
        

        

SSSSSSSSttttttttaaaaaaaauuuuuuuurrrrrrrroooooooossssssss  

        
Č. 24 november/december 2011   

Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

    

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

Všetkým je nám známa prax, že pri koncertoch nejakej skupiny, býva aj tzv. 
predskokan. To znamená, že šancu dostane aj menej známy spevák alebo skupina. Keď som 
bol naposledy na koncerte svojho obľúbeného speváka, tiež tam bol taký predskokan. A viem, 
že som sa nemohol dočkať, kedy už konečne začne spievať ten spevák, kvôli ktorému som na 
koncert prišiel. Občas si tiež človek ešte viac uvedomí a ocení kvality daného umelca.  

My dnes máme pred sebou v evanjeliu najväčšieho umelca – Ježiša Krista. Vidíme, ako 
za ním prichádza predstavený židovskej synagógy, aby Pán Ježiš predviedol svoje umenie. 
Jairus je v ťažkej situácii. Má veľmi chorú dcéru. A Pán Ježiš ju má uzdraviť. Ale do toho 
vstupuje akýsi „predskokan“, aby predviedol svoje umenie. Žena, ktorá dvanásť rokov trpí 
krvotokom sa s vierou dotkne Ježišových šiat a je uzdravená. Môžeme si predstaviť, že to 
najmä pre Jaira znamená nepríjemné zdržiavanie majstra v kritickej chvíli. Prečo teraz? Pán 
Ježiš predsa musí uzdraviť jeho dcéru. Žena trpiaca na krvotok je ale veľmi dôležitým 
„predskokanom“. A nielen to. My dobre poznáme aj súvislosť medzi týmito postavami. Tieto 
ženy patria akosi spolu. A naznačuje to nielen stavba textu, ale aj ich životné príbehy. Ide 
o dve ženy. Nepoznáme meno ani jednej z nich. Jedna je dvanásť rokov chorá, Jairova dcéra 
má práve dvanásť rokov. Vek, kedy sa židovské dievča v Izraeli stávalo bat micva – „dcérou 
prikázaní,“ a mohla už vstúpiť do manželstva. (Asi v tomto veku bola podľa tradície aj Panna 
Mária, keď jej archanjel Gabriel zvestoval, že počne a porodí Ježiša Krista.) No pre Jairovu 
dcéru sa život končí. Ďalším spoločným znakom oboch prípadov je, že sa zdajú byť 
beznádejné. Chorá žena vyskúšala všetko a nič nepomohlo, Jairova dcéra zomiera. A potom 
sú tu samozrejme aj protiklady, ktoré môžeme vnímať ako doplnenie. Chorá žena vyhľadala 
Ježiša Krista. Jairovu dcéru vyhľadal zasa Ježiš Kristus sám. Chorá žena sa musí pretlačiť cez 
zástup okolo Pána Ježiša, kým Ježiš Kristus sa musí pretlačiť cez smútočný zástup pri 
Jairovom dome. 



Okrem toho ma zaujala aj jedna psychologická interpretácia tohto príbehu. Tá si berie 
na mušku vnútorný stav týchto žien. Žena trpiaca na krvotok bola považovaná za nečistú. 
Dvanásť rokov sa nesmela nikoho dotýkať a nikto sa nesmel dotknúť jej. Bola vylúčená 
z náboženského a spoločenského života. A predsa sa rozhodne pre svoj životný dotyk. Dotyk 
Ježiša Krista. No jej uzdravenie je zavŕšené až vtedy, keď sa k tomu dotyku pridá Božie 
slovo. Otázka: Kto sa ma to dotkol? (Lk 8, 45) nie je výčitkou, ale skôr ponukou zo strany 
Pána Ježiša na vytvorenie vzťahu dôvery. Akoby tou otázkou Pán Ježiš vyzýval ženu, aby 
vyšla z anonymity do osobného stretnutia s Bohom: „Nemusíš sa báť, keď hľadáš moju 
blízkosť. Nemusíš sa hanbiť, keď potrebuješ moju pomoc.“ V tom, že ju Pán Ježiš oslovuje: 
„Dcéra...“ (Lk 8, 48), vidia niektorí exegéti náznak, že jej choroba poznačila aj vzťahy 
v rodine, že jej spôsobila komplex menejcennosti. A Pán Ježiš uzdravuje práve toto. Berie jej 
strach, nanovo ukazuje jej hodnotu, berie pocit menejcennosti. Dalo by sa povedať, že niečo 
podobné sa deje aj v prípade Jairovej dcéry. Podľa psychologického modelu stelesňuje žena 
trpiaca krvotokom práve budúci stav Jairovej dcéry vo veku jej dospelosti. Hoci má dvanásť 
rokov a tým je už v židovskom ponímaní dospelá, evanjelium ju nazýva Jairovou dcérou. 
Práve v tomto označení niektorí vidia to, že je len obrazom želaní a predstavy svojich rodičov 
bez možnosti samostatného rozvoja. Smrť jej detstva je spojená s jej skutočnou smrťou. 
A tým, že ju Pán Ježiš vzkriesi, jej dáva odvahu žiť život.      

