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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

           
                SLOVÍ ČKO O SLOVE 

    

Drahí bratia aDrahí bratia aDrahí bratia aDrahí bratia a    sestry!sestry!sestry!sestry!    
 
 

Uplynulý týždeň som si v televízii Lux pozrel dokument o Turínskom plátne. Veľmi 
ma zaujala história tohto pohrebného rubáša, do ktorého bolo zavinuté telo Pána Ježiša. Vedci 
ho skúmali rôznym spôsobom. Niektorí sa snažili dokázať, že je to stredoveký podvrh. 
Dokonca sa našli aj takí, ktorí si všimli stopy po krvi na tomto plátne. A vyslovili otázku: 
„Bolo by možné pomocou tejto krvi vyklonovať Ježiša Krista? Videli by sme, ako vyzeral 
Ježiš Kristus fyzicky, keď žil na zemi vo svojej dobe. Lenže museli si dať odpoveď: „To nie 
je možné, lebo tým červeným krvinkám chýba jadro, ktoré by bolo na klonovanie potrebné.  

Uvedomil som si, že to bol vlastne úbohý pokus. Nehovoriac o jeho nemorálnosti. Keď 
som nad tým uvažoval v hlbšie, tak ma v istej alegórii napadlo, že toto je vlastne kresťanstvo. 
Naša viera má smerovať k tomu, aby sme sa my stali duchovnými „napodobeninami“ Ježiša 
Krista. A akým spôsobom? Na to potrebujeme „jadro“. Bez jadra to nepôjde. A práve o tomto 
jadre kresťanstva hovorí evanjelium podľa Matúša v 22-hej kapitole. (Mt 22, 35-46) Za 
Pánom Ježišom prišiel človek a položil správnu otázku, hoci jeho túžba po pravde nebola v tej 
chvíli úprimná. Ktoré prikázanie v zákone je najväčšie? Čo je tým jadrom? A Pán Ježiš dal 
odpoveď, ktorú všetci veľmi dobre poznáme: „Milovať budeš Pána Boha celým svojím 
srdcom celou svojou dušou a celou mysľou (...) a svojho blížneho ako seba samého.“ Farizej 
sa už viac nepýtal. Žiadna otázka nenasledovala. Pre mňa tu ale ešte jedna otázka stojí 
otvorená. Dá sa to? Dá sa prikázať milovať. Je to iné, ako prikázania – nezabiješ, nezosmilniš, 
nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť... to je pochopiteľné. Ale prikázať niekomu milovať?  
V lacných romantických filmoch sa často objavuje taká až ošúchaná fráza – srdcu jednoducho 
nerozkážeš. Prečo to Pán Ježiš predkladá ako hlavné prikázanie? Z jasného dôvodu. Keby sme 
neboli poznačení prvotným hriechom, mali by sme tento imperatív vpísaný hlboko vo svojom 
srdci. Mali by sme vpísanú nesmiernu vďačnosť a lásku voči Tomu, ktorý nás stvoril. Ale 



vidíme, že často žijeme nenormálne – nie podľa normy Boha. Po dedičnom hriechu nie sme 
celkom v poriadku: „Rozum človeka sa zatemnil, vôľa sa naklonila k zlému.“ Preto sa nám 
často musí prikazovať, tak ako sa prikazuje chorému človeku. Musia sa nám prikázať veci, 
ktoré slúžia k nášmu dobru, lebo naša chuť je pokazená. Chutí nám zlo, ale keď ho urobíme, 
sme nešťastní. Dobro nám v prvom momente nechutí, ale keď ho robíme, nachádzame svoje 
šťastie. Je to zaujímavá zhoda okolností, že toto Božie slovo pripadlo tento rok práve na 
nedeľu, ktorá je zároveň Nedeľou pred Povýšením sv. Kríža. Akoby nám Boh cez tento 
pohľad na Kristov Kríž ponúkal odpoveď. Prečo by som mal milovať Boha? Pretože on prvý 
miluje mňa. Do krajnosti. Dal za mňa svoj život a ponúka život na veky. A táto láska k Bohu 
má praktický dôsledok, ktorým je láska k blížnemu.  

