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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

    

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

 
Máme skúsenosť, že nepatrná vec môže zmeniť význam slova alebo vety. Niekedy je to 

čiarka, niekedy písmeno alebo aj interpunkčné znamienko. Ak ju pridáme, vynecháme či 
dáme na nesprávne miesto, celá výpoveď môže dostať úplne iný význam. Pred časom som 
v novinách zbadal pozvánku na jednu Mozartovu komickú operu, ktorá niesla názov „Cosi 
van tutte“ Jedno písmeno v tomto názve ale nebolo napísané správne. Bolo to písmeno 
v v slove van. Keby chcel niekto v tejto forme preložiť názov opery, možno by mu krkolomne 
vyšlo, že tam pôjde o záležitosti nejakého pána či pani Tutte. Lenže ten správny názov opery 
je Cosi fan tutte a je prekladaná ako také sú všetky alebo tak to robia všetky. Ktorí ste videli 
túto operu, viete, že jej dej pojednáva o nevere, ale koniec je vlastne poznačený odpustením 
tejto nevery, ktorá je vyjadrená zdôvodnením, že tak robia všetky. Jedno písmeno môže 
spôsobiť iný význam.  

Aj v oblasti viery si musíme dávať pozor na detaily. Máme pred sebou dôležitý dej. Je 
to dej evanjelia Kvetnej nedele. Na jednej strane vidíme masy. Povieme, že takto robia všetci. 
Ale v skutočnosti je tu opačná postupnosť. Správne robí len jeden. Ježiš Kristus. Lebo 
skúsenosť nám hovorí, že masa nás môže pohltiť a my sa ľahko pohltiť aj necháme. Aj my 
často myslíme a ospravedlňujme sa vetou: Veď to robia všetci. Už deti začínajú tlačiť na 
svojich rodičov dôvodom, že keď iní môžu robiť to a hento, prečo to nedovolíte aj mne. 
A potom sú tu tie známe výhovorky: Klamstvo? Veď predsa každý klame! Potrat? Ale veď 
každý to robí. Čakať až do manželstva? Ale čo sme v stredoveku? Na druhej strane - chodiť 
na do chrámu na bohoslužby? Veď to nerobí nikto! A pritom stačí doplniť jedno písmeno 
a dostaneme, že niekto to predsa len robí. Masa ľudí je teda v tomto zmysle nebezpečná. Lebo 
pridaním jedného písmena nám vznikne iné slovo – maska. Ľahko si pod vplyvom masy 



nasadzujeme akúsi masku. Na druhej strane môže vzniknúť opačný extrém. Robím všetko 
úplne ináč, ako to robia ostatní. Len tak z princípu. Preto je dôležité nájsť tú strednú cestu, 
ktorou je presvedčenie. Presvedčenie, ktoré vychádza z vnútra. Presvedčenie, ktoré vychádza 
z osobného vzťahu k Bohu. Pán Ježiš dnes vošiel do Jeruzalema na osliatku. Neprišiel na koni 
ako svetský kráľ, ale na zvierati, ktoré poukazuje na iný aspekt jeho vlády – pokoru. 
Z pohľadu tohto sveta ide o zosmiešnenie – podobne ako vidíme na rytine z 2. storočia, ktorú 
objavili pred dvoma storočiami na rímskom pahorku Palatinos. Na stene bol vyrytý známy 
obraz, kde si istý Alexamenos uctieva svojho Boha. Ale ten Boh, ktorý visí na kríži má 
postavu človeka s hlavou osla. Tento výsmech vyjadruje pohľad tohto sveta. Aký je to Boh, 
keď sa nechá pribiť na kríž? Ale zároveň kladie aj nám kresťanom dôležitú otázku. Spomenul 
som si na zaujímavý článok s názvom: Prečo raz nebyť oslom? Išlo v ňom o to, že istý biskup 
pred svojou vysviackou prosí svojich veriacich, aby v ňom nevideli nejakého kráľa, ale ono 
osliatko, na ktoré ľudia kládli svoje plášte a ono vnáša svojho Pána do mesta. A to je pozvanie 
dnešnej nedele a Božieho slova. Byť tým „osliatkom“, ktoré pokorne vnáša Ježiša Krista do 
tohto sveta. Nie preto, že to robia masy, ale preto, že som presvedčený o Jeho pravde. Ten, 
ktorého nesiem, je skutočný Boh a Kráľ. A hoci sa nálada zmení z hosana na ukrižuj ho, ja ho 
nesiem ďalej. Lebo práve tam je to miesto, kde znova vidím tú užasnú a zároveň 
nepochopiteľnú pravdu. Toto je Boh, ktorý ma miluje láskou kríža. Takto to nerobia všetci, 
takto to urobil len jeden – Ježiš Kristus, Pán a Boh. Aby zničil našu neveru.   

