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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

    

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

Keď som pred pár dňami cestoval električkou vo Viedni, všimol som si, že okrem 
ohlasovania najbližšej zastávky tam zaznela aj iná výzva. Tesne pred štvrtou zastávkou 
v poradí sa z reproduktora ozvala veta: „Vážení cestujúci, prosíme Vás, aby ste uvoľnili 
miesto tým, ktorí ho potrebujú nutnejšie.“ Keďže podľa rady prof. Vrableca by mal kňaz 
prežívať týždeň s evanjeliom nasledujúcej nedele v pozadí, spontánne mi napadla asociácia. 
Čaká nás 4. nedeľa po Pasche. V duchovnom zmysle je to akoby štvrtá zastávka pri Božom 
slove, ktoré opisuje ďalšie dôsledky Veľkej noci. Čo presne vidíme? Je tu problém. Ochrnutý 
človek, ktorý sa potrebuje dostať do rybníka, keď sa zvíri voda. Ale nikto mu „neuvoľnil 
miesto.“ Hoci to tento človek nutne potreboval 38 rokov. On sám to vyjadril týmito slovami: 
„Pane, nemám človeka...“ (Jn 5, 7) Ale bol to ten hlavný problém?  

Poďme sa na to pozrieť bližšie. Veľmi dobre totiž vieme, že evanjelium, ktoré čítame, 
je vlastne spätným pohľadom na pozemský život Ježiša Krista. Evanjeliá boli napísané až po 
Jeho smrti a vzkriesení. A boli písané práve cez optiku Kristovho vzkriesenia. Podstatná časť 
Nového zákona bola písaná spätne, lebo tu bola viera v Kristovo vzkriesenie. Dokonca táto 
viera vo vzkriesenie bola „vyčítaná“ aj zo Starého zákona. Aj preto je Pán Ježiš v Novom 
zákone nazývaný Kristus (mesiáš, pomazaný) a to 368 krát. Keď je teda Starý zákon lepšie 
pochopiteľný cez optiku vzkrieseného Krista, potom sú tu súvislosti a nie protiklady 
v jednotlivých častiach. Keď sme v dnešnom evanjeliu počuli, že ochrnutý ležal 38 rokov, 
nebude to len také náhodné číslo. Toto číslo by mohlo pochádzať z knihy Deuteronómium. 
Židia vyšli z egyptského zajatia a sú na ceste do zasľúbenej zeme. A v situácii na púšti 
začínajú šomrať na Mojžiša a na Boha. Preto „dostávajú“ 40 rokov, počas ktorých nevojdú do 
spomínanej krajiny. Lenže v skutočnosti potom neprešlo 40 rokov, ale 38 rokov a všetci 
zomreli. (Dt 2, 14) Číslo 38 teda môže vyjadrovať stav, keď tu už nie žiadna nádej. Po 
uplynutí tridsiatich ôsmych rokov teda nádej zhasína. To, že pán Ježiš uzdravil človeka 



chorého 38 rokov znamená, že Ježiš Kristus dáva nádej tam, kde už žiadna nádej nie je. 
V poslednom okamihu je ochrnutý uzdravený. A v nasledujúcom texte je uzdravenie spojené 
s vierou vo vzkriesenie. Lebo smrť najzreteľnejšie vyjadruje, že tu nie je nič, v čo by sme 
mohli dúfať. Ale keď tu zapojím vieru vo vzkriesenie, potom je výsledkom nádej. Presne tak, 
ako bola nádej pre ochrnutého po tridsiatich ôsmych rokoch, ktorý povedal: „Pane, nemám 
človeka, ktorý by mi pomohol...“ A tým, že ho Ježiš uzdravuje, akoby mu hovoril: „Nemáš 
síce človeka, ale máš Boha.“ 

 Ďalšiu súvislosť si môžeme všimnúť pri pohľade na miesto zázraku. Celé sa to udialo 
pri Ovčej bráne. Keď sa pozrieme spätne do Starého zákona, zisťujeme, že to bolo miesto 
nového začiatku. Keď sa židia vrátili z babylonského zajatia, začali budovať nový Jeruzalem 
práve pri Ovčej bráne. (porov. Neh 3, 1) My môžeme povedať, že aj Pán Ježiš začína budovať 
nový Jeruzalem zo živých kameňov. Začína budovať svoju cirkev a začína tiež pri Ovčej 
bráne. A čo je prvým krokom budovania? Je to otázka Pána Ježiša adresovaná ochrnutému: 
„Chceš ozdravieť?“ Akoby sa ho pýtal, či chce prekročiť tú hranicu a prejsť do prisľúbenej 
krajiny. Izraeliti sa vtedy do tej zasľúbenej zeme nedostali. Ochrnutý dostáva šancu. A práve 
takú istú šancu máme dnes my. Pán Ježiš sa dnes pristavil pri každom z nás a kladie nám 
otázku: „Chceš?“ Preto sa Boh stáva človekom, aby sme nemali výhovorku ako chorý 
v dnešnom príbehu: „Nemám človeka!“ Boh sa stal človekom pre nás. A prečo? Aby som sa 
ja stal človekom pre ľudí okolo seba. Aby som bol praktickým svedkom tohto tajomstva. Že 
smrť nad nami už nemá moc. Je tu ale jedno nebezpečenstvo. Spočíva v tom, že odmietnem 
ponuku Boha.  

