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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

    

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

Keď si niekto hľadá zamestnanie, pravdepodobne sa stretne s otázkou, či ovláda cudzí 
jazyk alebo koľko cudzích jazykov ovláda. Dnes sa na to kladie veľký dôraz. Preto sa učíme 
cudzie jazyky a možno nás pri tom povzbudí úslovie: „Koľko rečí vieš, toľko krát si 
človekom.“ Pri učení platí všeobecné pravidlo, že začíname od vecí jednoduchších 
a pokračujeme k zložitejším. A tu mi prichádza konkrétne na um aj postupnosť, že najprv 
začíname hovoriť aktívnou formou: Ja vidím, vediem, počúvam. Až po nej prichádza na rad 
forma pasívna: Som videný, vedený, počúvaný. Jednoduchšie je vyjadriť sa aktívne. Neskôr 
sa naučím aj pasívnu formu.  

Pokúsme sa toto prirovnanie preniesť do duchovnej roviny. Dalo by sa povedať, že aj 
tam si hľadáme „zamestnanie“, ktoré by nám mohol ponúknuť náš potenciálny 
„zamestnávateľ“ Boh. Veď sme kresťania a chceme pracovať pre Neho. Veríme, že má pre 
nás konkrétne miesto, konkrétneho partnera či stav, konkrétnu školu či prácu. Veríme, že to 
jeho „miesto“ je pre nás to najlepšie, kde by sme mohli byť skutočne šťastní. Lenže aj Boh 
(náš zamestnávateľ) má svoje požiadavky. Vyžaduje od nás, aby sme ovládali „cudzí jazyk“. 
Táto reč je cudzia pre ľudí, ktorí nie sú veriaci kresťania. Túto reč sa jednoducho musíme 
naučiť. A okrem toho ju musíme vedieť uplatniť aj v praxi. Na zvládnutie tejto úlohy máme tú 
najlepšiu príručku – Božie slovo. Vo Svätom písme nájdeme všetko potrebné – slovnú 
zásobu, gramatiku, ale aj praktické cvičenia. A práve to dnešné Božie slovo od „lektora“ 
Marka (Mk 2, 1-12) vnímam ako dôležitú lekciu gramatiky. V akom zmysle?  

Pán Ježiš vošiel do Kafarnauma. Hlása Božie slovo pravdepodobne v dome svojho 
apoštola Petra.  Vtom prichádzajú štyria ľudia a prinášajú svojho ochrnutého priateľa, aby ho 
Pán Ježiš uzdravil. Pán mu odpúšťa hriechy a potom ho posiela domov po svojich. V čom 
spočíva naozajstný zázrak? Kde je tu lekcia „cudzieho jazyka“ kresťana? Zopakovali alebo 
naučili sme sa zopár slov: pomoc, odpustenie, uzdravenie. Lenže dôležitá je tu gramatika. Pod 
vplyvom učenia jazykov v profánnej oblasti sme možno aj tu náchylní osvojiť si najprv 



aktívnu formu. Ja niečo robím, ja prinášam svojho priateľa, manžela, dieťa, svoju prácu, školu 
k Bohu... Ja, ja, ja. Čo sme ale počuli v dnešnom evanjeliu? Boli to slová Pána Ježiša, ktoré 
povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ (Mk 2, 5) Toto je predsa pasívna 
forma. Gramatika dnešného evanjelia nám chce pretlmočiť, čo je na prvom mieste. Na prvom 
mieste je aktivita Boha a pasivita človeka. Všimnime si v tomto duchu formu našich sviatostí. 
V našom obrade sa na rozdiel od iných používa pasívna (deprekatívna) forma. Namiesto: „ja 
ťa krstím...“, používame „krstí sa“. Pri podávaní Sv. prijímania sa používa forma: „podáva sa 
Božiemu služobníkovi/Božej služobníčke...“ Pri sviatosti manželstva je povedané: „Korunuje 
sa ...“ A tu je vyjadrená dôležitá pravda. Ten kto vyvíja aktivitu ako prvý, nie je človek, ale 
Boh. A toto by sme si mali osvojiť. Prečo si tí štyria z evanjelia dali tú námahu a priniesli 
svojho ochrnutého kamaráta k Ježišovi Kristovi? Nebolo to preto, že Pán Ježiš bol aktívny 
ako prvý. Na začiatku dnešného príbehu stála veta: „...vošiel do Kafarnauma...“ (Mk 2, 1) 
Prečo je pre nás veľmi ťažké byť pasívny vo chvíli, keď chce byť aktívny Boh? Lebo my 
máme prví pripravené riešenie. Ja najlepšie viem, ako majú vyzerať moje vzťahy, ako má 
vyzerať môj život, ako majú vyzerať ľudia okolo mňa. Ja presne viem, čo, ako a kedy má Boh 
urobiť v mojom živote, aby bolo všetko v poriadku. Nekresťanské náboženstvá vychádzajú 
z podobnej schémy. Mám tušenie, že niečo tam nad nami je a predstavujem si, čo (kto) to asi 
je. Od nepamäti si človek vytvára pre svoj život dve veci: náboženstvo a právo. Ale nie vždy 
správnym spôsobom, keďže my ľudia sa môžeme mýliť. Ale Boh sa nikdy nemýli. 
„Gramatika“ Božieho slova je iná ako naša. Boh je aktívny ako prvý. A chce byť aktívny ako 
prvý, preto je potrebná moja pasivita. A tá spočíva vlastne v tom, že prijímam Božiu aktivitu. 

