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Informačný (dvoj)týždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislava

 

slovslovslovslovíčkoíčkoíčkoíčko    na úvodna úvodna úvodna úvod    
 
 
Drahé sestry a bratia! 

 
 
Chcem využiť tento jedinečný okamih a povedať (napísať) pár slov na začiatok. Na aký 

začiatok? Dňa 30. 10. 2008, o 16. 59 SEČ bolo prvý krát počuť ich spoločný hlas. V tom čase sa 
po prvý krát rozozvučali naše chrámové zvony: pôvodný, po generálnej oprave a náš nový zvon 
„Peter a Pavol“, ktorý vladyka Peter Rusnák posvätil v sobotu, 25. 10. 2008. 

 A každý takýto okamih si zaslúži slovo. A najvhodnejšie je určite Božie slovo. A takým je 
aj Slovo, ktoré sme nechali napísať na náš nový zvon. Slovo, ktoré by sme si ale v prvom rade 
nechať vpísať do svojich sŕdc. To slovo nám chce povedať niečo životne dôležité. A síce: „Dnes, 
keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia.“ (Hebr 4,7b) Myslím si, že toto je to 
základné. Toto je skutočne slovo na každý začiatok. Keď pán Ježiš povie podobenstvo 
o rozsievačovi (Lk 8, 5-15), ktorý rozsieva semeno na štyri typy pôdy (viď alebo spomeň Stauros 
č. 12), jeho učeníci nechápu, čo chce povedať týmto podobenstvom. Evanjelista Marek na to 
zachytáva reakciu pána Ježiša: „Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte ostatné 
podobenstvá?“ (Mk 4,13). Pán Ježiš tu naznačuje: „Ako sa chcete dostať ďalej? Ako chcete 
pochopiť, väčšie veci, keď nechápete to podstatné: že treba jednoducho otvoriť svoje srdce pre 
každé Božie slovo.“ 

Určite ste už niekedy videli ako sa triedia mince. Do prístroja, ktorý má tvar lievika sa 
vysypú mince a ústie tohto „lievika“ sa nastaví na istú veľkosť, napr. 2-korunáčky. A prístroj 
potom prepustí mince takejto veľkosti alebo menšie. Keď som to nedávno sledoval, napadlo mi, 
že často sa takto správam k Božiemu slovu. Boh hovorí cez Sväté písmo, cez moje svedomie, cez 
ľudí, situácie a ja si nastavím „lievik do svojho srdca“ len na určitú veľkosť, alebo typ. Toto si 
„pripustím k srdcu“, tamto už nie. Lenže to znamená, že už tu, na začiatku môjho vzťahu k Bohu 
sa deje chyba, ktorá ma nepustí ďalej. Vzťah nerastie.    

Preto „znova a znova“: „Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia.“ 
A Pán by určite dodal: „Prosím.“ 

 



    

LITURGICKÉ OKIENKOLITURGICKÉ OKIENKOLITURGICKÉ OKIENKOLITURGICKÉ OKIENKO    

    

VÝKLAD SVÄTEJ BOŽSKEJ LITURGIE SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO 

13. Prepustenie 

 

Po ďalšej ekténii sme vyslaní odísť v pokoji. Kristus je 
náš pokoj. V eucharistii zbúral múr rozdelenia, 
nepriateľstvo. (Ef 2, 14) Pretože „v Kristovi Ježišovi ste 
sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu 
krv blízkymi.” (Ef 2, 13)  

V zaambónnej modlitbe prosíme za jednotu cirkvi a sveta 
a dostávame záverečné požehnanie. Takto končíme tým, 
čím sme začínali - modlitbou v pokoji za Božie stvorenie 
a účasťou na milostiach slávnej vlády jeho Syna.  

V niektorých krajinách ešte veriaci po konci liturgie 
pristupujú dopredu a berú si z požehnaného chleba - 
antidoru (nekonsekrovanej prosfory). Je to pozotatok 
agapé - prvokresťanských hodov lásky. Zároveň idú 
pobozkať kríž, ktorý drží v ruke kňaz. Na jeho pozdrav 
„Kristus medzi nami,” odpovedáme „Je aj bude.” Veď 
ako prisľúbil, on je a bude s nami až do konca sveta. 

 Z Vašich otázok vyberáme: 

Otázka: Vždy, keď sa po sv. liturgii čítajú ohlášky (nejaký pár chce prijať sviatosť manželstva), 
tak na záver sa spomenie: „kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, pre ktorú by dvaja 
dotyční nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi cirkvi.“ Aké sú tie prekážky? 

Odpoveď:  Podľa kódexu cirkevného práva pre východne cirkvi (CCEO) rozlučujúce prekážky 
robia sviatosť manželstva neplatnou. Sú buď Božieho práva, alebo cirkevného práva. Od 
rozlučujúcich prekážok Božieho práva nemôže dišpenzovať (oslobodiť) ani Cirkev. Od prekážok 
cirkevného práva môže dišpenzovať Cirkev a len potom je možné prijať sviatosť manželstva. Vo 
východnej cirkvi poznáme 13 takýchto prekážok (v latinskej cirkvi ich je 12). 
  K rozlučujúcim prekážky Božieho práva patria napr.: iný, pred Bohom právoplatne 
jestvujúci manželský zväzok, neschopnosť k úkonu manželského spojenia (impotencia) 
existujúca v čase prijatia sviatosti manželstva, pokrvenstvo priamej línie (otec – dcéra – vnučka 
...) a druhý stupeň bočnej línie (brat – sestra) 