Pred niekoľkými rokmi som videl film z prostredia vojny vo Vietname, ktorý sa 
odohrával v zajateckom tábore. A v tomto filme boli veľmi zaujímavo vykreslené osudy 
zajatcov – amerických vojakov. Aby prežili, každý z nich si vytvoril svoj štýl prežitia. Jeden 
sa snažil prežiť tak, že neustále šikanoval slabších, ďalší donášal na spoluväzňov a mal z toho 
nejaké výhody, iný sa uzavrel do svojho fiktívneho sveta a sníval, že je vlastne na dovolenke. 
Až po niekoľkých rokoch prišiel deň oslobodenia. Tábor oslobodili americkí vojaci a radostne 
oznamovali svojim krajanom: „Chlapci, je po všetkom! Je koniec, ste voľní, môžete ísť 
domov!“ No zažili šok, žiadny prejav radosti, nikto zo zajatcov sa ani nepohol, žiadna 
reakcia. Až po čase to vysvetlil jeden zo zajatcov: „Viete, my už nevieme žiť ináč.“ 

Dajme si pozor, aby sa nám nestalo niečo podobné. Lebo aj dnes prichádza Pán Ježiš 
ku každému z nás s otázku: „Chceš byť zdravý? Chceš byť slobodný? Už nemusíš žiť 
v otroctve hriechu. – svojej pýchy, svojho hnevu, závisti, posudzovania!“ Pán Ježiš to 
vyriešil. Preto je dnešná štvrtá zastávka jasnou výzvou: Uvoľnime miesto vo svojom živote 
Bohu. Všetci to nutne potrebujeme! 

ZO ŽIVOTA CIRKVI: NOVÝ ARCIBISKUP V PITTSBURGHU  
 
Náš vladyka Peter Rusnák sa 18. 4. 2012 zúčastnil intronizácie  vladyku Wiliama 

Skurlu,  ktorý sa tak stal piatym metropolitom arcibiskupom Archieparchie Pittsburgh a 
hlavou Byzantskej katolíckej ruténskej metropolie sui iuris v Pittsburghu. Mons. Wiliama C. 
Skurlu vymenoval za nového pittsburghského gréckokatolíckeho arcibiskupa a metropolitu v 
polovici januára Sv. otec Benedikt XVI.  

Pittsburghská archieparchia má 58.000 veriacich a rozprestiera sa v západnej 
Pennsylvánii, v niektorých oblastiach štátu Ohio a ďalších štátoch USA: Alabama, Arkansas, 
Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Texas a Západnej Virginii. Veriaci 
eparchie sú potomkami gréckokatolíkov - prevažne Rusínov, ale aj Maďarov a Slovákov - 
vysťahovalcov z východného Slovenska a z Podkarpatska, ktorí sa vysťahovali koncom 19. a 
začiatkom 20. stor. do USA. 

 (zdroj: www.grkatba.sk) 
 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 4. – 6. 5. 2012  
 
Pondelok              17:00  Na úmysel 
               
Utorok                17:00  Na úmysel 

 
Streda                Polovica Päťdesiatnice 
                              17:00  * Mikuláš (Žeňuchová) 
     † Oľga Sičáková, panychída 
 
Štvrtok              17:00   † Eva Mihalovičová, panychída 
       
Piatok                  7:00  Na úmysel   
                             17:00   † za duše v očistci  
           
Sobota                17:00   Na úmysel (Mihalovič) 
    Večiereň 

  
Nedeľa                   5 po Pasche – o samaritánke, 4. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  
                 17:00   Večiereň 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 7. - 13. 5. 2012 
 
Pondelok        17:00  Na úmysel 
 
Utorok        17:00  † za duše v očistci 
 
Streda       17:00 Na úmysel 
 
Štvrtok      17:00  Na úmysel 
       
Piatok       17:00  † za duše v očistci 
 
Sobota           17:00  Na úmysel 

Večiereň  
 
Nedeľa     6. po Pasche – o slepom, 5. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
            10:30   Sv. Liturgia (slovenská)                                  

                     1700       Veľká večiereň 
 
 
 



