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Informačný (dvoj)týždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave
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Drahé sestry a bratia! 
 

Možno poznáte rôzne relácie, v ktorých ide o to, že človek tam príde a vizážisti, kaderníci mu 
zmenia zovňajšok – už nie je taký ako pred tým. Zvyčajne vyzerá lepšie. Alebo aj vo filmoch to 
zvykneme vidieť. Také prestrihnutie deja – po 5, 10, 20 rokoch ... – a už je všetko iné.  

A toto bolo to prvé čo mi napadlo, keď som si prečítal známu stať z evanjelia podľa Matúša v 14. 
kapitole. Scéna, ktorú sme počuli už mnohokrát. Ježišovi učeníci sú na mori, strhne sa búrka a v tom 
prichádza po mori Ježiš. Petrova reakcia – „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prešiel k tebe po mori.“ 
Peter zapochybuje a topí sa. Ježiš ho vyťahuje z vody. Lekcia. Tu sa to dnešné evanjelium síce končí. 
Lenže my dobre vieme, že Petrov príbeh pokračuje. Skúsme si predstaviť akoby taký strih – o pár rokov 
neskôr. Spomeňme si na inú udalosť. Ten istý Pán Ježiš, ten istý apoštol Peter, veľmi podobná situácia – 
učeníci na mori vidia na brehu Ježiša – čítame u evanjelistu Jána v 21. kapitole. Čo urobí apoštol Peter? 
Chce dôkaz? Nie, keď vidí Ježiša skočí do vody a pláva k brehu. Keď si znova uvedomíme skutočnosť, že 
pre židov voda – more  predstavovalo sídlo smrti, vidíme zásadný obrat u apoštola Petra.. Predtým a po 
tom – a čo bolo tým medzníkom? Vzkriesenie Ježiša Krista. To bola tá „zmenáreň“ pre apoštola Petra. 

Poďme ale k nám. Pretože toto je ponuka pre nás. Boh každému z nás ponúka taký strih – 
„predtým a potom“ . Boh nás všetkých pozýva do svojej „zmenárne“. A čo je tou jeho zmenárňou? – 
Každá svätá liturgia. V čom spočíva táto „zmenáreň“? V tom, že sa dnes stretnem s Ježišom Kristom. 
A preto nebudem mať strach vrhnúť sa hoci aj do „vody tohto sveta“, do smrti. Pretože sa dnes stretnem 
s láskou Boha, ktorá je silnejšia ako smrť. A túto lásku Boha môžem vidieť za všetkým, čo ma dnes, 
alebo budúci týždeň stretne. 

Nepoviem nič nové, keď spomeniem, že my všetci v sebe ako ľudia nesieme strach zo smrti. Tak 
ako apoštol Peter v spomínanom evanjeliu – chcel chodiť po vode. Nechcel sa namočiť. Presne tak aj my 
– máme ako ľudia strach zo smrti. Lenže práve toto je dielo Ježiša Krista, preto prišiel na tento svet, „aby 
smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla a aby vyslobodil tých, ktorých zotročoval celý život 
strach zo smrti.“ (Hebr 2, 14)  

 Boh nám chce darovať práve toto: aby som nemal strach skočiť do smrti, ale aby som pred sebou 
vždy videl Ježiša Krista – toho ktorý porazil smrť. Všetci dnes znova môžeme zažiť strih – predtým 
a potom. Predtým ako som sem dnes ráno prišiel, možno som mal strach z problému v práci, v rodine, 
kdekoľvek. My všetci môžeme zažiť ten Boží prestrih – „o hodinu neskôr...“ Z každej sv. liturgie 



môžeme domov odísť naplnení pokojom – na brehu tých mojich problémov, mojej smrti ma vždy čaká 
Ježiš Kristus – víťaz nad smrťou.               
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4. Antifóny a Malý vchod 

Antifóny sú žalmové verše s refrénmi, 
ktoré rozprávajú o slávenom tajomstve. Niektoré 
sviatky majú svoje vlastné antifóny, ktoré 
zosilňujú naše chápanie a oslavujú tieto jednotlivé 
sviatky. V niektorých východných cirkvách je 
zvykom, že v nedeľu spievajú tú istú prvú 
antifónu, ako sa spieva na Paschu (Veľkú noc). 
Takto každý týždeň ohlasujú: „Jasaj Bohu, celá 
zem…” (Ž 66, 1) Naozaj, každý Pánov deň 
oslavuje úplnosť vzkriesenia, ktorú zažívame 
každoročne počas sviatkov Paschy. 

Hymnus „Jednorodený Synu i Božie 
Slovo…” je jedným z nosných spevov bohoslužby 
slova. Zložil ho v roku 535 byzantský cisár Justinián a slúži ako isté vyznanie viery. Jeho osobité 
postavenie v liturgii je určite primerané, pretože v tejto časti bohoslužby sa nezaoberáme Božím slovom 

iba ako nejakou knihou či textom, ale viac – vnímame ho ako mystickú 
prítomnosť pôsobiacu v nás. 

