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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

    

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

Pred pár dňami som mal napísať nejaký dokument. Niekde uprostred písania som 
prišiel k slovu, pri ktorom som chvíľku musel premýšľať. Tvrdé y alebo mäkké i? A v duchu 
som si znova vyrátal vybrané slová, ktoré všetci poznáme ešte zo školských čias. Je dobré si 
ich čas od času zopakovať, aby sme potom v praxi dané slovo napísali správne. Alebo 
môžeme hľadať náhradné riešenia, ako napr. v prípade už kultovej inscenácie RND Jánošík, 
kde sa pri zapisovaní ulúpených peňazí zbojník Ilčík spýta hlavnej postavy: „Ďuri, minca, aké 
i?“ A on mu dá pohotovú odpoveď: „Napíš groš.“ A problém je zdanlivo vyriešený.  

V tejto súvislosti mi prichádzajú na um výroky, ktoré hovoria o tom, že život je ako 
kniha. Čo do tejto knihy napíšeme, vraj závisí od nás. Môžeme do nej zapísať rôzne veci. 
Otázkou je, čo do tejto knihy zapíšem ako kresťan. A to sa ukáže, keď príde takpovediac na 
„vybrané slová“. Tieto „vybrané slová“ si môžeme opakovať stále. Sú nám ponúkané deň čo 
deň, nedeľu čo nedeľu. Sú to slová, ktoré nám vybral Boh a sú to Jeho slová. Jedným slovom: 
je to Božie slovo. Boh nám toto slovo pripomína, aby sme ho do „knihy svojho života“ 
napísali správnym spôsobom. A tak je tomu aj dnes. Aj dnes je pred nami jedno „vybrané 
slovo.“ Je to slovo o boháčovi a Lazárovi. (Lk 16, 19-31) Prečo Boh vybral práve toto slovo? 
Určite nie náhodou. Na prvý pohľad je tu „gramatika“ celkom jasná. Bohatý počas života, 
chudobný po smrti a opačne. Ale je to všetko? Dostal sa boháč do stavu pekla po smrti len 
preto, že sa mu počas pozemského života dobre darilo? A naopak – ocitol sa Lazár v stave 
neba len preto, lebo bol chudobný? To by bolo príliš krátkozraké. Pozrime si fakty. Boháč v 
podobenstve nazýva Abraháma svojím otcom. Z toho vyplýva, že bol Žid. On a aj jeho bratia 
mali „Mojžiša a prorokov“. To naznačuje, že poznali Sväté písmo Starého zákona. Je 
pravdepodobné, že tento boháč chodil do synagógy, kde počúval Božie slovo. Napriek tomu 
sa ocitne v pekle. A čo je prekvapujúce? Nie je to v prvom rade následkom jeho hriechov 
a zlých skutkov. Ani to nie je hlavne preto, že sa nepostaral o chudáka pred svojimi dverami. 



Bolo to zjavne v prvom rade preto, lebo všetko stavil na život na tomto svete. Ukazuje to 
odpoveď Abraháma: „Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života...“ (Lk 16, 
25) Tak, ako to vidíme okolo seba. Treba si užiť život, žiť ho naplno. Veď zajtra tu nemusíme 
byť. Toto je prvá chyba. Druhý dôvod jeho stavu vidíme v žiadosti: „Prosím ťa, Otče, pošli ho 
do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na 
toto miesto múk.“ (Jn 16, 27n) Na prvý pohľad sa zdá, že bohatý človek má záujem o dobro 
svojich bratov, ktorí zrejme žijú podobným štýlom života, ako žil on. No v skutočnosti je 
v tejto prosbe ukrytá kritika Boha. Boháč akoby hovoril: „Boh pre mňa neurobil dosť. Keby 
bol niekto mŕtvy prišiel a upozornil ma, zmenil by som svoj život a nedostal by som sa na toto 
miesto. Keď mu ale Abrahám hovorí, že majú počúvať Mojžiša a prorokov, boháč oponuje: 
„Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.“ (Lk 16, 30) Boháč 
akoby vyčítal: „Mojžiš a proroci, teda Božie slovo nestačí! Boh neurobil dosť!“ A toto je 
druhý omyl, ktorý si tento človek uvedomil príliš neskoro.  