OZNAMUJEME  
• V nedeľu, 29. 4. 12 bude zbierka na kňazský Seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove. Svojimi darmi 
môžete podporiť formáciu nových kňazských povolaní v našej cirkvi. 
• V utorok, 1. 5. 12 a 8. 5. 12 sv. liturgie o 19. 00 hod. z dôvodu štátnych sviatkov nebudú.  
• Piatok, 4. 5. 12 je zároveň prvým piatkom v mesiaci a tak znova pozvanie a príležitosť zakúsiť lásku 
Boha vo sviatosti zmierenia. Aj v tento deň budú znova dve sväté liturgie, prvá o 7. 00 h. v slovenskom 
a druhá o 17. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku.  Počas celého dňa bude možnosť pristúpiť k sviatosti 
zmierenia a k verejnej adorácii bude vyložená Najsvätejšia eucharistia.  
• V sobotu, 5. 5. 12, o 15. 30 h. sa v priestoroch biskupského úradu znova uskutoční príprava detí pred 
prijatím sviatostí zmierenia a eucharistie.  
• V piatok 11. 5. 12 je v liturgickom kalendári odporúčaný sviatok blaženého hieromučeníka Vasiľa 
Hopku, prešovského svätiaceho biskupa. Po sv. liturgii bude Moleben k blaženému Vasiľovi 
v cirkevnoslovanskom jazyku. V tento deň je voľnica. 
• V nedeľu, 13. 5. 12 bude v našej farnosti slávnosť Prvého sv. prijímania pri 2. sv. liturgii.  
• V nedeľu, 20. 5. 12 bude znova spoločný farský obed po 2. sv. liturgii v blízkej reštaurácii. Po ňom bude 
krátka prezentácia knihy o. Michala Lacka „Užhorodská únia,“ ktorá po viac ako päťdesiatich rokoch od 
svojho napísania vyšla po prvýkrát v slovenskom jazyku. Túto knihu si môžete zakúpiť už teraz za cenu 5 
€. 
• Naša bratislavská eparchia organizuje púť do Lúrd, ktorá sa uskutoční od 22. do 28. 7. 12. Pôjde sa 
autobusom a cena za osobu je 240 €. Svoj záujem nahláste čím skôr na eparchiálnom alebo farskom 
úrade. 
• 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. Z našej farnosti 
sa tohto podujatia zúčastnia členovia zboru Kyrillomethodeon a o. Rastislav Čižik s rodinou.  
• Sviatosť manželstva zamýšľajú prijať tieto páry: 
   Roman Eliaš, syn rodičov Ladislava a Evy r. Grobárovej, narodený a bývajúci v Bratislave a Zita 
Komendátová, dcéra rodičov Michala a Magdalény r. Urbanovej, narodená v Trebišove a bývajúca 
v Bratislave. Sviatosť manželstva chcú prijať v našom chráme 5. 5. 2012. 
  Peter Nosáľ, syn rodičov Jozefa a Márie r. Karhútovej, narodený v Rimavskej Sobote, bývajúci 
v Bratislave a Anna Zdravecká, dcéra rodičov Michala a Júlie r. Chmeliarovej, narodená a bývajúca 
v Bratislave. Sobáš budú mať v našom chráme 12. 5. 2012.   

ĎAKUJEME  
• Bohu známa osoba darovala na chrám 50 €, rovnakou sumou našu farnosť podporila Bohu známa 
rodina. Štedrým darcom vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“ 
•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (21. 4. 12)  a rod. Jancurovej a Mojzešovej (28. 4.12)       
      5. 5. 2012 upratuje: rod. Michalkova a Mockova 
     12. 5. 2012 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova. 
 Ďakujeme za Vašu službu! 

LÚČIME SA  
• V stredu, 11. 4. 12 odovzdala svoju dušu stvoriteľovi p. Eva Mihalovičová († 84), dcéra 
gréckokatolíckeho kňaza, ktorá v posledných rokoch svojho života patrila do našej farnosti. Vo svojej 
poslednej vôli podporila náš chrám sumou 1000 €. Pohrebné obrady sa uskutočnili v stredu, 18. 4. 12 na 
Martinskom cintoríne v Bratislave. Christos voskrese!  

BLAHOŽELÁME  
• V mesiaci apríl oslávili okrúhle životné jubileá veriaci našej farnosti: Juraj Rusnák (60 rokov) a Michal 
Vaško (85 rokov). Oslávencom blahoželáme a želáme veľa úspechov v živote i vo viere.   
• V sobotu, 28. 4. 12 prijal iniciačné sviatosti v našom chráme Ján Bača (* 24. 2. 12) Vyprosujeme 
hojnosť darov Svätého Ducha. 

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  


