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Č. 19 september/október 2011   

Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

    

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

 
Ruské nebo čaká po tragédii revolúcia. Aj takéto titulky sme si mohli prečítať v 

novinách po leteckej tragédii, ktorá sa pred časom udiala pri ruskom meste Jaroslavľ. 
Zahynulo pri nej viac ako 40 členov hokejového tímu. Ďalej sme mohli postrehnúť, ako 
médiá hlásili, že táto tragédia zomkla aj Slovensko, keďže pri nej zahynul aj náš hokejový 
reprezentant. Kondolenčné vyjadrenia na internete, zorganizovaný smútočný pochod. A čítal 
som tiež jeden komentár, ktorý hovoril, že zosnulý hokejista takto dokázal zjednotiť ľudí len 
v časoch najväčších úspechov, ale teraz je to naposledy. Buď v čase víťazstiev, alebo v čase 
takejto tragédie.  

Pred týždňom sme slávili Nedeľu pred Povýšením sv. Kríža. Ako keby nám cirkev 
týmto názvom chcela dať do pozornosti titulok v úplne inom význame: Pozor, nebo zažilo 
revolúciu! Tú revolúciu spôsobil Kríž. Kríž Ježiša Krista. Znak, ktorý zjednotil toľkých ľudí. 
S jedným podstatným rozdielom. Kým vo svete nás zväčša zjednotí len výhra alebo tragédia, 
v Kríži Ježiša Krista vidíme naraz dve skutočnosti – tragédia, ktorá je paradoxne zároveň 
výhrou.  Prečo je ale v našom obrade zvykom dávať nedeliam názov Pred a Po? Jeden dôvod 
je liturgický. Ale môžeme tu vidieť aj iný zmysel. Istý môj známy to opísal slovami: 
„Hlavným medzníkom v mojom živote bolo to, že som spoznal a uveril Ježišovi Kristovi. 
Odvtedy, keď uvažujem o svojom živote, tak rozlišujem  na život pred tým a po tom.“ 

 V prípravných katechézach na Svetové dni mládeže v Madride ma oslovila myšlienka: 
V Kristovom kríži sa odhaľujú dve skutočnosti: Božia láska a zlo hriechu. Kríž v sebe 
odhaľuje celú hĺbku a plnosť Milosrdenstva a večnej Lásky k hriešnikom. No zároveň nám 
odhaľuje aké strašné je vzdialiť sa od Boha a spáchať hriech, kvôli ktorému Kristus na kríži 
zomiera. Kríž Ježiša Krista je teda vrcholným krokom zo strany Boha, v ktorom zjavuje naraz 
škodlivosť hriechu a svoju lásku. Len takýto celistvý pohľad na Kríž nám môže pomôcť pri 
našich osobných krížoch, problémoch. Aj v tejto súvislosti viedenský psychiater Viktor 
Frankl povedal: „Ak nie je v tvojich rukách zmeniť situáciu, ktorá ti spôsobuje bolesť, vždy si 



môžeš vybrať postoj, s ktorým sa k utrpeniu priblížiš“. Poznáme lepší spôsob ako pohľad na 
Kríž Ježiša Krista? Povýšiť Kristov Kríž teda pre mňa konkrétne môže znamenať to, že nad 
tým mojím krížom je vždy ešte jeden Kríž, cez ktorý prichádza Život. Kríž Ježiša Krista.  

Aj naše nebo čaká revolúcia. Pokiaľ tam ešte nemá miesto povýšený Kríž Ježiša Krista. 
Pokiaľ ešte svoj život nerozdeľujem na čas pred tým a potom, tak som nielen liturgicky, ale aj 
duchovne v období Pred Povýšením sv. Kríža. Kiežby táto dnešná Nedeľa po Povýšení sv. 
Kríža neodrážala len liturgický kalendár, ale aj našu životnú situáciu.  