Kto je predskokanom koho? Už to nie je celkom jasné. Tieto ženy spája mnoho vecí, 
ale v prvom rade ich spája ten, kto ich problém vyriešil – Ježiš Kristus. A zároveň môžeme 
celé toto evanjelium vnímať ako „predskokana“ oveľa dôležitejšej udalosti, keď Pán Ježiš 
„smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla, a vyslobodil tých, ktorých celý život 
zotročoval strach pred smrťou.“ (Hebr 2,14) Z tohto uhla pohľadu môžeme vnímať názorné 
prirovnanie dnešného evanjelia, ktoré sa vzťahuje na slávenie svätej liturgie. Svätá liturgia má 
dve časti – slovo a obetu. Pri čítaní a počúvaní Svätého písma sa môžeme dotýkať Ježiša 
Krista v Jeho slove. V druhej časti liturgie, keď slávime Eucharistiu, Kristus prichádza medzi 
nás pod spôsobom chleba a vína. Keď prijímame Ježiša v Eucharistii, Ježiš sa nás dotýka 
a dáva nám život, ktorý je silnejší ako smrť. Aj dnes je tu pre nás ponuka – stať sa 
predskokanom Ježiša Krista. A to znamená nechať vo svojom živote vyniknúť Jeho najlepšie 
umenie. Umenie milovať.    
 
 

Zo života našej cirkvi: Jubileum majstra Klim čáka a návšteva doc. Maxa Kašparů 
 
 V nedeľu, 20. 11. 2011 sa v našej farnosti spojili dve udalosti naraz. Dňa 16. 11. 2011 
oslávil svoje 90-te narodeniny majster Mikuláš Klimčák. Pri tejto príležitosti mu v mene nás 
všetkých zablahoželal vladyka Peter Rusnák v závere druhej sv. liturgie, pričom vyzdvihol 
jeho prínos na poli kresťanského umenia a tým aj oslavu Boha práve zúročením svojho 
talentu. K blahoželaniu sa pridal aj zbor Kyrillomethodeon, ktorý po zdravici zaspieval 
niekoľko skladieb. Počas sv. liturgie asistoval aj známy český diakon – doc. Max Kašparů, 
ktorý bol zároveň druhým vzácnym hosťom našej farnosti. Po sv. liturgii nasledovalo agapé 
v priestoroch biskupského úradu, po ktorom sme sa o 13. 30 h znova vrátili do chrámu, aby 
sme si vypočuli prednášku Maxa Kašparů s názvom „Stavy a vzťahy“. Po asi hodinovej 
prednáške nasledovala ešte autogramiáda s možnosťou zakúpenia niekoľkých autorových 
publikácií. 
 Ďakujeme všetkým, ktorí túto udalosť pripravili, najmä naším rehoľným sestrám - 
Gorazde a Veronike, ktoré pravidelne stoja za prípravou podobných podujatí. Verím, že toto 
stretnutie nás všetkých obohatilo a prispelo k osvieženiu života našej farnosti.  Majstrovi 
Klimčákovi prajeme ešte veľa darov Svätého Ducha a taktiež sa tešíme na ďalšiu návštevu 
doc. Maxa Kašparů, ktorá sa uskutoční na jar budúceho roka.  



