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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

    

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

 
V novom roku sme akosi automaticky nastavení na nové veci. Hoci čakáme novoty, 

predsa mnohé v našom živote zostáva pri starom. Aby tomu tak nebolo, sú tu príhovory a 
výzvy rôznych predstaviteľov verejnej scény – sekulárnej i duchovnej. A práve spomedzi tých 
našich ma zaujal jeden dokument. Bol to pastiersky list súčasného administrátora 
banskobystrickej diecézy o. Mariána Bublinca. Predsudok, že ide iba o ďalší list plný 
moralizovania a nariadení, odpadol hneď po prvých riadkoch. V úvode tohto pastierskeho 
listu je prerozprávané podobenstvo O márnotratnom synovi a je aplikované na súčasnú 
situáciu.  

Istý otec mal veľa synov a dcér. Najstaršia sa volala Európa. Jedného dňa povedala 
otcovi: „Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.“ A on im rozdelil majetok.  
O niekoľko dní si Európa všetko zobrala, odcestovala do ďalekého kraja a tam svoj majetok 
hýrivým životom premárnila. Keď všetko premrhala, nastal v tej krajine veľký hlad a ona 
začala trieť núdzu. Išla teda a uchytila sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ju poslal na 
svoje hospodárstvo svine pásť.  

I túžila nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik jej ich nedával. Vtedy si 
povedala: „Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš a ja tu hyniem od hladu. 
Vstanem, pôjdem k svojmu Otcovi. Už-už chcela vstať a ísť, ale vtom sa zjavili 
„záchrancovia“ zľava a povedali jej: „Netreba nikam chodiť. Pozri, máš stádo svíň, ktoré 
pasieš. Znárodníme ho, odoberieme majiteľovi a vždy keď budeme hladní, jednu sviňu 
zabijeme, spravíme si klobásky a budeme šťastne žiť...“ A začali hodovať... 

No Európa nebola ešte úplne hlúpa a veľmi rýchlo si uvedomila, že sa dlho nedá žiť na 
dlh. Preto vstala a chcela sa vrátiť k Otcovi. Už-už bola na ceste, no vtom prišli iní 
„záchrancovia“. Tentoraz sprava. Povedali jej: „Nemusíš sa vracať a priznávať chyby. 
Zvládneš to aj sama, bez svojho Otca. Máš slobodu, máš stádo svíň, nebudeme ich zabíjať, ale 
budeme robiť biznis. Budeme ich kŕmiť a predávať,  veľa zarobíme a zasa kúpime. Potom už 



nebudeme robiť nič, iba točiť peniaze.“ Peniaze sa síce točili, aj pribúdali, ibaže ich hodnota 
ubúdala. Zároveň – ako pribúdalo peňazí – každý začal myslieť sám na seba a pocit 
prázdnoty bol stále väčší. Na Európu, ktorá svine pásla, si nikto nespomenul.  Ona nebola 
celkom hlúpa a povedala si: „Koľko nádenníkov v dome môjho Otca má chleba nadostač a ja 
tu robím na tých, ktorí ma zdierajú. Vstanem a vrátim sa domov...“  Vstala a momentálne 
prešľapuje na mieste... Nevieme, čo spraví a kam sa vyberie. Prijme  nejakú ďalšiu ponuku od 
„záchrancov“, alebo sa vráti k Otcovi? 
           A práve v tomto príbehu je vyjadrená jedna centrálna výpoveď. Táto výpoveď sa 
netýka anonymného celku. Netýka sa len Európy. Týka sa osobne každého z nás. Na to, aby 
sme sa posunuli dopredu, musíme sa vrátiť. Na to, aby sme sa posunuli v našich rodinách, 
manželstvách, vzťahoch, musíme sa obrátiť k Otcovi. Preto dnes Pán Ježiš povedal: „Robte 
pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ (Mt 4, 12-17) Robiť pokánie nie je ľahké. 
Často sme preto náchylní robiť len nejaké kozmetické úpravy, hľadať len nejaké 
„potemkinovské riešenia“. Prečo je pre nás také ťažké robiť pokánie? Prečo sa nám zdá také 
náročné vrátiť sa k Otcovi? Prvý dôvod môže byť v tom, že nečítame dôsledne. Pán Ježiš 
povedal, že pokánie máme robiť preto, lebo sa priblížili Božie kráľovstvo. Vrátiť sa k Otcovi 
máme preto, lebo Otec sa priblížil k nám. Človek podľahne pokušeniu a myslí si, že pokánie 
máme robiť preto, aby sa priblížilo Božie kráľovstvo. A vtedy sa samozrejme pýtam, či sa to 
skutočne udeje. Naozaj sa Boh priblíži ku mne? Pristupujem k sviatosti zmierenia a aj tak ma 
nahlodávajú pochybnosti, či mi Boh skutočne odpustil. Prijímam Telo  a Krv Ježiša Krista 
a pýtam sa, či je to naozaj tak. Prečo? Lebo som ešte naplno neuveril tomu, že Boh sa priblížil 
ku mne. Druhý dôvod je v tom, že sme možno niečo vytvorili a je nám ľúto to opustiť. Už 
sme prešli istý kus cesty podľa svojej predstavy. A hoci to nie je podľa predstavy nášho Boha, 
nechceme sa vrátiť. Pritom si vždy spomeniem na úslovie, ktoré mi často opakovala moja 
stará mama: „Ak vidíš, že niečo si neurobil správne, vráť sa z kratšej cesty.“ Dovolím si 
tvrdiť, že robiť pokánie znamená jednu zásadnú vec: Nebrať sa príliš vážne! A naopak – 
začať brať vážne Boha. Neprešľapujme na mieste, ale vráťme sa k Otcovi! 
 