Teória je teda jasná. Boh nám dnes v lekcii svojej gramatiky pripomenul jedno 
„vybrané slovo“ a tým položil aj otázky. Ako ho zapíšem do knihy svojho života ten ďalší 
týždeň? Alebo si vyberiem nejaké iné slovo, ktoré vyhovuje mne? Uspokojím sa len so 
životom na tomto svete? Či budem žiť vo výčitke, že Boh pre mňa neurobil dosť? Boh predsa 
urobil všetko. Len ja sa občas podobám „pripútanému slonovi.“ Tento obraz som si zapožičal 
z pútavej knihy pre teenagerov „Robiť ťažké veci“ od autorov Alexa a Bretta Harrisovcov. 
V úvode používajú obraz, ako majitelia v Ázii strážia svoje slony. Vraj úplne jednoducho. 
Majiteľ zoberie malé lano, pripevní ho o drevený kôl v zemi a zároveň o pravú zadnú nohu 
slona. To je všetko. Samozrejme, pre slona to lano nie je žiaden problém. Jedno trhnutie 
a bolo by po lane. A predsa toto lano stačí na to, že slon zostáva na mieste. Tu totiž nejde 
o viditeľné lano, ale o okovy v hlave slona. Keď je slon ešte mladý, majiteľ ho vezme 
a priviaže ťažkou reťazou o veľký strom. Sloníča sa dlho pokúša vyslobodiť, ale nakoniec sa 
zmieri s tým, že pokiaľ má povraz na pravej zadnej nohe, nemôže sa vyslobodiť a ani to viac 
neskúša. Hoci ako dospelý na to silu má, nevyužije ju. Je to výstižná analógia. Mnohí sme 
zviazaní nejakými slabosťami, hriechmi. Lenže vyriešil to Ježiš Kristus. Ja už nemusím byť 
otrokom svojho majetku, svojich vášní, nemusím byť otrokom samého seba. Pretože Boh sa 
dobrovoľne stal väzňom, aby ma oslobodil. Neurobil pre mňa všetko? 

Aj k tomuto odkazu nás môže priviesť toto podobenstvo. Aby som nepočúval moc 
peňazí, moc verejnej mienky, moc zlého, aby som nepočúval seba, svoje potreby, ale aby som 
počúval Božie slovo. A aby som toto slovo správne zapísal do knihy svojho života, ergo do 
svojho srdca. Možno už o chvíľu nás preskúša nejaká situácia.        
 
 
 

Zo života našej cirkvi: obnova misií  
 

V dňoch 3. – 6. 11. 2011 sa v našej farnosti uskutočnila obnova misií, ktoré boli v roku 
2010 v rámci celobratislavských misií. Znova k nám teda prišli otcovia redemptoristi: o. 
Milan Záleha, o. Mikuláš Tresa a o. Jozef Trója. Počas štyroch dní sa nám postupne pri sv. 
liturgiách prihovárali na dôležité témy, počnúc svätosťou, pokračujúc cirkvou a uzdravením 
a končiac poslaním kresťana v dnešnej spoločnosti. Okrem toho boli v programe aj stretnutia 
pre mužov a ženy, pre deti a pre mládež, kde zazneli tematické katechézy. 

S otcami misionármi sme sa rozlúčili pripraveným agapé, kde sme sa im mohli 
poďakovať aj jednotlivo. Kiežby plodom aj tohto času bolo naplnenie slov jedného z otcov 
misionárov: „Nech Pán Boh ochraňuje túto farnosť a zahrnie ju svojim požehnaním, aby v nej 
viera neustále rástla a dozrievala!“ 
 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 14. – 20. 11. 2011  
 
Pondelok             17:00  Na úmysel 
               
Utorok                 17:00  Na úmysel 
                             19:00  Na úmysel 
 
Streda          17:00  Na úmysel 
 
Štvrtok           17:00  Na úmysel 
        
Piatok         17:00  † Eugen, Magdaléna, Ján, Helena, Štefan, Stanislav (Gojdič), pan.  