Na jednej stanici metra vo Frankfurte nad Mohanom je na stene mozaikovo 
vyobrazených 60 oslov. Každý z nich nesie na chrbte nejaký predmet. Je tam kreditná karta, 
práčka, obrazovka, hodinky, nákupný vozík, pancier... Len jeden z tých oslov nesie muža 
s palmovou ratolesťou v ruke. Táto mozaika je podľa úmyslu autora tichou otázkou. Čo 
nesieme, čo nás poháňa a hlavne kam? Kam sa tak náhlime? 60 oslov, ale len jeden so 
správnym „nákladom“. Len Ježiš Kristus o sebe môže vyhlásiť: „Moje jarmo je príjemné 
a moje bremeno ľahké.“ (Mt 11, 30) 

Jedno písmeno môže zmeniť význam slova či vety. Stačí pridať jedno písmeno a zo 
slova osol sa môže stať posol. Posol, ktorý má tomuto svetu odovzdať dôležité posolstvo. 
Posolstvo o láske Boha voči nám. 

Pascha a jej liturgické dôsledky: SVETLÝ TÝŽDE Ň 
 
O chvíľu budeme sláviť náš najväčší sviatok. Preto si môžeme pripomenúť význam 

niektorých liturgických predpisov. Cárske a diakonské dvere sú otvorené celý Svetlý týždeň – 
nebo je otvorené, otvorilo sa Kristovým vzkriesením. Každý deň Svetlého týždňa je ako 
nedeľa (utiereň i večiereň sa slúžia skoro rovnako ako v nedeľu Paschy, jednotlivé dni sa 
postupne striedajú hlasy, tak ako sa cez rok striedajú každú nedeľu). Všetky bohoslužby v 
tomto týždni (s výnimkou eucharistickej liturgie) majú špecifickú štruktúru, kňazi sú stále 
oblečení v kompletných rúchach. 

Svetlý týždeň je tak výnimočným v cirkvi, že všetky bohoslužby majú svoju úplne 
špecifickú štruktúru. Utierne sa podobajú na utiereň Paschy, hodinky (časy), povečerie a 
polnočnica majú namiesto žalmov a zvyčajných modlitieb paschálne spevy. 

Počas bohoslužieb Paschy sa má správne celý čas stáť. Stáť sa má cez celý Svetlý 
týždeň – to vyjadruje našu radosť zo vzkriesenia. Radosť zo vzkriesenia je taká, že nás až 
vzpružila, zdvihla zo stoličiek (ako na futbale alebo na hokeji, keď padne gól, nikto nesedí, 
všetci od radosti vstanú). Státie je postojom radosti a oslavy (a zároveň úcty). Rozhodne by sa 
v tomto období nemalo kľačať. Podľa predpisov 20. kánona Prvého ekumenického snemu 
v Nikei (r. 325) sa nemá kľačať od Paschy do Zostúpenia Svätého Ducha a tiež všetky nedele 
počas roka, lebo je to obdobie oslavy vzkriesenia (každá nedeľa je ako Pascha). 

    (zdroj: www.grkat.nfo.sk) 
 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 2. – 8. 4. 2012  
Veľký Pondelok     16 30   Akatist ku Kristovým strastiam 

   17 00   Služba vopred posvätených darov (csl.) 
 

Veľký Utorok              16 30   Akatist ku Kristovým strastiam 
              17 00  Služba vopred posvätených darov (slov.)  

 
Veľká Streda     16 30   Akatist ku Kristovým strastiam  
                   17 00  Služba vopred posvätených darov (csl.) † Oľga, panychída 

 
Veľký Štvrtok              9 00   Sv. liturgia, pri ktorej vladyka Peter Rusnák posvätí myro a  

                                              vykoná obrad umývania nôh 12-tim kňazom svojej eparchie. (csl.)                                          

  17 00  Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou   
           Sväté strasti   

 
Veľký Piatok           prísny pôst, prikázaný sviatok  

   9 00 Kráľovské hodinky   (slov.- csl.) 
 16 00   Večiereň s uložením plaštenice   (csl.-slov.) 

 

Veľká Sobota       8 00 Jeruzalemská  nadhrobná utiereň 
 16 00    Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou  

              pri ktorej vladyka Peter Rusnák pokrstí katechumenov.  
  
