
  
  

SSTTAAUURROOSS  
          

 
Č. 18 september 2013 

Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré mesto
 

 

 

slovíčko o SLOVE 

 
 

Pred časom sme spomínali výrok istého človeka, ktorý povedal, že ak by mal v rukách 

absolútnu moc nad celým svetom, urobil by len jedno. Vrátil by slovám ich skutočný, pravý 

význam. Na tento výrok som si spomenul, keď som pri ceste v susednom Rakúsku videl 

reklamné plagáty, na ktorých bolo pozvanie na jednu udalosť. Bola vyjadrená nemeckým 

slovom Messe. Prvá vec, ktorá mi prišla na um, bola, že to budú asi veriaci katolíci, ktorí 

pozývajú na sv. omšu. Lenže keď som toto slovo vnímal v danom kontexte, rýchlo som zistil, 

že nemôže ísť o sv. omšu. Išlo o iný význam slova Messe.  Nie omša, ale veľtrh. A to je 

podstatný rozdiel.  Nie je Messe ako Messe. Raz to znamená trh a raz sv. omšu. Alebo je tu 

spojitosť? Je pre mňa sv. omša – v našom obrade sv. liturgia – miesto, kde som akoby na trhu 

a obchodujem s Bohom? Vráťme slovám ich pôvodný význam. 

A k tomu nás pozýva aj evanjelium Nedele pred Povýšením sv. Kríža.(Jn 3, 13 – 17) 

Znova máme pred sebou často skloňované slovo – láska. Aj my povieme – nie je láska ako 

láska. Niečo iné rozumie pod pojmom láska tento svet a niečo iné kresťan. Minulú nedeľu 

sme počuli, ako za Pánom Ježišom prišiel človek a chcel vedieť, ktoré prikázanie je v zákone 

najdôležitejšie. Pán Ježiš poukázal na centrum: Milovať Boha a blížneho ako seba. Čo je 

láska pre kresťana? Je láska prikázanie? Svet povie: srdcu nerozkážeš. V jazyku kresťana 

láska znamená voľba. Ja sa rozhodnem milovať. Preto je v Božom slove láska ako prikázanie.  

Lebo sa nám musí prikazovať, ako sa prikazuje chorým ľuďom. Po páde do hriechu sme totiž 

ochoreli na nedostatok skutočnej lásky. Určite sme si všimli, že v prikázaní lásky Pán Ježiš 

použil sloveso – Milovať budeš... (Mt 22, 37) Kresťanský psychológ Stephen R. Covey 

v jednej svojej knihe opisuje skúsenosť. Po prednáške prišiel za ním istý muž a povedal, že sa 

mu síce prednáška páčila, ale každý prípad je iný. „Napríklad moje manželstvo“ hovorí. „Ja 

a moja manželka k sebe už nič necítime. Máme tri deti a nevieme ako ďalej. Čo nám 

poradíte?“ Psychológ odpovedal. „Riešenie je jednoduché: Milujte ju.“  „Ale veď som Vám 

povedal, že k sebe už nič necítime!“ Na to psychológ odvetil: „Ak už k sebe nič necítite, 

potom je to dobrý dôvod na to – začať milovať.“ Toto muž nepochopil. Preto mu psychológ 



vysvetlil: „Milovať je sloveso. Cit lásky je ovocie skutku. Teda milujte ju. Slúžte jej, obetujte 

sa, cíťte s ňou, cente si ju. Ste na to pripravený?“ Milovať je sloveso. Človek nekresťan 

zväčša kladie dôraz len na city. Už k sebe nič necítime, tak sa rozídeme. V akomkoľvek 

vzťahu.  

 Zaujímavé je, že prikázanie lásky je vyjadrené budúcim časom – Milovať budeš... 

Otázka znie, kedy budem milovať. Odpoveď ponúka dnešné evanjelium. Milovať budem 

vtedy, keď uverím, že „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby 

nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16). Milovať je sloveso. Boh 

miluje cez konkrétne činy – stvorenie a spásu. Ja milujem, keď sa tieto činy Boha stávajú 

centrom môjho života. Ináč vyjadrené – Keď sa Božie slovo stáva cezo mňa telom. 

 Preto nám dnes Cirkev ponúka aj iné Božie slovo. V liturgickom kalendári dnes 

rezonujú ešte dve skutočnosti. Radové čítanie a sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. 

V radovom evanjeliu čítame podobenstvo o talentoch. (Mt 25, 14-30) V evanjeliu sviatku zasa 

počúvame o základnom postoji kresťana – počúvaní. (Lk 10, 38-42). V kontexte týchto čítaní 

dostáva slovo o láske Boha k nám širší rozmer. Poznáme Podobenstvo o talentoch i jeho 

význam. Boh nám zveril talenty a očakáva, aby sme s nimi pracovali. Vieme, že pod talentami 

rozumeli prví poslucháči Matúšovho evanjelia práve celé Božie slovo. Aj tu vidíme, aké je 

dôležité, aby sme vrátili slovám ich pôvodný význam. Talenty nie sú moje schopnosti, ale 

schopností Boha, ktoré nám odovzdáva vo svojom slove. A centrom tohto slova je láska. 

