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Informačný (dvoj)týždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

slovslovslovslovíčkoíčkoíčkoíčko    o SLOVEo SLOVEo SLOVEo SLOVE    
 
Drahé sestry a bratia! 
 

 Určite ste zachytili správy o povodniach na východnom Slovensku. Obete povodní, škody, ktoré 
napáchali, opatrenia, ktoré sa musia vykonať. A keď som sledoval tieto informácie, tak vo mne 
zarezonovala jedna veta – mnohé obce zostali odrezané od sveta. Rozbúrená rieka zničila most. Poškodilo 
sa elektrické vedenie. Ľudia zostali odrezaní. Tragédia.  

Pri počúvaní týchto správ, som mal v pozadí Božie slovo – konkrétne Evanjelium podľa Jána 
v závere 15. kapitoly. Vzišiel mi z toho zaujímavý kontrast. To, čo v bežnom živote považujeme za 
tragédiu – stav pohotovosti, práve toto od nás žiada Boh v duchovnom živote – Byť odrezaní od 
sveta. Samozrejme, nie v zmysle: nebyť vo svete, žiť niekde na samote, ale v zmysle: nebyť napojený na 
energiu z tohto sveta, na trendy, na názory, myslenie tohto sveta.  

Toto je pozvanie Božieho slova: byť iný ako tento svet. Aby sme nezabudli, že toto je naša úloha: 
Byť odrezaní od sveta a byť napojení na ten najsilnejší zdroj – na Boha, na jeho lásku. Osobne som 
v týchto udalostiach videl práve tento odkaz – pre duchovnú oblasť. 

Preto sa pokúsme nanovo prijať slová evanjelia. V prvom rade: opýtať sa. Aké je moje napojenie: 
kde čerpám energiu, na základe čoho si budujem sebavedomie – na základe uznania iných ľudí, alebo  na 
základe hodnoty, akú mám v očiach Boha? Kto alebo čo určuje moje názory? Je to tento svet – najnovšie 
trendy, alebo je to Boh a jeho cirkev? Som odrezaný/-á od sveta, alebo som odrezaný/-á od Boha. Alebo 
som našiel/našla opäť niekde v strede. 

 V tom ale tkvie jedno veľké nebezpečenstvo. Žiť v omyle – že môžem meniť svoje „napojenie.“ 
Podľa času a priestoru, v ktorom sa práve nachádzam. Ak som v chráme, tam sa napojím na Boha, 
odrežem od sveta. Ako náhle som „vonku“ pomaly ale isto sa napájam na svet a odrežem sa od Boha. 
Neviem sa rozhodnúť. Medzi ponukou Boha a ponukou sveta. V chráme počúvam – Boh Ti ponúka pravé 
šťastie, stačí ak prijmeš jeho predstavu. Reklamy nás bombardujú: vytvorte si svet podľa svojich 
predstáv. A ja skúšam, čo bude fungovať, čo zaberie. V čom je skutočné šťastie. Či v tom čo hovorí Boh 
alebo tento svet. 

 Preto prosme o milosť, aby sme v každej situácii chceli a dokázali byť napojení na Boha. 
Otvorme sa preto znova pre Dar jeho Svätého Ducha. Aby o nás platilo nie len počas sv. liturgie, ale aj 
mimo nej – to je ten/tá, čo je napojený/-á na Boha a odrezaný/-á od sveta.      
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VÝKLAD SVÄTEJ BOŽSKEJ LITURGIE SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO 

5. Trojsvätá pieseň  

Po tropári a kondaku, ktoré hovoria o slávenom tajomstve (spieva ich ľud alebo zbor), kňaz 
intonuje: „Pretože si svätý, Bože náš, a my ti vzdávame slávu…” My spolu s anjelskými zbormi 
odpovedáme spevom: „Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.” Toto je jedna z 
najstarších častí byzantskej liturgie, slúžila ako vstupná pieseň. (Do dnešných dní sa pri pohrebných 
obradoch používa tento hymnus pri vstupe do chrámu.)  