                 
Sobota               17:00  Na úmysel 
     Večiereň 
 
Nedeľa              23. po Päťdesiatnici, 6. hlas, Nedeľa Krista Kráľa 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie  
          10:30     Sv. Liturgia (slovenská), myrovanie 
               17:00     Veľká večiereň s lítiou  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 21. - 27. 11. 2011 
 
Pondelok     Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu 
      7:00 Na úmysel   

17:00 Na úmysel 
 
Utorok                  17:00  † Juraj (Šecková), panychída 

           19:00  Sv. liturgia  
 
Streda                 17:00  * Mária 
 
Štvrtok                     17:00  † Júlia, Vasiľ, Helena, Zdenek, Nikolaj, Andrej, Jozefína  
                                          (Chalachanová) 
 
Piatok     17:00  † Mikuláš, Roman, Juraj (Sabadošová)  
 
Sobota            17:00   Na úmysel 

            Večiereň 
 

Nedeľa        24. po Päťdesiatnici, 7. hlas  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
          10:30     Sv. Liturgia (slovenská)   
                             17:00     Večiereň 
 



OZNAMUJEME  

• V nedeľu, 13. 11. 11 bude zbierka na tzv. Solidárny fond. Jej účelom je podpora 
ekonomicky slabších farností našej eparchie.  Už vopred ďakujeme za Vaše dary.  

• V utorok, 15. 11. 11 začína pôst pred Narodením Pána - FILIPOVKA , ktorá trvá do dňa 
Narodenia Pána. Pôstna disciplína je ako počas roka, t.j. platí zdržanlivosť od mäsa v piatok.  

• V sobotu, 19. 11. 2011 o 15. 30 h. sa v priestoroch biskupského úradu uskutoční stretnutie 
detí, ktoré sa pripravujú na prijatie sviatostí zmierenia a Eucharistie. 

• V pondelok, 21. 11. 11 slávime sviatok Vstupu našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky 
Márie, vždy Panny, do chrámu (Vovedenije v chram presvjatyja Bohorodicy). Z tohto dôvodu 
bude ako zvyčajne deň predtým, v nedeľu, 20. 11. 11 o 17. 00 veľká večiereň sviatku s lítiou 
a požehnaním chlebov a vo sviatok bude po sv. liturgiách požehnanie detí a  myrovanie. 
V deň sviatku budú znova 2 sv. liturgie, jedna ráno o 7.00 h. v slovenskom a večer o 17.00 h. 
v cirkevnoslovanskom jazyku  

• V nedeľu, 20. 11. 2011 pri druhej sv. liturgii spoločne zablahoželáme p. Mikulášovi 
Klim čákovi, ktorý 16. 11. 2011 oslávi svoje životné jubileum 90 rokov! Následne bude 
agapé v priestoroch biskupského úradu. O 13. 30 bude potom v chráme prednáška českého 
diakona, autora, psychiatra Maxa Kašparů.  

• V nedeľu, 20. 11. 11 sa v chráme sv. Ladislava po roku znova uskutoční podujatie „Biblia 
dňom i nocou – Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma“ pod záštitou otca arcibiskupa 
Mons. Stanislava Zvolenského. V rámci jedného týždňa začínajúc nedeľou Krista Kráľa 
bude prečítané celé Sväté písmo, jednotlivé knihy v štandardnom poradí katolíckeho kánona. 
Čítať sa bude nepretržite, teda bez prerušenia, pričom sa budú striedať mnohí čítajúci. Ak by 
niekto mal záujem o čítanie či počúvanie Svätého písma, môže sa nahlásiť cez kontakty našej 
farnosti, prípadne priamo na kontaktnú osobu projektu, ktorou je Juraj Vidéky – email: 
videky@breviar.sk. 

• V stredu, 23. 11. 2011 bude v kaplnke Úradu vlády SR slávená naša sv. liturgia s obvyklým 
začiatkom o 16.00 h. Táto liturgia je prístupná verejnosti. 

• Otcovia redemptoristi dávajú do pozornosti časopis Misionár. Je to 60 stranový farebný 
mesačník určený pre strednú a staršiu generáciu. Veľkú časť časopisu tvorí tzv. ľudová 
čítanka, ktorá obsahuje katechézy a kázne na nedele a sviatky. Cena jedného čísla je 1 €, 
avšak celoročné predplatné je 11 €. Objednať si ho môžete samostatne alebo cez náš farský 
úrad. Pri objednávke do 10. 12. 2011 získate ako bonus farebný gréckokatolícky stolový 
kalendár na rok 2012.  

ĎAKUJEME  

• Ďakujeme rodine Šeckovej, ktorá nezištne poskytla otcom misionárom pri obnove misií 
v našej farnosti ubytovanie a stravu. Srdečné „Pán Boh odmeň!“  
•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Hrubčinovej a Semberovej (5. 11. 11) a rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (12. 11. 11) 
          19. 11. 2011 upratuje: rod. Jancurova a Mojzešova 
          26. 11. 2011 upratuje: rod. Michalkova a Mockova. 
Ďakujeme za Vašu službu! 

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  


