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slovíčko o SLOVE 
 
 

V súvislosti s vrcholiacimi majstrovstvami sveta vo futbale ma zaujala jedna reakcia. 

Išlo v nej o otázku, ako je možné, že sa chorvátski hráči dostali až do finále? A jedna reakcia 

znela: Lebo mali dobrú prípravu.  Povieme, že je to logické vysvetlenie. Ale táto veta bola 

komentárom pod fotografiou, kde chorvátski hráči kľačia v modlitbe pred sochou Panny 

Márie. A okrem toho si ten autor všimol postavu trénera tímu, ktorý sa verejne priznáva k 

viere a vraj sa počas zápasov modlieva sv. ruženec. A to je tá príprava, ktorá stojí za 

úspechom chorvátskeho tímu. Tak to aspoň vysvetľoval autor článku.  

Túto správu som si všimol z dvoch dôvodov. Ten prvý dôvod je to priame spájanie 

viery a úspechu. Ak to totiž vytrhneme z celého kontextu kresťanstva, pre čitateľa to môže 

vyvolať dojem, že byť veriaci automaticky znamená byť úspešný, fyzicky zdravý a materiálne 

bohatý. A ten druhý dôvod je prirovnanie, ktoré vychádza zo športového sveta a dá sa veľmi 

pekne použiť vo svete duchovnom. Je to ten známy rozdiel medzi fanúšikom a 

nasledovníkom. Byť fanúšikom je lákavé, ale byť nasledovníkom niečo stojí. Stojí to najmä 

moju povrchnosť.   

A práve tieto dva dôvody sa vynárajú z evanjelia ôsmej nedele po Päťdesiatnici a jeho 

kontextu. (Mt 14, 12-22) Sme svedkami zázraku, ktorý zachytávajú všetci štyria evanjelisti. 

Sú len dva zázraky, ktoré si všímajú všetci štyria. Ten druhý je ten najväčší – slávne 

vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista. Toto je samozrejme predmetom záujmu všetkých 

štyroch. Ale prečo aj dnešné zázračné rozmnoženie chleba a nasýtenie davu ľudí? Čím je také 

výnimočné? Čítal som o žene, ktorá si uverejnila inzerát. Schudla som 50 kg. Predávam 

všetky šaty v dobrom stave. Veľkosť 3XL.  Nasledovalo mnoho reakcií, ale takmer nikto 

nemal záujem o šaty. Skoro všetci chceli vedieť jedno. Ako sa jej podarilo schudnúť. Ako sa 

jej podarilo zmeniť život. Pri pohľade na rozmnoženie chleba a rýb môžeme povedať, že tu 

nešlo o chlieb a ryby. Hoci mnohí si to mysleli. Z pokračovania tohto príbehu vidíme, že ho 

potom na druhý deň hľadali akoby chceli po včerajšej „zázračnej“ večeri aj „zázračné“  

raňajky. Ale nepochodili. Namiesto toho ich Pán Ježiš pozýva do vzťahu. A evanjelista Ján 



napokon hovorí o veľkom fiasku: „Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním 

nechodili.“ (Jn 6, 66) Kým Pán Ježiš plnil žalúdky, mal veľa fanúšikov. No keď chcel naplniť 

srdce človeka, nasledovala ho už len hŕstka. Z masy fanúšikov zostalo zopár nasledovníkov.  

Nie je nám známy takýto spôsob zmýšľania? Pane Bože, ak urobíš takýto zázrak, ak 

zasiahneš tým mojím spôsobom, potom ti budem veriť. Potom už budem žiť ako kresťan so 

všetkým, čo k tomu patrí. Potom už nebudem len tvoj fanúšik, potom ťa budem skutočne 

nasledovať. Čo tým vlastne hovorím? Že Pán Ježiš vlastne nestačí. Musí ma niečím podplatiť, 

aby som ho nasledoval. Skúsme si ale prirovnať túto situáciu k jednému obrazu. Predstavme 

si človeka, ktorý bol odsúdený na smrť za zločin v nejakom americkom štáte. V poslednej 

chvíli ale guvernér pošle správu, že odsúdencovi na smrť udeľuje milosť. Na to by ale 

odsúdenec zareagoval svojsky: „Neprijímam milosť guvernéra, ak mi najskôr nesľúbi nové 

auto!“ Absurdná reakcia. Ale nesprávam sa podobne aj ja k Bohu? On mi prináša záchranu z 

večnej smrti pozvaním do vzťahu, ale ja žiadam úplatky. Na druhej strane musíme jedným 

dychom dodať, že Pán Boh má pre nás pripravené mnohé dary a milosti, ale len ako pridanú 

hodnotu k tej hlavnej. K hodnote večného života.   