Vstupujúc plnšie do tajomstva Božej prítomnosti v nás, narážame na zvláštnu povahu tejto 
prítomnosti. „Svätosť” je jedno z mála slov, ktoré nám aspoň trochu osvetľujú Božiu prirodzenosť. 
Svätosť neznamená dobrota či poctivosť. Znamená to vyhradený, vyčlenený. V anafore sv. Jána 
Zlatoústeho je Boh: „nevýslovný, nepochopiteľný, neviditeľný a neobsiahnuteľný”. Ak zakladáme svoj 
život na božskej liturgii, začneme si uvedomovať, že Boha nemožno manipulovať a jeho cesty nie sú naše 
cesty. (Iz 55, 8) Rast v tomto poznaní nás pripravuje, aby sme pozornejšie vnímali jeho slovo, ktoré sa 
hlása. 

6. Čítania a homília 

Po odchode k hornému stolcu (sedes, hórnoje 
sidálišče) sa kňaz po prvý raz otočí k ľuďom a zvolá: 
„Pokoj všetkým!” Je to pozdrav žijúceho Krista, 
ktorým po svojom vzkriesení pozdravil apoštolov. V 
časoch Jána Zlatoústeho sa tento pozdrav udomácnil 
aj v liturgii. Ak chceme niekoho počúvať s dokonalou 
úctou, musíme byť v pokoji. Nesmieme sa 
rozptyľovať vnútorne ani navonok. Skutočný pokoj 
môžeme dostať len od Krista. Kňaz znázorňuje 
Krista, hlavu tela, ktorým je Cirkev, a preto práve 
kňaz zvoláva do nás pokoj.  

Po prokimene (pozostávajúceho z jedného 
alebo dvoch veršov zo žalmu) počujeme čítanie z 
listov alebo Skutkov svätých apoštolov. Je 
adresované nám tu a teraz presne tak, ako ho apoštoli 
adresovali prvým kresťanským spoločenstvám. Máme ho počúvať tak, ako by nás osobne oslovoval sv. 
Pavol, sv. Peter či sv. Ján. „Aleluja” je vlastne logickou odpoveďou na ich slová. Tento spôsob 
poďakovania za ohlasovanie dobrej zvesti patrí k najstarším prvkom bohoslužby. Diakon znova okiadza 
chrám. Je to príprava na slávnostný okamih ohlasovania evanjelia.   

Od raných čias cirkevní otcovia poukazovali na dvojitú funkciu prestola pri liturgii - prestol 
evanjelia a prestol eucharistie. Náš postoj k čítaniu evanjelia a homílii nemôže byť čisto intelektuálny. 
To, čo počujeme, nie je iba nejaký príbeh, povzbudenie či pobavenie. Musí sa to stať našou potravou. 
„Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.” (Mt 4, 11) Božie slovo 
musí byť prežité. Ak máme zmýšľať tak ako Kristus (Flp 2), potom sa musíme ponoriť do jeho slov.  

V minulosti si ľudia veľmi ctili evanjeliár. Boli tak pevne presvedčení o prítomnosti Krista 
v ohlasovanom evanjeliu, že niektorí si hneď kľakli pod evanjeliár a chceli sa tak vyliečiť. (Lk7, 44 a Jn 
15, 3) Zároveň tak vzdávali úctu. Počas čítania evanjelia svetlonosi držia sviečky, čo symbolizuje, že 
Kristus je „svetlo sveta”. (Jn 8, 12) Na čítanie evanjelia všetci odpovedáme: „Sláva tebe, Pane, sláva 
tebe.” 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 28. 7. – 3. 8. 2008 
   
 

Pondelok    17:00   † Pavol, Anna, František, Matúš  (Papíková) 
 
Utorok        17:00   † Juraj (Šecková) 
 
Streda       17:00  � Richard s rodinou (Duška) 
   
Štvrtok      17:00  � Katarína s rodinou (Gerová) 
                                