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 28. 11 – 4. 12. 2011  
Pondelok             17:00  Na úmysel 
               
Utorok                 17:00 † Peter Vančura, panychída 
                             19:00  * Gabriela 
 
Streda          17:00  * Anna (Krehlíková) 
 
Štvrtok           17:00  † Oľga Sičáková, panychída  
        
Piatok            7:00 Na úmysel   
                             17:00  † Michal, Júlia, Anna, Eva, Eva, Jozef, Mária (Chalachanová) 

                 
Sobota               17:00  † Jozef (Felixová), panychída 
     Večiereň 
 
Nedeľa              25. po Päťdesiatnici, 8. hlas  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
          10:30     Sv. Liturgia (slovenská) 
               17:00     Večiereň 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 5. - 11. 12. 2011 
Pondelok                 17:00 Na úmysel 
              Veľká večiereň s lítiou 
 
Utorok              Sv. Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry     

  7:00  Na úmysel  
           17:00  Na úmysel 

 
Streda                 17:00  * Lýdia (Rybáková)  
                       Veľká večiereň s lítiou 
 
Štvrtok                Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou 

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

 
Piatok               17:00  † Ján (Hospodárová), panychída 
 
Sobota            17:00  † Jozef (Felixová), panychída 

            Večiereň 
 

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



OZNAMUJEME  
• Piatok, 2. 12. 11 je zároveň prvým piatkom v mesiaci a tým jedinečnou príležitosťou „nechať 
sa uzdraviť Bohom“ vo sviatosti zmierenia. Preto budú dve sv. liturgie – o 7.00 h. v slovenskom 
a o 17.00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku. Počas celého dňa bude k vyložená Najsvätejšia 
eucharistia k možnosti adorácie a bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia.   
• V nedeľu, 4. 12. 11 bude zbierka na Charitu. Jej účelom je, aby aj ľudia bez prístrešia a tí, ktorí 
našu pomoc naozaj potrebujú, ju mohli skrze náš dar  pocítiť. Boh nech štedro odmení darcov!  
• V utorok, 6. 12. 11 je sviatok nášho otca sv. Mikuláša Divotvorcu. V predvečer sviatku bude 
veľká večiereň s lítiou. Našu farnosť znova navštívi sám sv. Mikuláš, aby našich najmenších ako 
každoročne potešil sladkosťami. Príde v deň svojho sviatku, v utorok, 6. 12. 11, cca o 18. 00. 
hod. Preto prosíme deti, aby si pripravili básničky, pesničky alebo iné umelecké kúsky. V deň 
sviatku budú opäť dve sv. liturgie – o 7.00 h. v cirkevnej slovančine a o 17. 00 h. v slovenskom 
jazyku. 
• Vo štvrtok, 8. 12. 11 je prikázaný sviatok Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. 
V predvečer sviatku bude veľká večiereň s lítiou. V deň sviatku budú znova dve sv. liturgie – 
o 7.00 h. v cirkevnej slovančine a o 17. 00 h. v slovenskom jazyku. Po sv. liturgiách bude 
myrovanie. 
• V piatok,  9. 12. 11 deti z ukrajinskej školy organizujú stretnutie s názvom „V našej chyži“ v 
priestoroch biskupského úradu s programom v dvoch bodoch: 
1. 17.00 h.  Tvorivá dielňa: deti budú vyrábať ozdoby na stromček 
2. 18.00 h.  Rozprávanie o tom, ako pripravujú Štedrý večer rusíni - ukrajinci na východnom 
Slovensku a taktiež ukrajinci na Ukrajine. 
• V nedeľu, 11. 12. 2011 bude po druhej svätej liturgii spoločný farský obed v blízkej reštaurácii 
s následnou krátkou prednáškou v priestoroch biskupského úradu. Svoj záujem nahláste, prosím, 
do stredy, 7. 12. 2011. 
• Spolok sv. Cyrila a Metoda ponúka knižný kalendár na rok 2012, cena/ks = 2,- €. Okrem toho 
je v ponuke slovenské vydanie knihy Blažený Teodor Romža, život a smrť biskupa – mučeníka, 
za cenu 2,50 €.  
• Otcovia redemptoristi dávajú do pozornosti časopis Misionár. Je to 60 stranový farebný 
mesačník určený pre strednú a staršiu generáciu. 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  

• Pri zbierke na tzv. Svojpomocný fond sa v nedeľu, 13. 11. 11 vyzbierala suma 417, 30 € 
Srdečne ďakujeme za podporu ekonomicky slabších farností našej eparchie. 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Jancurovej  a Mojzešovej (19. 11. 11) a rod. Michalkovej a Mockovej (26. 11. 11) 
            3. 12. 2011 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova 
          10. 12. 2011 upratuje: rod. Hrubčinova a Semberova. 
Ďakujeme za Vašu službu! 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 5. 11. 2011 oslávil svoje životné jubileum 80 rokov aktívny veriaci našej farnosti 
doc. Michal Šteňo. Srdečne blahoželáme a vyprosujeme Božie požehnanie na príhovor presvätej 
Bohorodičky na mnohaja lita!  

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  


