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Informačný (dvoj)týždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

slovslovslovslovíčkoíčkoíčkoíčko    o SLOVEo SLOVEo SLOVEo SLOVE    
 
Drahé sestry a bratia! 
 

 Určite si vieme predstaviť situáciu, že keď nám niekto vysvetľuje veci z minulosti, ktoré si 
my nepamätáme, môže si pomôcť nejakým obrazom zo súčasnosti. Napr. niekto povie: vieš – 
písací stroj – to je ako dnes počítač. Len počítač je omnoho výkonnejší. Predstavme si, že by nám 
v tomto duchu Pán Ježiš vyrozprával podobenstvo o vinohradníkoch (Mt 21, 33 – 42), mohol by 
ho aktualizovať ako „podobenstvo o neplatičoch“. Alebo by nám asi jednotlivo vysvetlil: 
„Predstav si, že pracuješ v nejakej  prosperujúcej firme a majiteľ jedného dňa povie, ja musím 
odcestovať – všetko prenechávam Tebe, aby si to tu riadil/-a...“ 

Akokoľvek by sme toto podobenstvo upravili, jedno je isté – je nadčasové: zachytáva 
správanie sa človeka voči Bohu. Konkrétne: skupina nájomníkov príde takmer do hotového. 
Hospodár vysadí vinicu, ohradí ju plotom, zhotoví v nej lis, postaví vežu a potom ju dá do 
prenájmu. Nájomníci nemali žiadnu zásluhu pri jej budovaní. Od nich sa očakávajú dve veci: aby 
začali pracovať, a aby časť úrody odovzdali majiteľovi. Nie celú – len časť úrody. Nestalo sa.  
Niekto povedal: „chyba bola v tom, že majiteľ odcestoval. Keby bol zostal vo vinici, toto by sa 
nebolo nestalo. Keby majiteľ zostal vo svojej firme, nemala by takéto problémy.“ A práve pri tejto 
otázke som sa zastavil – Prečo majiteľ odcestoval? Prečo nezostal vo svojej vinici? 

Pozrime sa znova na význam tohto podobenstva, ktoré Pán Ježiš povedal. Dobre vieme, že 
tým majiteľom vinice je Boh. Vinica, ktorú založil je tento svet. A my sme vinohradníci, 
správcovia vinice. Teda ani otroci, ani majitelia, ale správcovia. Majiteľ nám svoju vinicu odovzdal 
a odcestoval. Kedy a prečo? Dve otázky a len jedna odpoveď. Bolo to v okamihu, keď sme ho my 
poslali preč. Keď sme si miesto Neho vybrali hriech. Bolo to teda naše rozhodnutie, aby odišiel. 
On len z lásky k nám rešpektoval dar, ktorý nám dal on sám – slobodnú vôľu. Deti majú v sebe 
väčšinou obraz Boha, ktorý trestá: Adam a Eva zhrešili, preto ich Boh vyhnal z raja. Lenže my 
vieme, že oni sa vlastne vyhnali sami – tým svojím rozhodnutím proti Bohu. A čo urobil Boh? Ešte 
im urobil aj odev – ako prejav lásky. Znak toho, že v skutočnosti bude stále s nimi cez svojich 
poslov – prorokov, cez svojho Syna. Teda Boh, hoci „odcestoval“, zostáva stále v spojení so 
správcami Jeho majetku – s nami. Otázka znie, či ja stojím o toto spojenie? Lebo v tom spočíva 
ten prvý tragický omyl. Teológia ho nazýva – Deizmus. To znamená: Boh stvoril tento svet 
a viac sa nezaujíma, nestará, „má iné povinnosti.“ My kresťania veríme, že to nie je pravda. Boh 
neprerušil spojenie. Dokonca ho po našom páde do hriechu naplno obnovil – vo svojom synovi -
 Ježišovi Kristovi. Jeho posledná veta v evanjeliu podľa Matúša znie: „Ja som s Vami po všetky 
dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28,28) Boh je s nami. Každý deň.    