Nedeľa Paschy 5 30 Utiereň Vzkriesenia; posvätenie jedál, Sv. liturgia (csl.) 

9 00 Sv. liturgia (csl.), posvätenie jedál 
10 30 Sv. liturgia (slov.), posvätenie jedál 
17 00 Večiereň (csl.) 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 9. - 15. 4. 2012 
Svetlý Pondelok        prikázaný sviatok 

 8 00 Utiereň  

 9 00 Sv. liturgia, myrovanie, sprievod okolo chrámu 
            11 00 Sv. liturgia; myrovanie; sprievod okolo chrámu  
            17 00  Večiereň 

 
Svetlý Utorok           17 00    Svätá liturgia,  večiereň (slov.) 

 
Svetlá Streda             17 00   Svätá liturgia; večiereň (csl.) 
 
Svetlý Štvrtok  17 00   Svätá liturgia; večiereň (slov.)   
 
Svetlý Piatok             17 00   Svätá liturgia; večiereň (csl.)   
 
Svetlá Sobota  17 00   Svätá liturgia; večiereň (slov.)   
 
Nedeľa Antipaschy, Tomášova  

  8 00 Utiereň  
  9 00 Svätá liturgia 

           10 30 Svätá liturgia 
                                 17 00     Večiereň 



OZNAMUJEME  

• Nedeľa, 1. 4. 12 nesie prívlastok Kvetná. Po sv. liturgiách bude myrovanie s rozdávaním 
posvätených ratolestí. V tento deň bude tiež stretnutie našich mladých s o. biskupom Petrom 
Rusnákom. Stretnutie sa začne o 15.30 hod. modlitbou Krížovej cesty a po nej bude agapé 
a večiereň. Toto stretnutie sa uskutoční v Marianke. Transport je možný aj autobusom. Odchod 
z Mlynských Nív je o 15.00 h. Cesta späť do Bratislavy je možná o 18.05 z Marianky.  

• Program bohoslužieb počas Veľkého týždňa, sviatkov Paschy, ako aj Svetlého týždňa si môžete 
pozrieť vyššie. Do pozornosti dávame Veľký piatok (6. 4. 12), kedy je prikázaný sviatok 
a zároveň prísny pôst. Prikázaným sviatkom je aj Svetlý pondelok (9. 4. 12).    
• V sobotu, 14. 4. 12, o 15. 30 h. sa v priestoroch biskupského úradu znova uskutoční 
príprava detí pred prijatím sviatostí zmierenia a eucharistie.  
• V nedeľu, 15. 4. 12 opäť pozývame na spoločný farský obed s následnou prednáškou 
v priestoroch biskupského úradu. Svoj záujem nahláste, prosím, do stredy, 11. 4. 12 na nižšie 
uvedené kontakty.  
• 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.    

ĎAKUJEME  

• Pri zbierke na tzv. Solidárny fond sme v nedeľu, 25. 3. 12 prispeli sumou 310,- €, ktorou 
sme podporili ekonomicky slabšie farnosti našej eparchie. Srdečné „Pán Boh odmeň!“ 

• Bohu známa rodina darovala na chrám 300-, €. Nech Pán Boh svojím požehnaním štedro 
odmení darcov! 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (24. 3. 12) tým, ktorí sa zúčastnili „veľkého upratovania“ 
pred sviatkami Paschy, rodinám: Jancurovej, Mojzešovej, Michalkovej, Mockovej, Kováčovej 
a Vavríkovej. (31. 3. 12)    
          14. 4. 2012 upratuje: rod. Hrubčinova a Semberova. 
 Ďakujeme za Vašu službu! 

LÚČIME SA  

• V sobotu, 31. 3. 2012 odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi o. Ján Škoviera vo veku nedožitých 
98 rokov. Pohrebné obrady sa uskutočnia vo Svetlý utorok, 10. 4. 12 v našom chráme 
Povýšenia sv. Kríža so začiatkom o 12. 00 h. Večná pamiatka!     

BLAHOŽELÁME  

• V nedeľu, 4. 3. 12 oslávil svoje 30-te narodeniny aktívny veriaci našej farnosti Jozef Burák. 
Srdečne blahoželáme a vyprosujeme mu aj jeho rodine hojnosť Božích milostí a požehnania 
na „mnoho rokov!“ 

• V sobotu, 31. 3. 12 prijala iniciačné sviatosti v našom chráme Barbora Dorota Dvorská (* 
6. 10. 11) Novoosvietenej Božej služobníčke želáme veľa úspechov v živote i vo viere.   

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  