Známy kresťanský autor Raniero Cantalamessa v tejto súvislosti na otázku čo to 
znamená milovať hovorí: Ide o to, aby sme jednotlivé situácie a osoby, s ktorými žijeme, 
znovu videli novými očami. Akými očami? Celkom jednoducho takými očami, akými chceme, 
aby na nás hľadel Boh. Očami odpustenia, dobroprajnosti, pochopenia. Keď toto nastane, 
zmenia sa všetky vzťahy. Ako zázrakom všetky dôvody, ktoré nám doteraz bránili určitú osobu 
úprimne milovať, strácajú význam. A dotyčná osoba sa nám bude javiť takou, akou skutočne 
je, ako úbohé ľudské stvorenie, ktoré z dôvodu svojich slabostí a obmedzení trpí rovnako ako 
ty a ja, ako my všetci. 

Položme si dnes správnu otázku. Už vieme, ktoré je prvé prikázanie. Vieme prečo je 
prvé. Ďalšia správna otázka asi logicky bude znieť ako? Ako toto prikázanie naplniť? Pán 
Ježiš na jednom mieste hovorí: Oheň som prišiel vrhnúť na zem a čo chcem: Len aby už 
vzplanul! Aký oheň tu myslí Pán Ježiš? Nebude to oheň lásky Sv. Ducha? A nezabúdajme, že 
láska nie je len o citoch. Ale je záležitosťou jednoty: rozumu, vôle a citov. Vedcov možno 
zaujíma otázka, ako vyzeral Ježiš Kristus pred 2000 rokmi. Pre nás je ale dôležitejšia iná 
otázka: „Ako vyzerá Ježiš Kristus dnes?“  Som ja druhým Kristom? Pôsobí vo mne jeho 
Duch? Ak nie, musíme znova začať pri jadre. 

 
 

SLOVO NA ÚVOD  
 

V nedeľu 16. septembra 2012 sa v našom chráme konala odpustová slávnosť pri 
príležitosti chrámového sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým 
svetom. Slávnosť sa začala utierňou o 9:00 hod., pokračovala Akatistom k Presvätej 
Bohorodičke a vyvrcholila archijerejskou svätou liturgiou, ktorej predsedal bratislavský 
eparcha, vladyka Peter Rusnák, za účasti viacerých kňazov a veľkého počtu veriacich. 
Liturgické slávenie svojím spevom sprevádzal Katedrálny zbor Kyrillomethodeon pod 
vedením dirigenta Ladislava Sabolčáka a slávnostnú homíliu predniesol bývalý kaplán 
bratislavskej gréckokatolíckej farnosti, o. Jozef Popík, v súčasnosti pôsobiaci ako správca 
Farnosti bl. Pavla P. Gojdiča v Starej Ľubovni. 

Kazateľ sa vo svojej homílii zamýšľal nad krížom v živote kresťana. Ako zdôraznil, 
niet kresťana bez kríža. A aký má byť postoj kresťana k jeho osobnému krížu? Odpoveďou sú 
slová Ježiša Krista: Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nech ma nasleduje (porov. 
Mk 8, 34). Pre kresťanov teda múdrosť kríža nie je pohoršením, ako pre pohanov, ani 
bláznovstvom ako pre Grékov. Pre kresťanov kríž znamená lásku, je Božou múdrosťou 
a Božou mocou (porov. 1 Kor 1, 23-24). Preto aj Cirkev povyšuje kríž, dvíha ho nad celým 
svetom, lebo pre kresťana kríž nie je niečo, nad čím sa človek má pohoršovať, ale je to 
situácia, v ktorej sa Boh oslavuje, je to utrpenie, ktoré nezabíja.  

Podľa slov vladyku Petra, na tento odpust prichádza čoraz viac ľudí. „Bola veľmi 
krásna atmosféra. Ľudia zostali dlho po liturgii aj na agapé, takže myslím, že Pán nám dal 
skutočne takú milosť jednoty, aj pocítiť ozaj silu jeho lásky“. 