BOHOZJAVENIE 
 
            Sviatok Zjavenia Pána (Bohozjavenia), patrí k najstarším a zároveň najväčším 
sviatkom všetkých východných cirkví. V histórii tohto sviatku na Východe môžeme 
rozlišovať tri obdobia: v prvom sa slávil ako sviatok Narodenia Ježiša Krista, jeho krstu, 
pripomínala sa pamiatka príchodu troch mudrcov a prvý zázrak v Káne Galilejskej, kde Ježiš 
premenil vodu na víno. V 4. storočí malo prioritné postavenie slávenie Kristovho narodenia. 
Koncom štvrtého storočia sa Narodenie a poklona mudrcov oddelili a prešli na 25. december. 
Deň 6. január tak od 4. storočia zostal až do dnešných čias sviatkom Pánovho krstu. V tento 
sviatok sa konal krst katechumenov a posvätenie domov. Okolo roku 600 sa objavujú na 
dverách tri písmená C.M.B. – Christus mantionem benedicat (Kristus nech žehná váš domov). 
Postupne sa tieto písmená na mnohých miestach začali čítať ako začiatočné písmená mien 
troch mudrcov od východu C – Gašpar (Caspar), M – Melichar, B – Baltazár. S týmto 
sviatkom je vo východnej liturgii úzko spojené veľké jordánske posvätenie vody, ktoré siaha 
až do prvých storočí kresťanstva. Voda sa svätí na pamiatku krstu katechumenov a pokrstenia 
Pána Ježiša v Jordáne. Veriaci prítomní na bohoslužbách si potom túto posvätenú vodu 
odnášajú do svojich domovov. Rovnako sa táto voda používa pri rôznych bohoslužbách, 
vysluhovaní svätenín a pri udeľovaní sviatosti krstu. Dodnes sa zachovala tradícia svätenia 
domov a tak v tomto období kňazi vo farnostiach navštevujú svojich veriacich, požehnávajú 
ich domovy, modlia sa a prosia o pokoj, ochranu anjelov a Božie požehnanie pre všetkých 
obyvateľov domu. 
                                                                                                                      

  (zdroj: Slovo, 2002) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 9. - 15. 1. 2012  
 
Pondelok             17:00  Na úmysel  

 
Utorok                 17:00  Na úmysel 
                             19:00 * Viera, Ján, Ján, Viliam, Richard (Michalková) 
 
Streda          17:00  Na úmysel   
 
Štvrtok           17:00  † Edmund (Mojzeš) 
        
Piatok          17:00  † Boris (Tomová) 
                 
Sobota               17:00  * Viera, Ján, Ján, Viliam, Richard (Michalková) 
     Večiereň  
 
Nedeľa                   31. 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: 16. - 22. 1. 2012 
 
Pondelok               17:00  Na úmysel  
 
Utorok               17:00  Na úmysel 
                             19:00   * Viera, Ján, Ján, Viliam, Richard (Michalková) 
 
Streda          17:00  Na úmysel 
 
Štvrtok           17:00  *  Mária a Peter s rodinou (Michalková) 
        
Piatok          17:00  Na úmysel 
                 
Sobota               17:00  † Eva (Mojzeš) 

  Večiereň 
 
Nedeľa           32. po Päťdesiatnici – o Zachejovi, 7. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
                             10:30     Sv. Liturgia (slovenská)   
                             17:00     Večiereň 
 
 
 
 
 



