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Na jednom maturitnom oznámení som si prečítal výrok: „Lúčenie je chvíľa, keď treba 

byť hrdinom.“ Na chvíľu som sa nad týmto výrokom zamyslel. Zrejme chcel vyjadriť, aby 

sme sa v okamihu lúčenia s blízkym človekom zachovali hrdinsky. Aj my kresťania 40 dní po 

Pasche slávime Kristovo Nanebovstúpenie. Aj dnes sme na prvý pohľad svedkami lúčenia. 

Pán Ježiš vystupuje do neba. Položme si otázku: Čo to konkrétne znamená pre nás, pre našu 

vieru? Keď sa dôkladnejšie pozrieme na Božie slovo, zistíme, že nehovorí jednoznačne 

o úplnom Ježišovom odchode. Hovorí o tom, že Ježiš bol apoštolom vzatý z očí. 

Nanebovstúpenie však vytvorilo ešte väčšiu blízkosť Ježiša a jeho Cirkvi. Dnešná 

komunikácia úžasne prekonáva vzdialenosti času i priestoru. Ľudia ešte pred pár rokmi si ani 

nevedeli predstaviť dnešné možnosti komunikácie – rádio, televízia, satelity, internet... Aj 

napriek tomu filozof Martin Heidegger povedal, že „moderná doba prekonala všetky 

vzdialenosti, ale nevytvorila žiadnu blízkosť“. Nanebovstúpenie Pána ale hovorí o Ježišovej 

novej blízkosti. 

Svätý Lev I. povedal, že odkedy medzi nami Kristus nie je prítomný viditeľne, všetko 

viditeľné prešlo na mystériá – sviatosti. Pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa hovorí 

konkrétne o eucharistickom prijímaní. Kým je eucharistia mimo nás, vidíme ju, môžeme ju 

adorovať. Keď je prijmeme, už ju nevidíme. Prestáva vtedy Ježišova prítomnosť? Vôbec nie, 

práve naopak. Eucharistický chlieb zmizne, aby bol prítomný v našom vnútri. Nastáva nová a 

mocnejšia blízkosť, intimita v dôvernosti srdca. Po Nanebovstúpení sa Ježiš stáva prítomným 

v tejto intimite, v tejto dôvernosti sŕdc. Toto je jeden dôležitý dôsledok Kristovho 

nanebovstúpenia. Ďalší účinok Kristovho nanebovstúpenia je zavŕšenie našej spásy. Sv. Ján 

Zlatoústy vo svojej homílii o Nanebovstúpení hovorí: „Dnes je ľudský rod úplne zmierený s 

Bohom. Zmizol dávny a vražedný boj. My, ktorí sme neboli hodní života na zemi – vystúpili 

sme do neba. Dnes sa stávame dedičmi Božieho kráľovstva, my, čo si nezaslúžime ani 

pozemské, vystupujeme do neba a získavame za dedičstvo prestol Kráľa a Pána. Ľudská 
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prirodzenosť, pred ktorou cherubín strážil raj, bola pozdvihnutá nad všetkých cherubínov.“ 

Môžeme povedať, že každá sv. liturgia môže byť naším nanebovstúpením. Aj dnes môžeme 

vystúpiť do neba. Lebo tam vystúpil Ježiš Kristus aj s našou ľudskou prirodzenosťou. Toto je 

úžasný dar, ktorý nám Boh ponúka. Čo nás teda drží na zemi? 

Tretí význam Kristovho nanebovstúpenia pre nás objavíme, keď zaostríme na Božie 

slovo. Konkrétne na Evanjelium podľa Lukáša, ktorého záver čítame práve v deň sviatku. 

Lukášovo evanjelium sa začína aj končí v Jeruzaleme, v chráme. Na začiatku nám evanjelista 

predstavuje Zachariáša, ako v chráme prináša kadidlovú obetu, ako mu bolo určené lósom 

(viď Lk 1,9). A na záver počujeme o apoštoloch, ako sa po Ježišovom nanebovstúpení vrátili 

do Jeruzalema a stále boli v chráme. Keď Zachariáš  po skončení svojej služby vyšiel 

z chrámu, nemohol prehovoriť a zostal nemý (Lk 1,20.22), lebo neuveril Pánovým slovám, 

ktoré sa mali splniť v svojom čase (Lk 1,20). Ježišovi apoštoli naopak s veľkou 

radosťou velebili Boha, lebo už sa splnilo to, čo bolo predpovedané Zachariášovi, i to, čo bolo 

napísané dávno pred ním. 