A potom si položme druhú otázku – týka sa vinohradníkov: Prečo boli schopní zneškodniť 
poslov od majiteľa? Prečo boli schopní dokonca zabiť Jeho Syna? Pretože prepadli ďalšiemu 



omylu: že vinica patrí im. A toto je vysvetlenie pre tento svet. Prečo som ja schopný zabíjať – 
poslov, ktorých posiela Boh. Lebo uverím jednému klamstvu zlého -  že tento život patrí iba mne. 
Že ja vlastním svoj život, a preto mám právo o ňom rozhodovať ako sa mi zachce. Ja som 
zákonodarca. A to potom znamená: ja som „boh“ pre svoj život. Ja mám právo rozhodnúť o tom, 
či sa dieťa narodí alebo nie. Ja mám právo rozhodnúť, kedy ukončím svoj život „dobrou smrťou“. 
Ja si vyberiem, čo sa mi v cirkvi páči, a čo je nemoderné jednoducho odmietnem. Ja si vyberiem.  
Stále len: ja, ja, ja... Lebo som uveril klamstvu, že som „vlastníkom vinice“. 
        Nepodľahnime ani jednému z týchto tragických omylov. Boh každému z nás odovzdal vinicu 
– náš život. Raz nám túto vinicu vezme. A viete, čo nám zostane? To, čo sme mu odovzdali. To, 
čo mu odovzdám počas svojho „správcovstva“. V ekténiách sa pri každej sv. liturgii modlíme: 
„sami seba, druh druha i celý svoj život“ – odovzdajme Bohu. Práve z tohto jediného dôvodu - 
Aby ho nám raz mohol vrátiť.     
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VÝKLAD SVÄTEJ BOŽSKEJ LITURGIE SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO 

7. Suhubaja (vrúcna) ekténia 

Táto ekténia poskytuje zhromaždenej cirkvi príležitosť, aby sa modlila za mnohé zvláštne potreby. 
Rubriky hovoria, že do tejto ekténie môžu byť zaradené prosby za rôzne úmysly. Takto sa modlíme 
nielen za „mier na celom svete”, ale tiež za pokoj na Balkáne, Blízkom Východe či v Strednej Amerike. 
Tu sa nemodlíme iba za „hojnosť plodov zeme”, ale aj za hladujúcich v Etiópii, Sudáne, Afganistane a 
Indii, ktorým by mohli pomôcť tí „viac obdarení”. Keď sa za nich modlíme, napĺňame podstatu cirkvi. 
Pretože ako vyvolený rod (1 Pt 2, 9) a žijúce telo Krista stojíme pred trónom Otca v ustavičnej modlitbe 
za potreby sveta. (Heb 7)  

Po nej nasleduje ekténia za katechumenov - tých, ktorí sa pripravujú na krst. No môžeme pritom 
myslieť aj na všetkých hľadajúcich a neveriacich v Krista. Tieto prosby osobitne zvýrazňujú misijné 
poslanie cirkvi - hlásať evanjelium spravodlivosti všetkému stvoreniu. (Mk 16, 15) 
 

8. Liturgia verných (veriacich) 
„My cherubínov tajomne predstavuje a životodarnej 
Trojici trojsvätú pieseň spievame, odložme teraz 
všetky svetské starosti. Veď máme prijať Kráľa 
všetkých, ktorého anjelské zbory neviditeľne nesú v 
sláve. Aleluja, aleluja, aleluja!” 

Tento spev zo 6. storočia nás uvádza do 
tajomstiev, ktoré zakúsime v tejto časti liturgie. 
O chvíľu sa pripojíme k cherubínom a spolu s nimi 
budeme spievať: „Svätý, Svätý, Svätý…” (v anafore). 
Kňaz nás vyzve, aby sme pozdvihli svoje srdcia a 
zanechali všetky svetské starosti. A nakoniec 
prijmeme dostaneme Kráľa všetkých. Čo teda ešte 

môžeme povedať? Iba „Aleluja!” Dva alternujúce spevy predpísané na Veľký štvrtok a Veľkú sobotu 
podobne predvídajú obsah celej liturgie verných.  

Slávnostné prenesenie darov (Veľký vchod) je charakteristickým úkonom byzantskej liturgie. 
Chrám znovu napĺňa nádherná vôňa kadidla. Diakon a kňaz sprevádzaní sviečkami kráčajú na ambón. 
Počas vchodu sa spomína celá hierarchia a členovia cirkvi. Tak ako sa chlieb a víno prenášajú na prestol, 
aby boli premenené, tak aj my nasledujeme tento sprievod duchovne, stúpajúc s slúžiacimi do svätyne.  

