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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

 
SLOVÍČKO O SLOVE 

 

Drahí bratia aDrahí bratia aDrahí bratia aDrahí bratia a    sestrysestrysestrysestry!!!!    
    

Vďaka deťom sa občas s nimi vraciam do detských čias. Najmä pokiaľ ide o rozprávky. 
Jednou z tých obľúbených je aj rozprávka o dvoch majstroch, ktorú poznáme aj pod názvom 
A je to! Táto rozprávka je zaujímavá aj tým, že má zvyčajne dva konce. Jeden je naoko 
šťastný. Dvaja majstri si podajú ruky po „dobre“ vykonanej práci a myslia si, že to zvládli. 
A potom príde aj ten iný koniec. Vtedy sa ukáže, že to nebolo také vydarené, ako to na prvý 
pohľad vyzeralo. A na to by som nadviazal citátom spisovateľa Pavla Kosorina, ktorý povedal 
zaujímavú vetu: „Človek vie, čo chce, - Boh vie, ako to dopadne.“ Po moste tohto citátu sa 
môžeme presunúť do duchovnej roviny až k dnešnému evanjeliu. Aj tu vidíme človeka, ktorý 
vie, čo chce. Vidíme otca, ktorý chce zdravie pre svojho syna. Počúvame o učeníkoch, ktorí 
sa pokúšajú uzdraviť chorého chlapca. Ako to celé dopadne, to vie a rozhodne iba Pán Ježiš. 

Dosť provokatívne tu vyznievajú práve Jeho slová: „Všetko je možne tomu, kto verí.“ 
(Mk 9, 23) Čo znamená táto veta? Znamená to, že mám slabú vieru, alebo nemám žiadnu 
vieru? Skúsenosť ukazuje, že život nie je koncertom našich želaní. Ani naše kresťanstvo 
nefunguje tak, že prídem k Bohu z akýmkoľvek želaním a on mi to hneď splní. Dobre vieme, 
že Boh nie je nejakým automatom na splnenie toho, čo si vyberiem. Lenže my sme dnes 
počuli v Božom slove, že tomu, kto verí, je všetko možné. Pozrime sa bližšie na význam tejto 
vety. Veriť znamená mať vzťah. Potom tá veta môže znamenať aj to, že ak ja mám osobný 
vzťah so živým Bohom, v mojom živote sa môže prihodiť všetko. A predsa nič nezničí tento 
vzťah s Bohom. Pretože ja Mu dôverujem a verím, že všetko, čo dopustí v mojom živote, je 
na moju záchranu. V tejto súvislosti dostáva spomínaná veta iný význam. A tiež vyznanie 
otca: „Verím, pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24) My sa veľmi často modlíme, aby sa diala 
vôľa Boha v našich životoch. Ale súčasne by sme boli radi, keby nám to Boh aj vysvetlil. 
Prečo sa mi nedarí? Prečo mám práve tento problém? Prečo práve táto choroba? Čakáme 
vysvetlenie. Nie je to ale prejav našej nevery voči Bohu?  

Sv. páter Pio sa v jednej zo svojich homílií venuje práve tomuto problému. A používa 
dosť praktický obraz. Hovorí o dieťati, ktoré sleduje, ako jeho mama niečo vyšíva na plátno. 
Lenže celú situáciu pozoruje zospodu. Vidí pritom len spleť nitiek, ktoré nedávajú význam. 



Preto sa pýta svojej mamy, načo to robí. Prečo sa venuje niečomu, čo nedáva zmysel? Potom 
sa mama skloní a ukáže mu druhú stranu. Tam je vyšitý nádherný obraz. Je to obraz mamy, 
ktorá drží svojho syna v náručí. A túto situáciu páter Pio prirovnal k nášmu životu. Pri 
pohľade „zdola“ občas nevidíme zmysel ťahov, ktoré Boh robí v našich životoch. Vidíme len 
akúsi nezmyselnú spleť. Preto potrebujeme pohľad zhora. To je pohľad viery. Pohľad, že nič 
sa nedeje náhodou. Možno pohľadom „zdola“ všetko nepochopíme. No pohľad viery nám 
dáva nádej, že raz uvidíme ten obraz nášho života, ktorý utkal Boh. A aký to bude obraz? 
Obraz, kde nás Boh držal v náručí. Tam, kde sme si mysleli, že Boh je ďaleko, tam bol 
najbližšie. Nie nadarmo stojí v centre pôstnej doby sv. Kríž. Ako dôkaz toho, že práve v tých 
najťažších chvíľach je Boh pri nás. Aj v živote má všetko dva konce. Jeden koniec vníma 
tento svet. Ľudia, ktorí neveria Bohu. Kresťan vníma aj druhý koniec. Je to koniec, ktorý 
pripravil Boh. Tento koniec je vlastne začiatkom. Tam, kde som ja v koncoch, tam môže 
naplno konať Boh. Aj v dnešnom evanjeliu si ľudia mysleli, že chlapec zomrel, ale Pán Ježiš 
ho zdvihol a on vstal.  