 
  

Zo života mladých našej farnosti: Prázdniny v lavre 
 

Skupina mladých z našej farnosti sa rozhodla toto 
leto stráviť svoju dovolenku s Bohom v modlitbe 
a duchovnom ústraní. Vybrali sme sa na Ukrajinu do 
Svätouspenskej univskej lavry, ktorá je vzdialená asi 320 
km od slovenskej hranice a ca. 45 km od Ľvova. 
Monastier patrí mníchom studitom, ktorí žijú podľa 
tradičných východných mníšskych pravidiel. Patria k nim 
aj traja Slováci – medzi nimi aj brat Pimen (Peter 

Mojzeš) z našej farnosti. Priamo v Univskej lavre je zo Slovákov momentálne len 
o. Pantelejmon (Gerbery), ktorý sa o nás staral počas celého pobytu. Prvé dva dni po príchode 
sme navštívili niekoľko zaujímavých miest v okolí – okrem iného aj slávnu Počajevskú lavru 
a mesto Ľvov. Ďalšie dni sme už venovali modlitbe, rozjímaniu a zapojili sme sa do prác 
v monastieri, teda zakúšali sme mníšsky život. Bol to pre nás čas pokánia, vnútorného 
očisťovania a uzdravovania, čas, kedy sme chvíľu intenzívnejšie a sústredenejšie mohli 
pracovať na cieli nášho kresťanského života – zbožštení (zjednotení s Bohom). Náš pobyt 
v monastieri môžeme označiť za skutočné duchovné cvičenia. Pokoj, ktorý sme prežívali, bol 
priam fyzicky hmatateľný v celom okolí lavry. 

Život v lavre je sústredený okolo liturgickej modlitby. Denný cyklus bohoslužieb má 
nasledovnú štruktúru: ráno utiereň, 1. čas a svätá liturgia, na obed 3. a 6. čas, podvečer 9. čas 
a večiereň a pred spaním povečerie. Oslovila nás aj skromnosť, s akou mnísi žijú, najmä čo sa 
týka stravovania – základom je zelenina so zemiakmi, pohánkou alebo cestovinou; mäso bolo 
len v sobotu a nedeľu. 

Z histórie Univskej lavry 
Archeologické vykopávky dokazujú, že monastier na tomto mieste existoval už v 11. 

storočí; písomné zmienky máme až zo 14. storočia. Pri tatárskych vpádoch bol zničený. 
Obnovený bol v 16. storočí, kedy bola postavená súčasná hlavná cerkev, obranné múry 
a veže. V roku 1790, za vlády Jozefa II., bol monastier zrušený a stal sa rezidenciou 
ľvovských metropolitov. 

Mníšsky život v Unive obnovil na začiatku 20. storočia metropolita Andrej Šeptický. 
Igumenom sa stal jeho rodný brat Kliment, ktorý bol neskôr komunistami uväznený a utýraný 
na smrť. S monastierom sa viaže aj meno ďalšieho mučeníka, Leonida (Leontija) Fjodorova, 
prvého exarchu ruských gréckokatolíkov. Obidvaja mučeníci boli blahorečení v roku 2001. 
V rokoch 1947-1989, počas komunistickej totality, bola lavra využívaná ako zhromažďovací 
tábor, psychiatrická liečebňa či domov pre invalidov. Od roku 1989 sa začala náročná obnova 
monastiera. V roku 2008 bol postavený drevený chrám, zasvätený dvom univským 
hieromučeníkom – blaženým Klimentovi a Leontijovi. 

Z prázdninového pobytu v lavre nám ostali nielen pekné spomienky, ale aj nová chuť 
do duchovného zápasu a snaha o hlbšie prežívanie modlitby (najmä časoslova). 
Naštartovanie, ktoré sa budeme usilovať udržať po celý rok. Parafrázujúc slová žalmistu: Na 
brehu bratislavských riek, tam sme sedávali a plakali, keď sme spomínali na Univ... 