 
 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 11. 8. – 17. 8. 2008 
   
 

Pondelok    17:00   † Ján, Andrej, Mária, Anna, Mária (Sičáková) 
      † Imrich (Pribulová), panychída  
 
Utorok        17:00  � Ľubomír a Ľubomír (Mihalovič) 
 
Streda       17:00   † Juraj, Vasiľ (Lipčáková), panychída 
      † Ľubomír (Blašková)  
   
Štvrtok      17:00   Na úmysel  
      Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov 
                                
Piatok        Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny  

17:00  Za veriacich farnosti  
 
Sobota        17:00  Na úmysel 
 
Nedeľa     14. Po Päťdesiatnici, 5. hlas. 
                  8:00     Utiereň (slovenská)  
       9:00     Sv. Liturgia (slovenská) � Štefan (Michalková) 
     10:30   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
                17:00   Večiereň 
 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 18. 8. – 24. 8. 2008 
 
Pondelok    17:00   Na úmysel  
    
Utorok        17:00   † Mária (Rybovičová) 
 
Streda       17:00   Na úmysel  
   
Štvrtok      17:00   � Mária (Škovierová) 
                                
Piatok        17:00    Na úmysel 
 
Sobota           17:00    † Anna (Polák) 
 
Nedeľa     15. Po Päťdesiatnici, 6. hlas. 
                  8:00    Utiereň (slovenská) 
       9:00    Sv. Liturgia (slovenská)  
     10:30   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)           
                                 17:00   Večiereň  

OZNAMUJEME  

• V piatok, 15. augusta je prikázaný sviatok  Zosnutia našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky  



    Márie, vždy Panny (Uspénije presvjatoj Bohoródicy). Po sv. liturgii bude moleben k prečistej  
    Bohorodičke a myrovanie. Z tohto dôvodu bude vo štvrtok,  14. 8. 2008 po sv. liturgii večiereň 
    s lítiou a požehnaním chlebov a pri liturgii vo sviatok bude myrovanie. V tento sviatok bude 
    zároveň aj voľnica. 

• V nedeľu 17. augusta 2008 sa po sv. liturgii uskutoční zbierka na Katolícke školy. Účelom 
   zbierky je podpora katolíckeho školstva a  katechizácie na Slovensku. Prosím o Vašu podporu.  
   Už vopred Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! 

• 16. a 17. 8. 2008 sa uskutoční archieparchiálna odpustová slávnosťv Ľutine. Pri tejto 
   príležitosti bude v sobotu, 16. 8. 2008, o 18:00 hod. RÁDIO LUMEN vysielať priamy   
   prenos z archijerejskej sv. liturgie a v nedeľu 17. 8. 2008, o 10:00 hod. bude vysielať priamy  
   prenos z archijereskej sv. liturgie aj STV.  

• Sviatosť manželstva chcú prijať: 
  1. 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. 
   2. Mária Zdravecká, narodená aj bývajúca v Bratislave a Juraj Mol čányi, taktiež narodený aj 
      bývajúci v Bratislave. Sobáš budú mať 30. 8. 2008, o 14:30 hod. v Bratislave.   

ĎAKUJEME  

• Bohu známa rodina prispela na zvony sumou 30 000,- CZK. Ďalšia Bohu známa osoba 
   darovala 1 000,- SKK. 
  Bohu známa rodina darovala na chrám 2 000,- SKK.  
 Všetkým štedrým darcom vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“    

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu: 
    mládeži (oázové spoločenstvo - 2. 8. 2008 ) a Márii Dudokovej (9. 8. 2008)  
        
         16. 8. 2008 upratujú: rod. Bodnárová a rod. Michalková, 
         23. 8. 2008 upratujú:  rod. Jancurová a rod. Karczubová. 

   Srdečná vďaka za Vašu službu. 

BLAHOŽELÁME  

• V nedeľu, 3. 8. 2008 sa do nášho farského spoločenstva sviatosťami kresťanskej iniciácie 
začlenila Melánia Alexandra Guliasová (nar. 6. 1. 2008). Novoosvietenej Božej služobníčke 
blahoželáme a vyprosujeme veľa darov Božieho Ducha.    

• V nedeľu, 17. 8. 2008 oslávi svoje 25. narodeniny Tatiana Čižiková, manželka o. Rastislava 
Čižika (28 r.). Oslávenkyni blahoželáme a vyprosujeme Božie milosti na „mnoho a šťastných 
rokov.“    

• V pondelok, 18. 8. 2008 oslávi svoje 85. narodeniny p. Štefan Mihalovič. Aj jemu srdečne 
k úctyhodnému životnému jubileu blahoželáme a pripájame modlitbu o hojné Božie požehnanie.   

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 


