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slovíčko o SLOVE 
 

Často diskutovanou témou nielen súčasnosti sú hranice. Možno nám pri tomto slove 

napadnú najprv tie hranice geopolitické. Na jednej strane vidíme snahu vytvoriť svet bez 

hraníc. Skôr narodení sa pri ceste do susedných krajín čudujú, ako ľahko a bez zdržania sa 

dajú prekročiť hranice. Tam, kde kedysi prebiehali prísne kontroly, tam teraz zvyčajne 

prejdeme len so zníženou rýchlosťou. Na strane druhej sme však svedkami nebezpečných 

konfliktov, ak niekto naruší hranice inej krajiny. Na jednej strane je v nás túžba po svete bez 

hraníc. Na strane druhej sa vehementne bránime pred narušiteľom našich hraníc. Vyberáme 

si, kto naše hranice smie prekročiť bez kontroly a kto nie. A podobnú tendenciu vidíme aj 

v oblasti vzťahov. Aj tam sú hranice veľmi dôležité. Pri výchove detí je veľmi dôležité, že im 

určíme hranice. Toto smieš, tamto nie. Manželia musia mať svoje hranice, aby bolo jasne 

viditeľné, že toto je ich súkromný priestor. Ak sú tieto hranice narušené, má to negatívny 

dopad na výchovu detí alebo manželský vzťah. No je tu aj tá druhá túžba. Túžba po svete bez 

hraníc. Sú to negatívne hranice. Sú to hranice, ktoré vo vzťahu spôsobuje strach.   

Prerušme teraz túto úvahu a presuňme sa k evanjeliu 12-tej nedele po Päťdesiatnici (Mt 

19, 16-26). Za Pánom Ježišom prichádza mladý muž so zaujímavou otázkou: „Učiteľ dobrý, 

čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ Na prvý pohľad je to logická otázka, ktorá 

vychádza z našej aktivity. Od malička je nám vštepované, že ak niečo urobím, dostanem za to 

patričnú odmenu. Ak sa deti správajú slušne, odmeníme ich nejakou sladkosťou. Ak sa budeš 

dobre učiť a neprepadneš, postúpiš do ďalšieho ročníka. Ak budeš mať na konci základnej 

školy dobré výsledky, pôjdeš na gymnázium. Ak úspešne zmaturuješ a urobíš prijímacie 

skúšky, pôjdeš na vysokú školu. Ak sa nestratíš v mase absolventov, dostaneš dobrú prácu. 

Ak budeš obetavo pracovať, budeš povýšený a zarobíš viac. Ak zarobíš dosť veľa, dostaneš 

výhodnú hypotéku a budeš si môcť kúpiť byt či dom. Ak vydržíš splácať, bude po 30-tich 

rokoch tvoj. Ak ... Vychádzajúc z tejto logiky kladie mladý muž svoju otázku. „Čo mám 

robiť?“ A keď od Pána Ježiša dostáva odpoveď, aby dodržiaval prikázania, dáva ďalšiu 

prekvapujúcu otázku: „Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba?“  Predpokladajme, že 

tento človek splnil všetky potrebné „ak“. Ale aj po ich prekonaní zisťuje, že mu stále niečo 



chýba. Už tu vidíme náznak prvého odkazu evanjelia: šťastie neleží kdesi v budúcnosti, ale je 

tu a teraz. Pán Ježiš to vyjadril veľmi jasne, keď povedal: „Božie kráľovstvo je medzi vami!“ 

Večný život nie je kdesi pred nami, ale je prítomný teraz a bez nášho výkonu. Boh dnes 

prichádza k nám nie preto, lebo sme boli uplynulý týždeň, mesiac či rok dobrí. On k nám 

prichádza preto, aby sme boli dobrí. A v tom je rozdiel.   

Zaujímavá je reakcia Pána Ježiša. Keď si v evanjeliu prečítame udalosť, ktorá 

predchádzala dnešnému príbehu, vidíme, ako Pán Ježiš ukázal na deti a povedal, že im patrí 

Božie kráľovstvo. A toto mohol zopakovať aj mladému mužovi. Lenže Kristus namiesto toho 

žiada od bohatého hľadajúceho človeka veľmi ťažkú vec:  „Ak chceš byť dokonalý, choď, 

predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ 

Uvážme, že niektorí židovskí rabíni predpisovali, že ak by nejakého majetného človeka 

prepadlo prílišné milosrdenstvo, mohol rozdať nanajvýš jednu pätinu svojho majetku. 