Všetci dostávame tento talent. Všetci túžime byť milovaný a chceme milovať. Len niektorí to 

hľadáme na nesprávnych miestach. A čo nám potom zostáva? Dať slovám iný význam. 

Možno toto urobil sluha z podobenstva, ktorý talent zakopal. Bál sa svojho Pána. Je obrazom 

človeka, ktorý sa bojí Boha, lebo nevidí a neverí, že Boh je láska. A tak túto lásku hľadá inde.  

 Preto nás dnešný sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky vyzýva, aby sme to 

nerobili. Nehľadajme lásku tam, kde sú iba jej karikatúry. Sadnime si pokorne k nohám Ježiša 

Krista a počúvajme Jeho slovo, ako to urobila Panna Mária. Je zaujímavé, že sa na jej sviatky 

prevažne číta evanjelium, kde sa spomína iná Mária – sestra Lazára a Marty. To nám 

naznačuje, že všetci môžeme zaujať postoj Presvätej Bohorodičky, ktorá na Božie slovo 

odpovedala: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.  

Nie je slovo ako slovo. Nie je láska ako láska. Vráťme slovám pôvodný význam. Aby 

sme mohli zažiť ich skutočnú silu. 

 

 

Biskupi Európy sa stretnú v Bratislave a v Košiciach 
 

 

V dňoch 3.- 6. októbra sa v Bratislave uskutoční Plenárne zasadanie CCEE (Konferencia 

biskupských konferencií Európy). Jej členmi sú predsedovia jednotlivých biskupských 

konferencií na kontinente. Pracovné stretnutie sa koná každý rok v inej krajine. Témou 

stretnutia bude téma „Boh a štát, Európa medzi laicitou a laicizmom“. 

Stretnutie povedie predseda CCEE kardinál Péter Erdő, predseda Konferencie biskupov 

Maďarska. Na stretnutí sa zúčastní aj jeho tradičný hosť, prefekt Kongregácie pre biskupov, 

kardinál Marc Ouellet, pozorovateľ Svätej Stolice pri Rade Európy Mons. Aldo Giordano, 

ako aj iní odborníci a hostia zo Slovenska a Európy. Účastníci stretnutia navštívia okrem 

Bratislavy aj starobylú Nitru. Na záver stretnutia budú v nedeľu, 6. októbra celebrovať 

slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave. 

V dňoch 17. až 20. októbra sa v Košiciach uskutoční stretnutie katolíckych biskupov 

východného obradu z Európy. Pracovné stretnutie sa koná každý rok v inej krajine. Tieto 

stretnutia sa konajú pod patronátom CCEE. Posledné takéto stretnutie sa uskutočnilo v 

Záhrebe. 
         Zdroj: tkkbs.sk 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 9. – 15. 9. 2013 
 

Pondelok             17:00  Na úmysel 

               
Utorok                17:00  Na úmysel  

 
Streda             16:00  Sv. liturgia na Úrade vlády SR 

                              17:00  Na úmysel  

 

Štvrtok            17:00  Na úmysel 

 
Piatok                      17:00  Na úmysel 
   Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov 

        

Sobota                    Eparchiálna odpustová slávnosť 

                                  9:00 Utiereň 

             10:00 Akatist k Presvätej Bohorodičke 

                                10:30 Archijerejská sv. liturgia, sprievod okolo chrámu, agapé 

                                17:00 Večiereň 

 

Nedeľa                17. po Päťdesiatnici, Po povýšení, 8. hlas 

                  8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  

                          10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 

                          17:00  Večiereň 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 16. – 22. 9. 2013  
 
Pondelok            17:00  Na úmysel 

                            
Utorok                17:00  Na úmysel 

 

Streda              17:00  Na úmysel 

             

Štvrtok            17:00  Na úmysel 

 
Piatok                    17:00  Na úmysel 

           

Sobota              17:00  Na úmysel  

                                         Večiereň  

   

Nedeľa              18. po Päťdesiatnici, 1. hlas 
            8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  

                             10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 

                             17:00    Večiereň 

 



OZNAMUJEME 

• Nedeľou, 1. 9. 13 sme znova prešli na tzv. „cezročný režim“ nedeľných bohoslužieb. (Viď 

bohoslužobný poriadok)  

• V stredu, 11. 9. 13 budeme znova slúžiť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR s obvyklým 

začiatkom o 16.00 h. 
• Eparchiálna odpustová slávnosť v našej farnosti bude v sobotu, 14. 9. 13. Pozvanie na 

túto odpustovú slávnosť a hlavným slúžiteľom bude o. arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ. 

Program odpustovej slávnosti sa začne utierňou o 9. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku, bude 

pokračovať modlitbou akatistu k Presvätej Bohorodičke a vyvrcholí slávením archijerejskej 

sv. liturgie o 10. 30 h., po ktorej bude sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií. Následne 

bude agapé, na ktoré môžete priniesť aj vlastné odpustové špeciality. Sv. liturgia bude slávená 

v slovenskom jazyku. 