OZNAMUJEME  

• Konfederácia politických väzňov Slovenska pozýva na slávenie gréckokatolíckej sv. liturgie v nedeľu, 
8. 1. 2012, o 15. 30 h. v Kapucínskom kostole Najsvätejšej Trojice v Pezinku. Táto sv. liturgia bude 
slávená pri príležitosti 125. výročia narodenia Mons. Štefana Gojdiča, brata blahoslaveného biskupa 
Pavla Gojdiča, ako aj výročí ďalších gréckokatolíckych kňazov, ktorí žili a zomreli v Charitnom dome 
v Pezinku. 
• V nedeľu, 8. 1. 2012 bude náš zbor Kyrillomethodeon spievať počas sv. omše v rímskokatolíckom 
kostole v Rači (pri cintoríne), so začiatkom o 19.00 h. Po skončení sv. omše bude nasledovať ešte krátky 
koncert zboru.  
• V období po sviatku Bohozjavenia je zvykom požehnávať a posväcovať príbytky. Kto má záujem 
o návštevu kňaza nech to nahlási osobne alebo cez kontakty farského úradu. Pripomíname, že aj dom, 
ktorý už bol raz posvätený, môže byť v tento sviatok opäť kňazom navštívený a požehnaný jordánskou 
vodou, ktorá sa v tento deň v chrámoch posväcuje. Ide tu predovšetkým o pastoračnú návštevu kňaza 
v rodine a zvolávanie Božieho požehnania pre konkrétny dom (byt) a celú rodinu, ktorá v ňom býva. 
• V utorok, 10. 1. 12 znova pokračujú sv. liturgie o 19. 00 hod. Srdečne všetkých pozývame. 
• V sobotu, 14. 1. 12, o 15. 30 h. sa v priestoroch biskupského úradu znova uskutoční príprava detí pred 
prijatím sviatostí zmierenia a eucharistie.   
• V nedeľu, 15. 1. 12 bude po druhej sv. liturgii spoločný farský obed. Po obede bude potom krátka 
prednáška v priestoroch biskupského úradu. Tentoraz si ju pripravil a pozvanie prijal rímskokatolícky 
kňaz Mons. Marián Gavenda. Svoj záujem nahláste do stredy, 11. 1. 2012. 
• Mladí z našej farnosti pripravujú 8. ročník gréckokatolíckeho plesu a s radosťou Vás na ňom očakávajú. 
Budú vďační za podporu darom alebo financiami. Ples bude v UPC v Mlynskej doline, 4. 2. 2012. Predaj 
lístkov začne 8. 1. 2012. Prvých 100 lístkov za 15 € ostatné za 18 €.  
• Špeciálne pre našu farnosť sme nechali zhotoviť nástenný kalendár na rok 2012. Tento kalendár 
obsahuje aj fotografie udalostí v našej farnosti. Môžete si ho ale zakúpiť za dobrovoľný príspevok, 
ktorým podporíte našu farnosť.  

BLAHOŽELÁME  

• Prvým prírastkom v našom spoločenstve v novom kalendárnom roku bol Lukáš Myron Gábor, ktorému 
iniciačné sviatosti udelil vladyka Peter Rusnák na sviatok Bohozjavenia, 6. 1. 2012. V sobotu, 7. 1. 12 
iniciačné sviatosti prijal Juraj Damášek.  
• V piatok, 30. 12. 11 oslávila svoje 25-te narodeniny aktívna veriaca našej farnosti pôsobiaca v zbore 
Chrysostomos Helena Škovierová. Vyprosujeme Božie požehnanie na mnoho rokov! 

ĎAKUJEME  

• S príchodom nového kalendárneho roka chceme vyjadriť vďaku všetkým Vám veriacim za duchovnú 
podporu, za všetky Vaše modlitby, za spoločné liturgické slávenia, spoločné vzdávania vďaky, kde sme 
mohli rásť ako spoločenstvo v jednote s Ježišom Kristom uprostred. Ďakujeme všetkým „slúžiacim a 
posluhujúcim v našom sv. chráme“, ktorí túto službu vykonávajú v rôznych formách. Úprimná vďaka 
patrí všetkým, ktorí „milujú krásu Tvojho (Pánovho) domu“, a podieľajú sa na udržiavaní jeho krásy 
formou upratovania, či inej výzdoby. V neposlednom rade ďakujeme aj za štedrú hmotnú podporu.  
• Bohu známa rodina podporila našu farnosť sumou 120,-.€, iná Bohu známa darovala 50,- €. Rodina 
Pituchova prispela na chrám sumou 50,- €. Štedrým darcom vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ 
•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Michakovej a Mockovej (31. 12. 11) a rod. Kováčovej a Vavríkovej (7. 1. 12)    
         14. 1. 2012 upratuje: rod. Hrubčinova a Semberova  
          21. 1. 2012 upratuje: rod. Krajňákova a Žeňuchova.    
 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  
 