(zdroj: www.grkatba.sk) 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 17. - 23. 9. 2012  
 
Pondelok            17:00  Na úmysel 
                                    
Utorok                17:00 † o. Ján, o. Ján (Michalková) 
 
Streda              17:00  Na úmysel 

     
Štvrtok                   17:00  † Alexander, Marianna (Škovierová) 
    
Piatok                  17:00  † Mária Brejková, panychída  
    
Sobota                   17:00  Na úmysel 
    Večiereň 
 
Nedeľa                 17. po Päťdesiatnici, 8. hlas,  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská)  
       9:00     Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
              10:30    Sv. Liturgia (slovenská) 
                 17:00    Večiereň 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 24. – 30. 9. 2012 
 
Pondelok        17:00  Na úmysel  
 
Utorok                     17:00 Na úmysel 
   19:00  � Ľubomír, Terézia, Matúš (Michalková)      
 
Streda       17:00  Na úmysel  
     
Štvrtok                   17:00  � Ján, Ján (Michalková) 
         
Piatok                17:00  † Júlia, Jozef, Štefan (Papíková) 
 
Sobota            17:00  Na úmysel 

         Večiereň  
 
Nedeľa           18. Po Päťdesiatnici, 1. hlas. 

  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)  
         9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
                                10:30    Sv. Liturgia (slovenská) 
                                17:00    Veľká večiereň s lítiou  

 
 
 
 



OZNAMUJEME 

• V utorok, 18. 9. 12, o 18. 45 h. budú v našej farnosti modlitby matiek, na ktoré srdečne 
pozývame. Ide o známu iniciatívu, ktorá chce zjednotiť matky k modlitbe na rôzne úmysly. 
Tieto stretnutia sa budú raz týždenne v uvedenom čase. Stretnutie povedie p. Iveta Rimová. 

• V stredu, 19. 9. 12 bude v kaplnke Úradu vlády SR slávená naša sv. liturgia s obvyklým 
začiatkom o 16.00 h. Táto liturgia je prístupná verejnosti. 

• V nedeľu, 23. 9. 12 bude zbierka na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča 
v Prešove. Už vopred Vám úprimne ďakujeme za Vaše dary, ktorými podporíte rozvoj 
nových kňazských   povolaní.  

• Utorkom, 25. 9. 12 budeme pokračovať v slávení sv. liturgií „pre mladých duchom“. Čas 
týchto liturgií zostal nezmenený - 19:00 hod.    

• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia resp. 
eucharistie, aby to nahlásili čím skôr na farskom úrade, aby sme začiatkom októbra 2012 
mohli začať s pravidelnými stretnutiami.  
• V auguste 2012 sa uskutočnilo stretnutie členov farskej rady našej farnosti, ktorého 
hlavným bodom boli práce na odstránenie vlhkosti múrov nášho chrámu. Tieto práce vykoná 
firma Swietelsky. Na stretnutí bol predstavený aj rozpočet, ktorý dosiahne výšku cca. 44 000 
€. Z vlastných prostriedkov sme schopní uvoľniť 20 000 €, naša eparchia nám poskytne 7 000 
€. Zvyšnú sumu 17 000 € potrebujeme získať. Preto na tento účel uskutočníme pravidelné 
zbierky, pričom Vás prosíme o podporu.     

• POZVÁNKA : Naša bratislavská eparchia organizuje púť do Lúrd, ktorá sa uskutoční 
v termíne od 4. do 10. októbra 2012. Pôjde sa autobusom a cena za osobu zostáva nezmenená 
- 240 €. Svoj záujem nahláste čím skôr na eparchiálnom alebo farskom úrade najneskôr do 
nedele, 23. 9. 12 
 

ĎAKUJEME  

• Bohu známa rodina darovala na chrám sumu 100,- €, za čo jej vyslovujeme úprimné „Pán 
Boh odmeň! 
• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
       rod. Rimovej a Roháčovej (25. 8. 12) a rod. Michalkovej a Mockovej (1. 9. 12). 
         8. 9. 12  
        15. 9. 12 upratuje: rod. Jancurova a Mojzešova. 
   Ďakujeme za Vašu službu!  
 

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu, 15 9. 12 prijal iniciačné sviatosti v našom chráme Peter Matej Hodál. 
Novoosvietenému Božiemu služobníkovi prajeme veľa otvorenosti pre Božiu lásku.  
 

KKOONNTTAAKKTTYY 
 
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  


