za veriacich našej farnosti  

    
Utorok                 17:00 � Viera s rodinou (Michalková) 
   
Streda                17:00   † Anna, Jozef, Vladimír, panychída (Chytrá) 
 
Štvrtok                   17:00 � Lýdia s rodinou (Šecková)  
    
Piatok    17:00  † Jozef (Felixová) 

 Večiereň 
 

Sobota           17:00   Na úmysel 
            Večiereň 
 

Nedeľa            10. po Päťdesiatnici, 1. hlas 
                    8:00    Utiereň (slovenská) 
         9:00    Sv. Liturgia (slovenská)  
   10:30    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
                               17:00    Večiereň  
 
 
 



OZNAMUJEME  

• V stredu, 10. 8. 2011 bude v kaplnke Úradu vlády SR slávená naša sv. liturgia 
s obvyklým začiatkom o 16. 00 h. Táto sv. liturgia je prístupná verejnosti. 

• V nedeľu, 14. 8. 2011 sa po sv. liturgiách uskutoční zbierka na Katechizáciu a katolícke 
školy. Účelom zbierky je podpora katolíckeho školstva a katechizácie na Slovensku. Prosíme 
o Vašu štedrosť a podporu. 

• V pondelok, 15. 8. 2011 slávime prikázaný sviatok  Zosnutie našej presvätej Vládkyne, 
Bohorodičky Márie, vždy Panny (Uspénije presvjatoj Bohoródicy). V deň sviatku budú znova dve 
sv. liturgie, jedna o 7. 00 h. v slovenčine a druhá o 17. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku. Po sv. 
liturgiách bude myrovanie. 
• Konfederácia politických väzňov Slovenska a Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej 
a justičnej stráže pozývajú na Pietnu spomienku na nespravodlivo a protiprávne väznených 
komunistickým režimom, ktorá sa uskutoční v sobotu, 27. 8. 11 v Leopoldove. Program sa 
začne archijerejskou sv. liturgiou o 9. 15 h vo farskom chráme sv. Ignáca, ktorú bude sláviť o. 
arcibiskup Mons. Ján Babjak. Predpokladaný záver podujatia je 14. 30 h. Prípadní 
záujemcovia sa môžu nahlásiť na dopravu autobusom. 

• Sviatosť manželstva chcú prijať: 
   Antónia Chomová, gréckokatolíčka, dcéra rodičov Stanislava a Márie r. Dercovej,  narodená 
v Snine, bývajúca v Bratislave a Martin Macko, rímskokatolík, syn rodičov Vladimíra 
a Dariny r. Šlosárovej, narodený a bývajúci v Bratislave. Sviatosť manželstva zamýšľajú 
prijať v našom chráme 13. 8. 2011.  

ĎAKUJEME  

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Michalkovej a Mockovej(30. 7. 11) a rod. Kováčovej a Vavríkovej (5. 8. 11)    
              13. 8. 2011 upratuje: rod. Mojzešova a Jancurova 
               20. 8. 2011 upratuje: rod. Krajňákova a Žeňuchova. 
Ďakujeme za Vašu službu!  

BLAHOŽELÁME  

• V pondelok, 1. 8. 11 oslávila svoje 80-te narodeniny aktívna veriaca našej farnosti, p. 
Magdaléna Vinclerová. V pondelok 8. 8. 11 oslávi 90-te narodeniny Ing. Martin Slaninka, 
dlhoročný člen zboru Kyrillomethodeon. Oslávencom srdečne blahoželáme, ďakujeme 
a vyprosujeme Božie požehnanie na mnohaja lita! 

• V sobotu, 6. 8. 11 prijal v našom chráme iniciačné sviatosti Daniel Baláž. 
Novoosvietenému Božiemu služobníkovi želáme veľa úspechov v živote i vo viere! V ten istý 
deň prijali v našom chráme sviatosť manželstva Miloslav Surgoš a Jana Rokytová. 
Novomanželom vyprosujeme  stálu otvorenosť pre Božiu lásku a odpustenie! 

LÚČIME SA  

• V sobotu, 30. 7. 11 naše farské spoločenstvo opustila aktívna farníčka p. Oľga Lavová († 66). 
Pohrebné obrady sa uskutočnili vo štvrtok, 4. 8. 11 na Ružinovskom cintoríne v Bratislave. 
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  