K rozlučujúcim prekážkam cirkevného práva patria napr.: nedostačujúci vek. Podľa 
cirkevného práva muž 16 rokov a žena 14 rokov. U nás musíme rešpektovať vek dospelosti 18 
rokov, sobáš katolíka s nepokrsteným, diakonská a kňazská vysviacka a sviatostný sľub čistoty, 
pokrvenstvo bočnej línie do štvrtého stupňa včítane (bratancove deti – prabratanci), Sem patrí aj 
trinásta prekážka k uzavretiu manželstva (len vo východnej cirkvi) a ňou je duchovné 
príbuzenstvo, teda vzťah vzniknutý sviatosťou krstu (krstný rodič – krstné dieťa).  
 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 3. 11. – 9. 11. 2008 
   
 

Pondelok     17:00  † Peter, Katarína, Marta, Mária     
 
Utorok        17:00   Na úmysel  
   19:00  † Tibor, Magda (Kollesár) 
 
Streda       17:00  � Peter 
   
Štvrtok      17:00  � Mária (Michalková) 
           
Piatok        17:00  † Andrej, Anna (Gajdoš)  
               Veľká večiereň 
  
Sobota       Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam 

17:00  Na úmysel  
    Večiereň 
 
Nedeľa     26. Po Päťdesiatnici; 1. hlas. 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 
                                17:00   Eucharistická poklona 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 10. 11. – 16. 11. 2008 
 
Pondelok    17:00   � Peter   
    
Utorok        17:00   Na úmysel   
   19:00   † Peter, Magdaléna (Burák)  
 
Streda       17:00  � Peter 
   
Štvrtok      17:00   † Jozef (Gajdoš) 
                                
Piatok        17:00   � Mária 
 
Sobota           17:00    Na úmysel  
       Večiereň 
 
Nedeľa     27. Po Päťdesiatnici; Sv. apoštol a evanjelista Matúš, 2. hlas. 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 
                                17:00  Večiereň 

 



OZNAMUJEME  

• Piatok, 7. 11. 08 je zároveň prvým piatkom  v mesiaci. Je to teda pre nás všetkých príležitosť  
   Obnoviť svoj vzťah s Bohom vo sviatosti zmierenia. 

• V sobotu, 8. 11. 08 budeme sláviť odporúčaný sviatok Zhromaždenie k veľvojvodcovi  
    Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam. Preto sa deň predtým v piatok, 7. 11. 08 po  
    sv. liturgii pomodlíme veľkú večiereň sviatku.   

• Za predpokladu priaznivých okolností sa v nedeľu, 9. 11. 08 po obidvoch sv. liturgiách  
   uskutočnia voľby do farskej rady . Navrhnutý kandidáti (pôvodnou farskou radou) sú títo:  
   Mária Semberová, Mária Dudoková, Marianna Bodnárová, Marcel Mojzeš, Štefan Krajňák,  
   Marián Bartko, Andrej Huorka a Ľubomír Michalko ml. Každý si môže vybrať aj vlastných   
   kandidátov, ktorí nie sú navrhnutí, pričom voliť sa budú 4 členovia. 2 členov doplní podľa  
   cirkevného práva duchovný správca farnosti, takže nová farská rada bude mať 6 členov.      

• V nedeľu, 9. 11. 08 sa uskutoční zbierka na podporný fond. Svojimi darmi podporíte  
    ekonomicky slabšie farnosti našej bratislavskej eparchie, za čo Vám už vopred ďakujeme.  

• V sobotu, 25. 10. 2008 vladyka Peter posvätil náš nový zvon - Peter a Pavol, ktorý bol potom  
    spolu s pôvodným opraveným zvonom vo štvrtok, 30. 10. 2008 nainštalovaný a uvedený do    
    prevádzky. 
    

ĎAKUJEME  

• Bohu známa osoba prispela na zvony sumou 1000,- SKK (33.19 €), a tou istou sumou prispela 
   aj na chrám. Iná Bohu známa osoba darovala na chrám 2000,- SKK (66.39 €). Za štedré dary    
   vyslovujeme darcom úprimné: „Pán Boh odmeň!“ 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu: 
    rod. Jancurovej a p. Karczubovej (25. 10. 08) a rod. Segiňákovej a rod. Semberovej 
    (1. 11. 08).   
     8. 11. 08 upratuje: mládež (Oázové spoločenstvo) 
   15. 11. 08 upratujú: rod. Kováčová a rod. Vavríková 

   Srdečná vďaka za Vašu službu! 

 

BLAHOŽELÁME  

•  V sobotu, 25. 10. 08 sa do nášho farského spoločenstva sviatosťami krstu a myropomazania  
     začlenili tieto deti: Anna Džupinová, Liliana Mária Gajdošová a Filip Jur čenko.  
.    Z ďalšieho bohatého rozšírenia našej farskej rodiny sa úprimne tešíme  
     a vyprosujeme dary Svätého Ducha počas celého života.  

• V utorok , 28. 10. 08 oslávil svoje 55-te narodeniny náš o. arcibiskup a metropolita vladyka  
     Ján Babjak SJ. K životnému jubileu mu zo srdca blahoželáme a vyprosujeme potrebnú Božiu   
     milosť pri jeho náročnej, zodpovednej službe na „mnohaja i blahaja lita.“    
 

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