-aš- 



 
FARSKÉ OZNAMY

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 19. – 25. 9. 2011  
 
Pondelok             17:00  † o. Michal (Hattalová) 
               
Utorok               17:00  Na úmysel 
          19:00  † Artúr (Michalková) 
 
Streda              17:00  † Mária, Ľudovít, Kornel (Kutková), panychída 
 
Štvrtok                  17:00   † Mária Savarijová, panychída  
        
Piatok                  17:00  † Kasinia, Todaj, Mária, Oleksij (Cipan) panychída 
           
Sobota               17:00  † Artúr (Michalková) 
    Večiereň 
 
Nedeľa              15. po Päťdesiatnici, 6. hlas  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
          10:30     Sv. Liturgia (slovenská)  
               17:00     Večiereň  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 26. 9 - 2. 10. 2011 
 
Pondelok        17:00  † Margita  
    
Utorok                 17:00  Na úmysel  
   19:00 * Viera s rodinou (Michalková)  
 
Streda                 17:00  † Marta (Hattalová) 
 
Štvrtok                     17:00  † Mária (Hattalová) 
 
Piatok     17:00   Na úmysel 
       Veľká večiereň 
 

Sobota           Presvätá Bohorodička Ochrankyňa, myrovanie   
 17:00   Na úmysel 
            Večiereň 
 

Nedeľa      16. po Päťdesiatnici, 7. hlas  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
          10:30     Sv. Liturgia (slovenská)  
          17:00    Večiereň  
 



OZNAMUJEME  

• Utorkom, 6. 9. 2011 znova začali sväté liturgie „pre mladých duchom“. Čas týchto liturgií 
zostal nezmenený - 19:00 hod.    

• V stredu, 21. 9. 2011 bude v kaplnke Úradu vlády SR slávená naša sv. liturgia s obvyklým 
začiatkom o 16.00 h. Táto liturgia je prístupná verejnosti. 

• V nedeľu, 25. 9. 2011 bude zbierka na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove. 
Už vopred Vám úprimne ďakujeme za Vaše dary, ktorými podporíte rozvoj nových kňazských   
povolaní.  

• V sobotu, 1. 10. 2011 slávime odporúčaný sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne  
(Pokrov). Preto bude deň pred sviatkom, v piatok, 30. 9. 11, po sv. liturgii veľká večiereň  
s lítiou a požehnaním chlebov a vo sviatok bude myrovanie.  

• Pozývame Vás na eparchiálnu púť do Lúrd, La Saleta, Paray le Monial, Marktl am Inn   
(rodisko Sv. Otca) a Altöting, ktorá sa uskutoční v dňoch od 17. – 22. októbra 2011. Cena na 
osobu je 260,- €.   

• Sviatosť manželstva chcú prijať tieto páry:  
1. Marek Adamík, syn rodičov Marka a Oľgy r. Marečkovej, narodený a bývajúci 
v Bratislave a Wanda Hrycová, dcéra rodičov Andreja a Veroniky r. Kičovej, narodená 
a bývajúca v Bratislave. Sobáš chcú mať 30. 9. 2011 v Dóme sv. Martina v Bratislave 
2. Mikuláš Sysák, syn rodičov Mikuláša a Emílie r. Perskej, narodený v Bratislave a bývajúci 
v Bernolákove a Miroslava Čechová, dcéra rodičov Štefana a Anny r. Čechovej, narodená 
a bývajúca v Skalici. Sobáš chcú mať v našom chráme 1. 10. 2011.  

• Veriaci našej farnosti ThLic.  Andrej Škoviera, PhD. vydal knihu Svätí slovanskí 
sedmopočetníci, ktorá je venovaná učeníkom sv. Cyrila a Metoda a rôznym otázkam 
spojeným s cyrilometodskou misiou. Túto vedeckú publikáciu si môžete zakúpiť na farskom 
úrade za sumu 11 €. 

ĎAKUJEME  

• Bohu známa osoba prispela na chrám sumou 100,- €, za čo Vám vyslovujeme úprimné „Pán 
Boh odmeň!“ 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Mojzešovej, Jancurovej, Semberovej, Hrubčinovej, Krajňákovej a Žeňuchovej (10. 9. 11) 
a rod. Michalkovej a Mockovej (17. 9. 11) 
               24. 9. 2011 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova 
     30. 9. 2011 upratuje: rod. Hrubčinova a Semberova. 
Ďakujeme za Vašu službu!  

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu, 10. 9. 11 prijali v našom chráme iniciačné sviatosti Ela Anna Ďuková (*14 7. 
2011) a Pavol Čipka (* 30. 6. 2011). 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  
 