My síce vieme, čo chceme, ale nevieme, ako to dopadne. To vie len Boh. Spisovateľ, 
ktorého som citoval v úvode, povedal aj inú vetu: „Pasívny kresťan je ten, kto chodí s malou 
taškou na veľký nákup.“ S akou taškou sme sa dnes postavili pred Boha? S taškou, kde vojdú 
len naše možnosti, alebo sme pripravení aj pre možnosti Boha. Pán Ježiš dnes adresoval 
svojím učeníkom tvrdé slová: „Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám 
ešte trpieť?“ (Mk 9, 19)  V Starom zákone, najmä v Knihe žalmov, nájdeme opačnú situáciu. 
Tam sa človek pýta Boha: „Dokedy?“ Napr.: „Aj dušu mám už celkom zdesenú. Ale ty, Pane, 
dokedy...?“ (Ž 6, 4) „Dokedy, Pane? Stále budeš na mňa zabúdať? Dokedy budeš predo mnou 
skrývať svoju tvár?“ (Ž 13, 2)  „Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? Zľutuj sa nad 
svojimi služobníkmi.“ (Ž 90, 13) Teraz sa ale „karta obrátila.“ Boh sa ukázal v plnosti. Ukázal, 
ako veľmi nás miluje. A pýta sa teraz nás: „Dokedy? Dokedy budeš pasívnym kresťanom? 
Dokedy budeš chodiť s malou taškou na veľký nákup? Aktívny kresťan nie je ten, kto vyvíja 
aktivitu, ale kto dovolí, aby Boh vyvíjal maximálnu aktivitu v jeho živote. Hoci tomu aj 
nerozumie. Preto skúsme dnes otvoriť tú najväčšiu „tašku“. Svoje srdce. Čaká nás ten 
najväčší „nákup“. Všetko je možné tomu, kto verí. 

 
 

Zo života našej cirkvi: Bilancia farnosti za rok 2011 
 
 

V piatok, 16. 3. 2012 sa stretli členovia farskej rady. Hlavným bodom stretnutia bolo 
predstavenie bilancie za uplynulý kalendárny rok 2011. Keby sme zohľadnili iba čísla, získali 
by sme pozitívny dojem. V uplynulom roku bolo totiž udelených 73 krstov (iniciačných 
sviatostí), 13 párov prijalo sviatosť manželstva, a bolo tiež 12 pohrebov. Traja dospelí ľudia 
boli formálne prijatí do našej cirkvi. Po prvý krát pristúpilo k sviatosti zmierenia a eucharistie 
11 detí. 

Ďalšia bilancia sa týkala finančného hospodárenia. To sme v roku 2011 začínali pri 
sume 15 380 €. Príjmy predstavovali 21 070 € a výdavky 14 544 €, čo znamená že sme ku 
koncu roka mali na farskom účte 21 905 €. Za uplynulý rok našej farnosti pribudlo 6525 €. 
Preto sa chceme ešte raz poďakovať všetkým za štedrú a všestrannú podporu.  

 Ďalším bodom programu bolo predstavenie prieskumov zavlhnutia, ktoré v aktuálnom 
stave spracovala Ing. Marta Pichová, autorizovaný stavebný inžinier. V tomto podrobnom 
prieskume sú uvedené aj návrhy možných riešení tejto nepriaznivej situácie. Pred záverečnou 
modlitbou boli prítomným členom farskej rady odovzdané štatúty farskej rady pre farnosti 
našej eparchie, ktoré schválil vladyka Peter Rusnák.   
                                                                                                       



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 19. - 25. 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           Akatistová  
                               16:30  Akatist k Presvätej Bohorodičke  

         17:00   Na úmysel  
     Veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov  
 