Piatok        17:00   † Ľubomír (Blašková) 
 
Sobota        17:00  � Katarína s rodinou (Gerová) 
 
Nedeľa     12. Po Päťdesiatnici, 3. hlas. 
                  8:00     Utiereň (slovenská) 
       9:00     Sv. Liturgia (slovenská) 
     10:30   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
                17:00   Eucharistická poklona 
 
 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 4. 8. – 10. 8. 2008 
 
Pondelok    17:00   † Ladislav (Mihalovič) 
    
Utorok        17:00   � Katarína s rodinou (Gerová) 
    Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov 
 
Streda       Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 

17:00   Na úmysel  
   
Štvrtok      17:00   † Terézia (Blaško) 
                                
Piatok        17:00    Na úmysel 
 
Sobota           17:00    � Marta a Matej (Škovierová) 
 
Nedeľa     13. Po Päťdesiatnici, 4. hlas. 
                  8:00    Utiereň (slovenská) 
       9:00    Sv. Liturgia (slovenská)  
     10:30   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)           
                                 17:00   Večiereň 

 

 

 

 



OZNAMUJEME  

• Piatok 1. 8. 2008 je prvým piatkom v mesiaci. Týmto dňom zároveň začína aj pôst pred 
    sviatkom Zosnutia presvätej Bohorodičky – tzv. spasivka, alebo tiež uspenský pôst. Tento pôst 
    trvá až do spomínaného sviatku (15. 8.). Na našom území nie je záväzný. Počas jeho obdobia 
    platí zdržanlivosť od mäsa v piatok.    

• V stredu, 6. 8. 2008 budeme sláviť prikázaný (veľký) sviatok Sväté Premenenie nášho 
    Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Z tohto dôvodu bude v utorok  5. 8. 2008 po sv. 
    liturgii večiereň s lítiou a požehnaním chlebov a pri liturgii vo sviatok bude myrovanie.   

• Sviatosť manželstva chcú prijať: 
   1. Henrieta Jančišinová, narodená v Starej Ľubovni, bývajúca v Bratislave a Kamil Kollárik, 
    narodený aj bývajúci v Bratislave. Sobáš budú mať 8. 8. 2008 v Legnave. 
  2. Linda Kukucska, narodená v Nadlacu (Rumunsko), bývajúca v Bratislave a Radoslav 
      Jakub, narodený v Sečovciach a bývajúci v Bratislave. Sobáš budú mať 16. 8. v Nadlacu.   
 

ĎAKUJEME  

• Bohu známa osoba prispela na zvony sumou 20 000,- SKK. Otec novokňaz Ján Burda SJ  
   daroval na tento účel 1 000,- SKK. 
  Bohu známa osoba darovala na chrám 2 000,- SKK, a taktiež iná Bohu známa osoba prispela 
   sumou 1000,- SKK. 
 Všetkým štedrým darcom vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“    

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu: 
    rodinám Semberovej a rod. Segiňákovej (19. 7. 2008 aj 26. 7. 2008)   
        
         2. 8. 2008 upratujú:  mládež (oázové spoločenstvo) 
         9. 8. 2008 upratujú:  rod. Mojzešová a rod. Krajcsovicsová 

   Srdečná vďaka za Vašu službu. 
 

BLAHOŽELÁME  

 • Vo štvrtok, 17. 7. 2008 oslávila svoje 89. narodeniny pani Mária Škovierová, manželka o.   
Jána Škovieru (94 r.). Oslávenkyni blahoželáme a vyprosujeme Božie milosti na „mnoho 
a šťastných rokov.“    

• V nedeľu, 20. 7. 2008 sa do nášho farského spoločenstva sviatosťami kresťanskej iniciácie 
začlenil Adrián Francis Northrop (nar. 8. 6. 2008). Novoosvietenému Božiemu služobníkovi 
vyprosujeme Božie požehnanie a tešíme sa z ďalšieho prírastku v našom spoločenstve.    
 

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 