 Na začiatku nám evanjelista predstavuje Zachariáša v pokročilom veku, ktorý už 

nemohol mať potomka, nedokázal uveriť slovám anjela, že mu manželka porodí syna. Preto 

nemôže prehovoriť. Teraz vidíme apoštolov, ktorí  uverili a dostanú dar Svätého Ducha. Budú 

nielen hovoriť, ale budú tiež mať množstvo duchovných potomkov – tých, ktorých získajú pre 

Krista. Ale najmä – cez nich sa Božie slovo znova stane telom.  Zachariáš po skončení svojej 

služby z chrámu odišiel. Ježišovi apoštoli sú teraz v chráme stále. Ešte viac, oni sami sa 

stávajú chrámom, v ktorom prebýva Boží Duch (viď 1 Kor 3,16; 1 Kor 6,19 2 Kor 6,16). 

Posun od Zachariáša k apoštolom, vzdialenosť  medzi prvou a poslednou stránkou 

Lukášovho evanjelia predstavuje cestu, ktorú je pozvaný prejsť každý, kto sa stretol 

s Kristom. Toto je odkaz sviatku Kristovho nanebovstúpenia. Lúčenie možno je chvíľa, keď 

treba byť hrdinom. Ale Nanebovstúpenie Krista je chvíľa, keď treba byť svedkom. Svedkom 

Kristovej lásky, svedkom Kristovej prítomnosti v našich životoch.  

 

 

ZBOR CHRYSOSTOMOS NA FESTIVALE V POĽSKU 

 

 
Medzi spevácke zbory, ktoré sa zúčastnili na Medzinárodnom festivale cirkevnej hudby 

v severopoľskom Bialystoku, sa tohto roku zaradil bratislavský gréckokatolícky katedrálny 

chrámový zbor Chrysostomos, od roku 2003 laureát ceny Konferencie biskupov Slovenska 

Fra Angelico. 

Festival nazvaný podľa miesta vzniku Hajnówka sa konal v dňoch 20. až 25. mája a 

Slovensko bolo na jeho 33. ročníku zastúpené iba po tretí raz. Z 25 telies pestujúcich zborový 

spev kresťanského Východu a rozdelených do piatich kategórií – farské, svetské, detské, 

zbory hudobných učilíšť a profesionálne – získal debutujúci Chrysostomos 3. miesto. 

Osemnásťčlenný miešaný zbor viedol jeho kmeňový dirigent Martin Škoviera, profesor 

matematiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Z dôsledne liturgického, ale pomerne 

pestrého repertoáru porota osobitne ocenila ukážku hymnológie karpatského rozspevu, ktorú 

spracoval dirigent zboru. Do nesúťažnej časti festivalu patrilo vystúpenie v rímskokatolíckom 

farskom chráme v Bialowieži. To, že pri vysokej dominancii početných pravoslávnych zborov 

z Ruska, Bieloruska a Ukrajiny zaznel aj kultivovaný hlas zo vzdialenej diaspory, je dôležité z 

viacerých hľadísk, ale na prvé miesto patrí skutočnosť, že aj táto účasť posilňuje povedomie 

kresťanskej spolunáležitosti. Vypovedá o nej samo ideové označenie podujatia ako festival 

spievajúcej duše. 

Preto patrí nášmu zboru srdečná vďaka nielen za reprezentáciu našej cirkvi 

v medzinárodnom meradle, ale aj za snahu o šírenie evanjelia týmto osobitným spôsobom.  



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 26. 5. - 1. 6. 2014 
 

Pondelok             17:00  Na úmysel 

               
Utorok                 17:00  Na úmysel 

 
Streda                  17:00  Na úmysel 

                             Večiereň sviatku Nanebovstúpenia Pána 

      

Štvrtok                Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok 

                               7:00  Na úmysel 

                             17:00  Za veriacich farnosti         

 

Piatok                  17:00  * Juraj Fedor 

           

Sobota              17:00  * Michal, Silvia, Alžbeta 

                      Večiereň 

   

Nedeľa                   7. po Pasche – otcov Prvého nicejského snemu, 6 . hlas  

                               8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  Prvé sv. prijímanie detí 

                              17:00   Večiereň
  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 2. – 8. 6. 2014  
 

Pondelok               17:00  † Michal Soľanka (panychída) 

             
Utorok                 17:00  Na úmysel 

                              
Streda                17:00  † Andrej  

      

Štvrtok                  17:00  Na úmysel       

 

Piatok                      7:00  Na úmysel 

                               17:00  Na úmysel 

           

Sobota                Piata zádušná 
                                    17:00  Sv. liturgia za zosnulých, panychída, hramoty (slovensky) 

              Večiereň s lítiou 

   

Nedeľa                   Svätá Päťdesiatnica 
                  7:45    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) Priamy prenos RTVS 

             11:30   Sv. Liturgia (slovenská)   

                              17:00   Večiereň s modlitbami na kolenách  

 



OZNAMUJEME 

• Vo štvrtok, 29. 5. 14 budeme sláviť prikázaný sviatok Pánovo nanebovstúpenie. Preto 

bude v predvečer sviatku veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov. V deň sviatku budú 

znova dve sv. liturgie – jedna ráno o 7.00 h. (cirkevnoslovanská) a o 17.00 h. (slovenská).    