Pán Boh nasýti aj naše žalúdky, nechá niekoho vyhrať futbalový zápas, alebo nám 

dopraje aj úspechy v živote. Ale robí to preto, aby to pomohlo našej ceste do neba. Pán Boh 

isté veci robí alebo nerobí najmä z jedného dôvodu. Aby sme neboli len fanúšikmi. Ale aby 

sme spolu s apoštolom Petrom po masovom odlive fanúšikov mohli povedať: „Pane, a ku 

komu by sme šli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží 

Svätý." (Mt 6, 68n)   

 

NAŠA EPARCHIA MÁ NOVÉHO DIAKONA 
 

V piatok, na sviatok verchovnych apoštolov sv. Petra a Pavla, patrónov Bratislavskej 

eparchie, 29. júna vladyka Peter Rusnák, rukopoložil na diakona Jozefa Durkota. Slávnosť sa 

konala v rámci eparchiálnej odpustovej slávnosti počas archijerejskej božskej liturgie v 

cirkevnej slovančine v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave a spevom ju 

sprevádzal katedrálny zbor Kyrillomethodeon pod vedením dirigenta Ladislava Sabolčáka. 

Samotný obrad diakonskej vysviacky sa konal po anafore (eucharistickej modlitbe). 

Najprv miestny farár, o. Rastislav Čižik predstavil svätenca – subdiakona Jozefa a prečítal 

jeho životopis. Následne oznámil zhromaždeniu, že kandidát bol vyvolený na diakona a 

požiadal svätiteľa o udelenie svätenia slovami: „Z rozhodnutia Božieho a pôsobením 

presvätého a životodarného Ducha, požehnaním bohumilého biskupa vladyku Petra, povyšuje 

sa zbožný poddiakon na diakona“. Vstupné obrady boli zakončené bozkom pokoja medzi 

svätencom a svätiteľom. 

Ďalším dôležitým momentom bol obrad ľudovo nazývaný „zásnuby s oltárom“. 

Spočíva v tom, že svätenec vedený diakonom (Alexom Duľom) tri razy obchádza prestol 

(oltár) a zakaždým bozkáva jeho štyri rohy. Počas obradu sa spievajú tie isté tropáre ako pri 

slávení sviatosti manželstva: Svätí mučeníci, a Izaiáš, plesaj! 

Nasledovala podstatná časť diakonskej vysviacky. Tá sa odohráva pri prestole, pred 

ktorým si svätenec kľaká na pravé koleno, položí  naň ruky v tvare kríža a opiera sa hlavou o 

prestol. Svätiteľ položil na hlavu svätenca omofor, trikrát ho požehnal na hlave a nahlas 

prednášal slová konsekračnej modlitby: Božská milosť, ktorá vždy nemohúcich uzdravuje a 

nedostatočných naplňuje, ustanovuje zbožného poddiakona Andreja za diakona, pomodlime 

sa zaňho, nech naň zostúpi milosť presvätého Ducha“. Liturgické zhromaždenie následne 

odpovedalo trojitým Hospodi pomiluj. 

Záver svätenia tvorilo odovzdanie predmetov spojených so službou diakona – orára, 

kadideľnice a ripidy.  

 
zdroj. www.grkatba.sk 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 16. - 22. 7. 2018 
 

Pondelok                17:00  Sv. liturgia (csl.)  
             

Utorok            Blažený hieromučeník Pavol Peter, prešovský biskup  

                     17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Streda                17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

 

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (slovenská)  
                                         Veľká večiereň 

 

Piatok                    Svätý a slávny prorok Eliáš   
 7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                                17:00  Sv. liturgia (csl.)  