Raz budeme stáť všetci pred najdôležitejším pohovorom nášho života. Bude to ten 
posledný. Pôjde v ňom o to, či dostaneme „miesto“ v nebi. A Boh nám položí aj túto otázku: 
„Ovládaš moju reč?“ Preto sa skúmajme už teraz. Určite aj dnes dostaneme príležitosť na 
praktické cvičenie. 
 

 
Z VAŠICH OTÁZOK:  „Čítal som, že v našej farnosti prejdeme v druhej polovici 
pôstu na tzv. aliturgické dni. Prečo znova zavádzate nejaké novoty?“  
 
 

Je pravda, že od Tretej pôstnej nedele až do konca Sv. Štyridsiatnice prechádzame na 
tzv. aliturgické dni. To znamená, že sa v pondelok, utorok a štvrtok budeme namiesto sv. 
liturgie modliť pôstne večierne s poklonami sv. Efréma Sýrskeho.  

Treba ale zdôrazniť, že nejde o nejakú „novinku“, ale starobylú prax našej cirkvi. 
Inštrukcia pre aplikáciu bohoslužobných predpisov CCEO, ktorá je pre nás záväzným 
dokumentom, sa odvoláva na vyjadrenia 2. Vatikánskeho koncilu, ktorý hovorí, že nie je 
možné zaviesť do obradov a disciplíny spomínaných cirkví zmeny, iba ak z dôvodu skutočného 
organického vývoja, a dodáva, že ak sa od nich vinou okolnosti alebo osôb nenáležite 
odchýlili, majú sa usilovať o návrat k starootcovským tradíciám. A k tejto tradícii patrí aj 
dodržiavanie aliturgických dní, ktoré inštrukcia prejednáva v bode 63, kde doslova hovorí: 
„Keď si uvedomíme, že radostná a sviatočná dimenzia eucharistie, prežívaná ako udalosť a 
nie ako zvyk, žila v kresťanskej antike a zachovala sa vo viacerých východných liturgiách, 
zistíme, že zanechanie takej praxe by prispelo k zníženiu plného zmyslu božskej liturgie, ktorá 
sa plne slávi slávnostným spôsobom ako vyvrcholením a ako pečaťou celého prípravného 
putovania, rozdeleného do slávení rôzneho druhu.“  

Aj cez tieto aliturgické dní môžeme znova viac objaviť bohatstvo a krásu nášho obradu, 
k čomu nás vyzýva aj všeobecná cirkev.  
                                          
                                                              



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 5. - 11. 3. 2012  
 
Pondelok             17:00  † Mária (Beblavá) 

 
Utorok                 17:00  Na úmysel 
                             19:00  Na úmysel  
 
Streda          17:00   Služba preždeosvjaščénnych dárov 
 
Štvrtok           17:00   Liturgia vopred posvätených darov 
        
Piatok          17:00   Liturgia vopred posvätených darov 
                 
Sobota             3. zádušná   
                               17:00   † Za zosnulých veriacich našej farnosti, panychída, hramoty 
     Večiereň  
 
Nedeľa                   3. pôstna – Krížupoklonná, 6. hlas  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
          10:30     Sv. Liturgia (slovenská) 
              17:00     Sviatosť pomazania chorých 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 12. - 18. 3. 2012 
 
Pondelok              17:00  Večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho (csl.)  
 
Utorok               17:00  Večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho (sl.) 
 
Streda          17:00  Služba preždeosvjaščénnych dárov 
     
Štvrtok              17:00  Večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho (sl.) 
        