• Odpustovej slávnosti bude predchádzať trojdňová duchovná príprava od stredy 11. 9. do 

piatku 13. 9., počas ktorej sv. liturgie o 17. 00 budú slúžiť pozvaní kňazi. V stredu o. 

František Fedorišin (Trnava), vo štvrtok o. Marek Vadrna (Marianka) a v piatok o. Igor 

Cingeľ (Trenčín).  

• V nedeľu, 22. septembra 2013 sa v Košiciach uskutoční Národný pochod za život. Ide 

o iniciatívu Konferencie biskupov Slovenska. Prípravu akcie si podľa biskupov vyžiadali stále 

častejšie útoky namierené proti životu, ako aj naliehavá snaha podporiť ochranu života od 

počatia po prirodzenú smrť na verejnosti. Bližšie informácie si môžete prečítať na výveske 

pred chrámom alebo ich nájdete na internetovej stránke www.pochodzazivot.sk. Ak sa 

rozhodnete zúčastniť tohto podujatia, oznámte to na farskom úrade. Taktiež je možné 

zabezpečiť presun do Košíc a prípadné ubytovanie.  

V nedeľu 22. septembra v dopoludňajších hodinách budú v Košiciach sláviť naši vladykovia 

sväté liturgie v týchto chrámoch: 

prešovský arcibiskup Ján Babjak SJ v Chráme svätých Petra a Pavla na Terase, 

vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup v Chráme Božej Múdrosti na Furči, 

vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup v Katedrálnom chráme v Starom meste, 

vladyka Milan Lach SJ, pomocný biskup Prešovskej archieparchie v Chráme Ochrany 

Presvätej Bohorodičky na sídlisku Jazero. 

• V nedeľu, 22. 9.13 sa uskutoční Zbierka na kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča.  

Vopred ďakujeme za Vaše dary, ktorými podporíte formáciu nových kňazských povolaní. 

• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k sv. tajomstvu zmierenia 

a eucharistie, aby svoj záujem nahlásili na farskom úrade. 

• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať: 

Marek Holík, syn rodičov Vladimíra a Gabriely r. Bartókovej, narodený v Lučenci a bývajúci 

v Boľkovciach a Veronika Semberová, dcéra rodičov Andreja a Márie r. Belejovej, narodená 

a bývajúca v Bratislave. Sobáš budú mať v našom chráme 21. 9. 2013. 

• Dávame do pozornosti oficiálnu internetovú stránku našej farnosti, na ktorej si budete môcť 

prečítať aktuálne farské oznamy. Stránka nesie názov: www.bratislava.grkatba.sk.  

ĎAKUJEME 

• Bohu známa rodina darovala na podporu chrámu 100 €. Vyslovujeme úprimné „Pán Boh 

odmeň!“  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 

    rod. Ličkovej a Rimovej (31. 8. 13) a rod. Michalkovej, Mockovej, Semberovej, Vavríkovej a 

členom Neokatechumenátneho spoločenstva. (7. 9. 13) 

http://www.pochodzazivot.sk/
http://www.bratislava.grkatba.sk/


   13. 9. 13 upratuje rod. Mojzešová a Pätoprstá   

   21. 9. 13 upratuje rod. Ličková a Rimová  

Ďakujeme za Vašu službu! 

BLAHOŽELÁME 

• V piatok, 6. 9. 13 oslávil svoje 63. narodeniny náš o. biskup vladyka Peter Rusnák. V jeho 

zodpovednej službe mu vyprosujme veľa Božích milostí na príhovor Presvätej Bohorodičky 

na mnohaja i blahaja lita! 

• V sobotu, 31. 8. 13 prijala iniciačné sv. tajomstvá v našom chráme Laura Sára Jurčovičová. 

Novoosvietenej Božej služobníčke vyprosujme stálu prítomnosť Božieho svetla v živote.  

KKOONNTTAAKKTT 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte: 
  
osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0907/387 265, 
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 
 

AAKK  CCHHCCEETTEE  PPOODDPPOORRIIŤŤ  OOPPRRAAVVUU  NNÁÁŠŠHHOO  CCHHRRÁÁMMUU,,  MMÔÔŽŽEETTEE  TTAAKK  UURROOBBIIŤŤ  AAJJ  VVKKLLAADDOOMM  AALLEEBBOO  

PPRREEVVOODDOOMM  NNAA  ÚÚČČEETT  NNAAŠŠEEJJ  FFAARRNNOOSSTTII::  

ČČÍÍSSLLOO  ÚÚČČTTUU::  1111447722447766//00990000,,  SSLLOOVVEENNSSKKÁÁ  SSPPOORRIITTEEĽĽŇŇAA,,  AA..SS..  

SSPPRRÁÁVV  PPRREE  AADDRREESSÁÁTTAA::  OOPPRRAAVVAA  CCHHRRÁÁMMUU..      

  

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