Nedeľa                   5. pôstna, 8. hlas  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
          10:30     Sv. Liturgia (slovenská) 
              17:00     Pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 26. 3. - 1. 4. 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               Vzkriesenie spravodlivého Lazára    
                               17:00   † Mária Savarijová, panychída  

  Večiereň   
 
Nedeľa           Kvetná nedeľa  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
                             10:30     Sv. Liturgia (slovenská)   
                             17:00     Večiereň 
 
 
 
 



OZNAMUJEME  
• Od Krížupoklonnej nedele (11. 3. 12) až do konca Veľkého pôstu (30. 3. 12) dodržiavame aj 
pondelky, utorky a štvrtky ako aliturgické dni. Namiesto sv. liturgie pozývame na modlitbu pôstnej 
večierne s poklonami Sv. Efréma Sýrskeho. 
• Piata pôstna sobota, 24. 3. 2012 nesie názov Akatistová. Pred sv. liturgiou sa o 16. 30 začneme 
modliť Akatist k Presvätej Bohorodičke. 
• Zmena času: v nedeľu 25. marca 2012 sa mení čas zo zimného na letný, hodiny si posúvame 
o jednu hodinu dopredu z 2:00 hod. - na 3:00 hod. 
• V nedeľu, 25. 3. 12 budeme zároveň sláviť prikázaný sviatok Zvestovanie Presvätej Vládkyni, 
Bohorodičke Márii, vždy Panne. Po sv. liturgiách bude myrovanie, ktoré bude zároveň zbierkou na 
Solidárny fond, kedy môžete svojimi darmi podporiť ekonomicky slabšie farnosti našej eparchie. Už 
vopred Vám vyslovujem úprimné „Pán Boh odmeň!“  
• V stredu, 28. 3. 12 sa v kaplnke Úradu vlády SR uskutoční ekumenická bohoslužba so začiatkom 
o 16. 00 h. 
• V piatok, 30. 3. 12 zakončíme sv. Štyridsiatnicu. Samostatný celok, ktorý nás vovedie do slávenia 
sviatkov Paschy, je Veľký týždeň. 
• Nedeľa, 1. 4. 12 je Kvetná nedeľa. Po sv. liturgiách bude myrovanie s rozdávaním posvätených 
ratolestí. V tento deň bude stretnutie mladých s o. biskupom Petrom Rusnákom.  
• V stredu 22. 2. 2012 bolo v priestoroch Teologickej fakulty Prešovskej univerzity predstavené prvé 
oficiálne vydanie Kódexu kánonov východných cirkví (CCEO) v slovenskom jazyku. Tento kódex si 
môžete kúpiť za cenu 20 €.  
• 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, 17. 3. 12 prijal iniciačné sviatosti v našom chráme Matúš Michalko (* 23. 1. 2012) a Filip 
Surgoš (*  27. 12. 11). Novoosvieteným Božím služobníkom blahoželáme a vyprosujeme Božie 
požehnanie na mnohé a blahé roky!  

LÚČIME SA  
• V nedeľu, 4. 3. 2012 odovzdala svoju dušu Stvoriteľovi p. Mária Škovierová r. Tresová vo veku 
nedožitých 93 rokov. Pohrebné obrady viedol vladyka Peter Rusnák vo štvrtok, 8. 3. 2012, o 13.00 h. 
na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave. Večná pamiatka!    
• V utorok, 13. 3. 12 zomrel p. František Kostura, člen zboru Kyrillomethodeon. Pohrebné obrady sa 
uskutočnili v utorok, 20. 3. 12, o 11.45 h. v Bratislavskom krematóriu. Vičnaja pamjať! 

ĎAKUJEME  
• Rodina Škovierová darovala pre potreby farnosti sumu 150,- €. Bohu známa rodina darovala na 
chrám 500,- €, iná Bohu známa osoba prispela čiastkou 60,- €. Štedrým darcom srdečne ďakujeme 
a vyprosujeme hojnosť Božích milostí.   
•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Kováčovej a Vavríkovej (10. 3. 12) a rod. Hrub činovej a Semberovej (17. 3. 12)    
         24. 3. 2012 upratuje: rod. Krajňákova a Žeňuchova 
          31. 3. 2012 bude „veľké upratovanie“ pred sviatkami Paschy, na ktoré pozývame rodiny: 
Jancurovu, Mojzešovu, Michalkovu, Mockovu, Kováčovu a Vavríkovu. 
 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 