• V nedeľu, 1. 6. 14 bude zbierka na katolícke masmédia (TV LUX a rádio LUMEN). 

Vopred ďakujeme za Vaše dary, ktorými podporíte evanjelizáciu prostredníctvom týchto 

médií.  

• V nedeľu, 1. 6. 14 budeme o 17. 00 h. sláviť sv. liturgiu v kostole Najsvätejšej Trojice 

v Malackách (prvá nedeľa v mesiaci). 

• Piatok, 6. 6. 14 je prvý piatok v mesiaci. Medzi sv. liturgiami o 7. 00 a 17. 00 bude 

možnosť pristúpiť v chráme k sviatosti zmierenia. 

• Sobota, 7. 6. 14 je piata zádušná. Svätá liturgia bude slávená za našich zosnulých 

veriacich. Bohoslužobný jazyk bude slovenský. 

• Nedeľa, 8. 6. 14 je Svätá Päťdesiatnica. Prvá sv. liturgia o 9.00 h (cirkevnoslovanská) 

bude priamo prenášaná RTVS. Preto sa druhá sv. liturgia (slovenská) začne až o 11. 30 h. 

• Pozývame deti prvého až štvrtého ročníka ZŠ, aby sa zapojili do eparchiálnej biblickej 

súťaže, ktorá sa uskutoční v sobotu,14. 6. 14 v priestoroch eparchiálneho úradu. Bližšie 

informácie dostanete na farskom úrade.   

• LET 2014: Od pondelka 7. júla 2014 do piatku 11. júla 2014 pripravujeme IV. ročník 

Letného eparchiálneho tábora (LET 2014), ktorý sa uskutoční v škole v prírode v Lome nad 

Rimavicou (okres Brezno). Tábor je pre deti od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Viac 

informácii získate na farskom úrade.  

• Naša bratislavská eparchia pripravuje druhý ročník púte do Svätej zeme, ktorá sa 

uskutoční v prvých mesiacoch roka 2015.  

• Sviatosť manželstva chcú prijať tieto páry: 

1. Róbert Čuraj, syn rodičov Jána a Amálie r. Vittekovej, narodený v Trnave a bývajúci 

v Smoleniciach a Antónia Bezeková, dcéra rodičov Jána a Marty r. Kiferovej, narodená 

v Trebišove a bývajúca v Zamutove.  

2. Bohuslav Račkovský, syn rodičov Ľudovíta a Kataríny r. Vasilišinovej, narodený 

v Trebišove, bývajúci v Bratislave a Andrea Jánošíková, dcéra rodičov Jána a Emílie r. 

Černekovej, narodená v Myjave, bývajúca vo Vrbovciach.  

3. Marián Sejka, syn rodičov Ladislava a Boženy, rod. Humeníkovej, narodený vo 

Svidníku, žijúci v Bratislave a Zuzana Krivošíková, dcéra rodičov Antona a Ruženy, 

rod. Vaňurovej, narodená a žijúca v Bratislave.  

4. Ondrej Uriga, syn rodičov Andreja a Márie r. Kopčákovej, narodený vo Vranove n/T, 

bývajúci v Bratislave a Jana Skubanová, dcéra rodičov Jána a Márie r. Maskalíkovej, 

narodená vo Svidníku, bývajúca v Bratislave. 

ĎAKUJEME 

• Pri zbierke na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove sa v nedeľu 18. 5. 14 

vyzbierala suma 447, 30 €. Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň“ za Vašu podporu 

formácie nových kňazských povolaní v našej cirkvi. 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   Neokatechumenátnemu spoločenstvu (17. 5. 14) a rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (24. 5. 14) 

           31. 5. 14 upratuje: rod. Mojzešová a Pätoprstá 

             7. 6. 14 upratuje: rod. Rimová a Džupinová . 

Ďakujeme za Vašu službu! 



  KKOONNTTAAKKTT 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte: 
  
osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 0911/400 845; 0907/387 265, 
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

