
                        

        

SSSSSSSSttttttttaaaaaaaauuuuuuuurrrrrrrroooooooossssssss        
                                        

 
Č. 19 október 2010   

Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

slovíčko o SLOVEslovíčko o SLOVEslovíčko o SLOVEslovíčko o SLOVE    
    

Drahé sestry aDrahé sestry aDrahé sestry aDrahé sestry a    bratia!bratia!bratia!bratia!    
 
 

„Volaný účastník je dočasne nedostupný.“ Možne ste už viackrát počuli túto vetu 
v telefóne, keď ste sa pokúšali niekomu dovolať. Možno ten niekto nechcel byť rušený pri 
dôležitom stretnutí, alebo sa len nachádzal na mieste, kde nebol žiaden signál. Čo ste urobili 
v tomto prípade? Keď som sa ja uplynulý týždeň ocitol v tejto situácii, urobil som bežnú vec. 
Poslal som dotyčnému SMS – ku v nádeji, že si ju určite prečíta, keď bude znova dostupný.  

Nejako podobne by som súčasným jazykom opísal aj postup Boha voči nám. Pretože na 
našej strane sa niekedy stáva, že sme „dočasne alebo aj trvalo nedostupní“. Priznajme si, že sú 
chvíle, kedy nie sme práve „zastihnuteľný“ a máme na to „svoje dôvody“. Preto nám Boh 
ponúka aj inú službu – krátke textové správy – v skratke SMS. Tieto krátke správy sú zachytené 
vo Sv. písme. Všimli ste si, že pán Ježiš v okamihoch, kedy ide o život, skutočne používa krátke 
vety? Jairovej dcére, ktorá zomrela a je ešte doma povie: „Talitha kum – Dievča vstaň!“ (Mk 5, 
41) Naimského mládenca, ktorého už nesú na cintorín osloví: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ 
(Lk 7, 14)  Lazárovi, ktorý je štyri dni mŕtvy a už sa nachádza v hrobe adresuje: „Lazár, poď 
von!“ (Jn 11, 43) Všetko sú to krátke správy, ktoré ľuďom znova vrátili život. 

A ako znie správa dnešného evanjelia? (Lk 6, 31-36) Možno sme z neho zachytili niečo 
o tom, že mám milovať svojich nepriateľov. Ako ma toto môže vzkriesiť z tej mojej duchovnej 
nevládnosti? Nejaký príkaz milovať človeka, ktorý mi možno ublížil, a ktorý vôbec nestojí 
o moju lásku? Osobne vidím krátku textovú správu od Boha práve v poslednej vete: „Buďte 
milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36) Mojím Bohom je Otec, ktorý ma miluje. A iba 
táto láska, toto milosrdenstvo ma môže skutočne naplniť. Minule mi jedna veriaca povedala: 
Ale to potom vyzerá tak, že Boh ma miluje a ja si ďalej budem robiť podľa seba. Ďalej budem 
žiť v hriechu, veď Boh ma aj tak miluje. Samozrejme, že sme dospeli k výsledku: Ak skutočne 
uverím tejto správe, tomuto evanjeliu, že Boh ma miluje, môj život sa zmení automaticky. 
A naopak platí - pokiaľ sa nezmenil, ešte som tomu skutočne neuveril. Ešte stále som ako 
„účastník (kresťan) nedostupný“. Čo k tomu dodať? Snáď ešte jednu krátku textovú správu, 
ktorou Pán Ježiš uzdravil hluchonemého: Effeta (Mk 7, 34) – otvor sa! Sme teraz dostupní? 



Program sv. misií: 16. – 24. 10. 2010 
 

 
 
Sobota – 16. októbra 2010 
 
16.30 Slávnostný ruženec 
  Privítanie o. misionárov 
17.00 Sv. liturgia, misijná kázeň  
  premietanie filmu „Ježiš“ 
 
Nedeľa – 17. októbra 2010  

Boh je láska 

08.00    Utiereň      
09.00     Sv. liturgia, misijná kázeň   
10. 30    Sv. liturgia, misijná kázeň   
17.00 Večiereň (po večierni sprievod na 

cintorín a panychída za 
zomrelých) 

 
Pondelok – 18. októbra 2010  

Hriech a spása v Ježišovi Kristovi 

16.30 Stretnutie s deťmi 
17.30 Radostný ruženec 
18.00 Sv. liturgia, misijná kázeň pre 

všetkých (po liturgii stavovské 
stretnutie ženy) 

 
Utorok – 19. októbra 2010  

Viera a obrátenie 

16.00 Sv. spoveď pre ženy 
16.30 Stretnutie s deťmi 
17.30 Bolestný ruženec 
18.00 Sv. liturgia, misijná kázeň pre 

všetkých (po liturgii stavovské 
stretnutie pre mužov) 

 
Streda – 20. októbra 2010  

Smrť 

16.00 Sv. spoveď pre mužov 
16.30 Stretnutie s deťmi 
17.30 Slávnostný ruženec 
18.0 Sv. liturgia, misijná kázeň              

 
 

Štvrtok – 21. októbra 2010  

Ježiš je Pán 

16.00 Sv. spoveď  
17.30 Ruženec svetla 
18.00 Sv. liturgia, misijná kázeň pre 

všetkých a obnova krstných 
sľubov - doniesť sviece 

(po liturgii sviatosť pomazania chorých) 
 