Piatok          17:00  Liturgia vopred posvätených darov 

                 
Sobota               4. zádušná   
                               17:00   † Za zosnulých veriacich našej farnosti, panychída, hramoty  

  Večiereň   
 
Nedeľa           4. pôstna, 7. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
                             10:30     Sv. Liturgia (slovenská)   
                             17:00     Pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho  
 
 
 
 



OZNAMUJEME  
• V stredu, 7. 3. 12 bude v kaplnke Úradu vlády SR slávená naša verejnosti prístupná  bohoslužba 
s obvyklým začiatkom o 16. 00 h.  
• Vo štvrtok, 8. 3. 12 budeme podľa liturgických predpisov namiesto liturgie sv. Jána Zlatoústeho 
slúžiť Liturgiu vopred posvätených darov.  
• Sobota, 10. 3. 12 je tretia zádušná. Svätá liturgia bude slávená za zosnulých veriacich našej 
farnosti a našich príbuzných a po nej bude panychída s hramotami. Bohoslužobný jazyk bude 
tentoraz slovenský. Štvrtá zádušná sobota (17. 3. 12) bude v cirkevnej slovančine.   
• V sobotu, 10. 3. 12, o 15. 30 h. sa v priestoroch biskupského úradu znova uskutoční príprava detí 
pred prijatím sviatostí zmierenia a eucharistie.  
• V nedeľu, 11. 3. 12 bude znova spoločný farský obed s následnou prednáškou v priestoroch 
biskupského úradu. Pozvanie tentoraz prijal o. Milan Lach SJ. Svoj záujem nahláste, prosím, do 
stredy, 7. 3. 12 na nižšie uvedené kontakty.  
• Od Krížupoklonnej nedele (11. 3. 12) až do konca Veľkého pôstu (30. 3. 12) budeme dodržiavať 
aj pondelky, utorky a štvrtky ako aliturgické dni. Namiesto sv. liturgie sa budeme modliť večiereň. 
• Vo štvrtok, 15. 3. 12 sa bude po skončení večierne v priestoroch biskupského premietať film 
z duchovným obsahom Ostrov. Srdečne pozývame. 
• Jedným z dôležitých podujatí katolíckej cirkvi v tomto roku bude stretnutie rodín so Sv. otcom 
Benediktom XVI. v talianskom Miláne, ktoré sa uskutoční v dňoch od 30. 5. do 3. 6. 2012. Cieľom 
stretnutia bude znovuobjaviť rodinu ako „ľudské dedičstvo“ a vniesť ju do centra pozornosti Cirkvi aj 
spoločnosti. Pozývame všetkých, ktorí majú konkrétne otázky alebo záujem o účasť na tomto 
stretnutí, aby to nahlásili na kontakty farského úradu.    

BLAHOŽELÁME  
• V sobotu, 3. 3. 12 prijali iniciačné sviatosti v našom chráme Ema Terézia Žilinčárová (*  14. 2. 12) 
a Filip Žbirka (*  4. 12. 11). Novoosvieteným Božím služobníkom blahoželáme a vyprosujeme Božie 
požehnanie na mnohaja i blahaja lita! 
• V sobotu, 18. 2. 12 oslávila svoje 50-te narodeniny veriaca našej farnosti Mária Bullová r. 
Janočková. V utorok, 21. 2. 12 oslávila svoje 40-te narodeniny naša veriaca Beáta Janočková. 
Oslávenkyniam blahoželáme a vyprosujeme plnosť darov Sv. Ducha na mnoho rokov!  

LÚČIME SA  
• V nedeľu, 4. 3. 2012 odovzdala svoju dušu Stvoriteľovi p. Mária Škovierová r. Tresová vo veku 
nedožitých 93 rokov. Pohrebné obrady sa uskutočnia vo štvrtok, 8. 3. 2012, o 13.00 na cintoríne 
v Slávičom údolí v Bratislave. Večná pamiatka!    

ĎAKUJEME  
• V nedeľu, 26. 2. 12 sa pri jarnej zbierke na Charitu vyzbierala suma 645,- €. Okrem toho prispeli aj 
mladí organizátori nášho plesu sumou 500,- €. Dohromady sme Gréckokatolíckej charite do Prešova 
poslali sumu 1145,- €! Úprimné „Pán Boh odmeň!“  
• Doc. Švagrovský s manželkou darovali „na cerkov“ sumu 100,- €. Bohu známa rodina darovala na 
chrám 100,- €, iná Bohu známa osoba prispela čiastkou 50,- €. Štedrým darcom srdečne ďakujeme 
a vyprosujeme hojnosť Božích milostí.   
•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Kraj ňákovej a Žeňuchovej (25. 2. 12) a rod. Michalkovej a Mockovej (3. 3. 12)    
         10. 3. 2012 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova 
          17. 3. 2012 upratuje: rod. Hrubčinova a Semberova. 
 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  