Vchod s evanjeliárom (nazývaný Malý vchod) pôvodne znamenal 
vchod do chrámu. Druhý verš tretej antifóny hovorí: „Predstúpme 
s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami.…” (Ž 94, 2) 
V každom prípade v praxi slúži Malý vchod na to, aby poukázal na 
dôležitosť Božieho slova. Aby sa zvýraznila dôležitosť evanjeliára, kňaza 
a diakona sprevádzajú svetlonosi, ktorí nesú sviečky. V niektorých 
farnostiach je zvykom, že zhromaždení – no špeciálne deti prichádzajú 
dopredu, aby si bozkom uctili sväté evanjelium. Na záver diakon 
pozdvihuje evanjeliár a zvolá: „Premúdrosť! Stojme úctivo!” Ľud 
odpovedá sklonením hláv a spevom: „Poďte, pokloňme sa a padnime pred 

Kristom…”  

Tieto gestá majú hlbokú symboliku. Tak ako vyjadrujeme našu vieru v skutočnú prítomnosť 
Krista v eucharistii, keď robíme poklonu pred svätými darmi, tak prejavujeme našu vieru v Krista 
prítomného v slove, keď si bozkom a poklonou uctievame sväté evanjelium. Toto všetko nás pripravuje 
na to, aby sme pozorne a radostne počúvali slovo, ktoré sa nám bude ohlasovať. 

 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 14. 7. – 20. 7. 2008 
    
 

Pondelok    17:00   † Andrej (Jacošová) 
 
Utorok        17:00   † Magda a Ján (Michalková) 
 
Streda       17:00   � Richard s rodinou (Duška) 
   
Štvrtok      Blahoslavený mučeník Pavel Peter Gojdič 

17:00  � Katarína s rodinou (Gerová) 
                                
Piatok        17:00  � Richard s rodinou (Duška) 
 
Sobota        17:00  � Peter, Andrej (Škovierová)   
 
Nedeľa     10. Po Päťdesiatnici, Svätý a slávny prorok Eliáš, 1. hlas. 
                  8:00     Utiereň (slovenská) 
       9:00     Sv. Liturgia (slovenská) 
     10:30   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
                17:00   Večiereň 
 
 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 21. 7. – 27. 7. 2008 
 
Pondelok    17:00   † Mária (Jacošová)  
    
Utorok        17:00   � Katarína s rodinou (Gerová) 
 
Streda       17:00   � Richard s rodinou (Duška) 
   
Štvrtok      17:00   � Katarína s rodinou (Gerová) 
                                
Piatok        17:00    † Mikuláš (Jacošová) 
 
Sobota           17:00    Na úmysel  
 
Nedeľa     11. Po Päťdesiatnici, 2. hlas. 
                  8:00    Utiereň (slovenská) 
       9:00    Sv. Liturgia (slovenská)  
     10:30   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)           
                                 17:00   Večiereň 

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME  

• Vo štvrtok 17. 7. 2008 slávime sviatok blahoslaveného mučeníka Pavla Petra Gojdiča, 
   prešovského biskupa. 

• V sobotu  19. 7. 2008 sa uskutoční púť na Velehrad - pri príležitosti svetových dní mládeže  
    v Sydney. Sv. liturgiu bude sláviť pražský exarcha Mons. Ladislav Hučko spolu s našim 
    biskupom vladykom Petrom o 7:30 hod. Ak by bol dostatočný záujem, objednal by sa autobus. 
    Predpokladaný odchod by bol v sobotu 19. 7. 2008 najneskôr o 5:15 hod., spred biskupského 
    úradu. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte nižšie uvedeným spôsobom.   
 

 

ĎAKUJEME  

 
• 29.6.2008 sa pri zbierke „halier sv. Petra“ vyzbieralo 9128,- SKK. Srdečná vďaka za Vaše 
    príspevky, ktorými ste podporili Pápežské misijné dielo v krajinách tretieho sveta. 

• Bohu známa osoba darovala na chrám 7000,- SKK. Srdečné Pán Boh odmeň!   

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu: 
    rodinám Michalkovej a Bodnárovej (4. 7. 2008) a rodinám Karczubovej a Jancurovej 
   (11. 7. 2008) 
        
        19. 7. 2008 upratujú:  rod. Žeňuchová a rod. Kraj ňáková 
        26. 7. 2008 upratujú:  rod. Semberová a rod. Segiňáková 

   Srdečná vďaka za Vašu službu. 
 

BLAHOŽELÁME  

 
 • V sobotu 5. 7. 2008 o 10.00 hod. prijal v Stropkove sviatosť kňazstva o. Ján Burda. 
   Primičnú svätú liturgiu slávil 6. 7. 2008 o 10:15 hod. v Ruskej Kajni.  
   Primičnú sv. liturgiu slávil aj v Bratislave v sobotu 12. 7. 2008 o 9:00 hod.  
   Otcovi novokňazovi v prvom rade ďakujeme za jeho obetavú a plodnú službu v našej farnosti 
   a vyprosujeme mu ešte veľa aktívnej spolupráce so Svätým Duchom. O. Ján začína ako 
   duchovný správca gréckokatolíckej farnosti v Trnave, pričom bol zároveň poverený aj 
   pastoráciou v tamojšom univerzitnom pastoračnom centre (UPC).  
 
 

KKOONNTTAAKKTT 
 
 V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás prosím kontaktujte: 
  
  osobne:   o. Rastislav Čižik, farár 
   tel.:          02/ 52932856, 0907/387 265,  
   e-mail:    rastislav.cizik(zavináč)gmail.com  
 
  osobne:   o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný  
   tel.:           0903/946 717 
  