 

Sobota                     17:00 Sv. liturgia (slovenská) 

              Veľká večiereň  

 

  Nedeľa                9. 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: 23. – 29. 7. 2018  
 

Pondelok              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

        

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

     

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

 

Sobota                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                                  Veľká večiereň 

 

Nedeľa                   10. po Päťdesiatnici, 1. hlas                                      

     8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00   Večiereň 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 15. 7. 18 bude zbierka na pomocný fond Konferencie biskupov Slovenska. 

Ďakujeme za Vaše dary. 

• V utorok, 17. 7. 18 je odporúčaný sviatok blahoslaveného prešovského biskupa P. P. 

Gojdiča. Po sv. liturgii sa pomodlíme moleben. 

• V piatok 20. 7. 18 slávime odporúčaný sviatok Svätého a slávneho proroka Eliáša. 

V predvečer sviatku sa po sv. liturgii pomodlíme veľkú večiereň a v deň sviatku budú dve sv. 

liturgie – o 7.00 h. v  slovenskom a o 17.00 h. v  cirkevnoslovanskom jazyku.  

• V súvislosti s putovaním relikvií sv. Margity Antiochijskej bude vladyka Peter Rusnák 

sláviť archijerejskú sv. liturgiu v Kopčanoch (okres Skalica), na sviatok sv. Eliáša, 20. Júla 

2018 o 15.00 h. Sv. liturgia bude v chráme datovanom do veľkomoravského obdobia, ktorý je 

zároveň najstarším chrámom zasväteným sv. Margite na našom území. Sv. liturgiu bude 

spevom sprevádzať náš zbor Kyrillomethodeon. 

• LET 2018: Tento rok sa uskutočni už VIII. ročník Letného eparchiálneho tábora, ktorý sa 

tentoraz uskutoční v Šaštíne od nedele 15. júla do piatka 20. júla 2018. Prosíme o vaše 

modlitby za pokojný priebeh tábora.  

• V dňoch 26. až 29. júla 2018 sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18 (ďalej len 

„P18") v Prešove. Podujatie organizuje Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov 

Slovenska a KANET, n. o. Účastníkom stretnutia zabezpečuje program s možnosťami 

ubytovania a stravovania. Pre 10 mladých z farností našej eparchie máme zarezervovaný celý 

pobyt s ubytovaním a stravou za znížené ceny, ktoré boli v prvých dňoch registrácie. 

Neváhajte nás kontaktovať, ak sa rozhodnete zúčastniť tohto podujatia, na ktoré Vás srdečne 

pozývame. Viac: http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/. 

• Podporiť Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove môžete aj DARCOVSKOU SMS. Darca, 

ktorý chce podporiť Národné stretnutie mládeže P18 touto formou, musí poslať SMS správu 

v tvare DMS P18 (DMS medzera P18) na číslo 877. Cena SMS je 2 € a obdarovaný dostane 

96% z ceny každej darcovskej SMS správy. Viac informácií na www.donorsforum.sk. 

• Upozorňujeme taktiež na sprievodnú akciu stretnutia mládeže v Prešove P 18, ktorou bude 

bicyklová púť z Bratislavy do Prešova v dňoch od 21. do 26. 7. 2018. Podmienkou účasti je 

dobrá kondícia, bicykel a účastnícky príspevok 55 €. Prihlásiť sa môžete cez 

jburda@jesuits.net.  

ĎAKUJEME 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

  rod. Mojzešovej a Mockovej (7. 7. 18) a rod. Porhinčákovej a Ďukovej (14. 7. 18) 

           21. 7. 18 upratuje: rod. Žačiková a Susla 

           28. 7. 18 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek. 

BLAHOŽELÁME 

• V nedeľu, 8. 7. 18 prijal iniciačné sv. tajomstvá v našej farnosti Šimon Hricák. V sobotu, 

14. 7. 18 takto našu farskú rodinu rozšíril Ján Ďuk. Novo osvieteným Božím služobníkom aj 

ich rodinám vyprosujeme na príhovor Presvätej Bohorodičky úspechy v „živote i vo viere“. 

 KONTAKT

V prípade otázok alebo podnetov nás, prosím, kontaktujte: 

osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/29 328 56, 0911/400 845,                                                                                                                                    
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 
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