Piatok – 22. októbra 2010  

Eucharistia 

16.00 Sv. spoveď  
16.30 Stretnutie pre mládež 
17.30 Bolestný ruženec 
18.00 Sv. liturgia, misijná kázeň pre 

všetkých a obnova manželských 
sľubov 

 (po liturgii eucharistická poklona) 
 
Sobota – 23.októbra 2010  

Hľa tvoja matka 

 9.00 Akatist k Matke Ustavičnej 
Pomoci + spoveď 

10.00 Stretnutie pre mládež 
16.00 Sv. spoveď 
16.30 Slávnostný ruženec 
17.00 Sv. liturgia, misijná kázeň  
  Večiereň 
 
Nedeľa – 24.októbra 2010 

Modlitba 

08.00    Utiereň      
09.00     Sv. liturgia s misijnou kázňou  
10.30 Sv. liturgia s misijnou kázňou  

myrovanie 
             Posvätenie misijného kríža,  
 
Záver



FARSKÉ OZNAMY
 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 4. – 10. 10. 2010  
 
Pondelok             17:00  † Michal Vírostko, panychída 
               
Utorok                17:00  Na úmysel 
           19:00  � Mária (Michalková) 
 
Streda                17:00 † Ján, Mária (Hattalová) 
     
Štvrtok              17:00   † Ján Vírostko, panychída  
       
Piatok                 17:00   † Marta, František (Hattalová) 
 
Sobota               17:00   † Mária Bordová, panychída 

           Večiereň  
 
Nedeľa     20. po Päťdesiatnici, 3. hlas, Sv. otcov siedmeho ekumenického snemu 
                  8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)  
       9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
          10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 
          17:00  Večiereň 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 11. – 17. 10. 2010 
 
Pondelok           17:00   † Lýdia, Audij, Igor (Bittnerová) panychída  
 
Utorok                17:00  Na úmysel 
           19:00  � Peter (Michalková) 
   
Streda               17:00  † Ľudovít Hano, panychída   
  
Štvrtok                  17:00    Na úmysel 
       
Piatok                    17:00   Na úmysel 
     

Sobota            Začiatok sv. misií v našej farnosti 
17:00  Na úmysel 

 Večiereň 
  
Nedeľa            21. Po Päťdesiatnici, 4. hlas. 

 8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská) 
 9:00  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

          10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 
          17:00  Večiereň 

 

 



OZNAMUJEME  

 
• V sobotu, 9. 10. 2010 pozývame na stretnutie detí v priestoroch biskupského úradu so 
začiatkom o 15.30 hod. 

• V nedeľu, 10. 10. 2010 bude po druhej svätej liturgii spoločný farský obed v blízkej 
reštaurácii s následnou krátkou prednáškou pri káve v priestoroch biskupského úradu. Svoj 
záujem nahláste, prosím, do stredy, 6. 10. 2010.  
• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k najsvätejšej eucharistii resp. 
k sviatosti zmierenia, aby svoj záujem nahlásili čim skôr nižšie uvedeným spôsobom. V októbri 
chceme začať prípravu pravidelnými stretnutiami.   

• V dňoch 16. - 24. 10. 2010 budú v rámci bratislavských misií misie aj v našej farnosti. 
Navštívia nás otcovia redemptoristi východného obradu. Presný program týchto misií nájdete 
vyššie. V bohoslužobnom poriadku je oproti štandardu jedna dôležitá zmena! Sv. liturgie počas 
pracovného týždňa od 18. do 22. 10. 2010 budú o 18.00 hod.! Ak by niekto chcel pomôcť 
v rámci bratislavských misií, môže sa nahlásiť na internetovej stránke http://www.misieba.sk. 
Ide o pomoc pri občerstvení, rozdávaní letákov alebo tiež o službu modlitby. 
 

ĎAKUJEME  

 
• Michal Jalčák, ktorému vladyka Peter Rusnák 1. 10. 2010 udelil v našom chráme nižšie 
svätenia, daroval na chrám 20,- €. Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“  
• V nedeľu, 26. 9. 2010 sme pri zbierke na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča 
v Prešove prispeli dohromady sumou 310,- €. Srdečná vďaka. 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Krajcsovicsovej a Mojzešovej (25. 9. 10) a rod. Jancurovej a Karczubovej (2. 10. 10)   

  
          9. 10. 2010 upratuje: rod. Bodnárova a Michalkova 
         16. 10. 2010 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova. 
Ďakujeme za Vašu službu! 
 

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu, 25. 9. 2010 prijali sviatosť manželstva v našom chráme Andrej Jurica a Michaela 
Homzová. Čerstvým manželom blahoželáme a vyprosujeme „víno“ od Boha na každý deň.  

• V sobotu, 25. 9. 2010 naše farské spoločenstvo zaznamenalo ďalší prírastok – Simonu Máriu 
Kučerovú; v sobotu, 2. 10. 2010 sa k nej pridal Nikolas Mašán. Novoosvieteným Božím deťom 
vyprosujeme požehnanie Nebeského Otca na mnoho rokov!  
 

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  