Spoločnosť nemala záujem na tom, aby ten, kto sa staral o sociálne slabších, sám zo dňa na 

deň skončil na ulici. Okrem toho do toho mohli byť vtiahnutí aj iní, mohli byť ohrozené 

pracovné miesta. Požiadavka Pána Ježiša je teda provokačná. A to doslova. Pán Ježiš totiž 

chcel bohatého človeka vyprovokovať, aby objavil svoje hranice.  Aby objavil, že svojimi 

silami nemôže dosiahnuť Božie kráľovstvo. Mladý človek túžil prekonať hranicu Božieho 

kráľovstva sám. Výsledkom ale bola veta Pána Ježiša:  „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je 

všetko možné.“  

Vráťme sa teraz k úvodnej úvahe. Niektoré hranice dôležité sú. Iné túžime prekonať. 

Sú to hranice k šťastnému životu, k naplneným vzťahom. Sú to hranice Božieho kráľovstva. 

Tieto hranice si vytvárame sami, keď si vyberáme hriech. Tak vznikajú limity, pokiaľ sme 

ešte schopní ísť a tolerovať nedostatky a slabosti tých druhých. Poväčšine sa riadime v duchu 

zásady tri krát a dosť. Prečo? Lebo sa zo strachu uzatvárame do seba. Bojíme sa citového 

zneužitia, lebo sme ponechaní sami na seba. Keď si totiž vyberáme hriech, sme „ako Boh.“ 

(porov. Gn 3, 5). Sme odkázaní sami na seba, preto sa musíme obrniť hranicami. Čo sa pritom 

môže stať? Môže to vyjadriť veta istej ženy po 30-tich rokoch manželstva: „Mám dojem, že 

žijem s úplne cudzím človekom.“ Žijeme vedľa seba, ale nie spolu. Dodržiavame si bezpečnú 

vzdialenosť. Hoci túžime prekonať tieto hranice, sami to nedokážeme. Preto je to dnešné 

evanjelium naozaj radostnou zvesťou: „Bohu je všetko možné!“ Aj prekonať naše hranice.  

 

ŠTVRTÝ ROČNÍK LETNÉHO EPAARCHIÁLNEHO TÁBORA  

  

Začiatkom júla t.r. (7. – 11. júla) sa v škole v prírode v Lome nad Rimavicou v okrese 

Brezno konal tradičný letný tábor pre deti a mládež bratislavskej eparchie, na ktorom sa zišlo 

vyše 50 detí a mládežníkov rôznych vekových kategórií. Celý tábor, organizovaný v 

spolupráci s Oblastným centrom ZKSM Kéfas, ktoré pôsobí vo farnostiach eparchie, sa niesol 

v duchu posolstva Svätého Otca Františka k 29. svetovému dňu mládeže 2014 na tému 

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5, 3). 

V bohatom celotýždňovom programe nechýbala denná modlitba a katechéza, šport, 

práca v skupinkách, pantomíma, spoločenské hry, rôzne tematické aktivity a oddych. Deti z 

jednotlivých farností eparchie sa mali možnosť dozvedieť viac aj o východnej liturgii a našom 

obrade. Zaujímavosťou bola tiež návšteva Slovenského Hucul klubu v obci Sihla, spojená s 

prednáškou o záchrane a ochrane chovu Huculov na Slovensku a jazdou na koňoch, čí túra k 

Prameňu Ipľa, ktorý pramení vo Veporských vrchoch v Sihlianskej planine neďaleko Lomu 

nad Rimavicou. 

Organizátori vyjadrujú v mene vladyku Petra Rusnáka vrelé poďakovanie celému tímu 

animátorov, ktorí sa starali o program a plynulý priebeh celého tábora. Vďaka patrí aj 

bohoslovcom z Prešova a kňazom, ktorí sa aj so svojimi rodinami zúčastnili a slúžili v tábore. 
 

zdroj: www.grkatba.sk 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 1. - 7. 9. 2014 
 

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                  13. po Päťdesiatnici, Pred Povýšením, 4. hlas 

                                 8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                      9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. liturgia (slovenská)   

                            17:00    Veľká večiereň  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 8. –  14. 9. 2014  
 

Pondelok      Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny  

                                 7:00  Na úmysel  

                               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                ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SVIATKU POVÝŠENIA SV. KRÍŽA   

                                 14. Päťdesiatnici, 5. hlas  

                                 9:00   Utiereň (slovenský jazyk) 

                            10:00   Akatist k Presvätej Bohorodičke (slovenský jazyk) 

                            10:30   Sv. liturgia (cirkevnoslovanský jazyk)   

                            17:00   Večiereň  

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V pondelok, 1. 9. 14 je začiatok indiktu, teda nového cirkevného roka 

• V stredu, 3. 9. 14 budeme znova sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR so začiatkom 

o 16. 00 h.  

• Piatok, 5. 9. 14 je prvým piatkom v mesiaci, a teda príležitosťou prijať odpustenie vo 

sviatosti zmierenia. Z technických príčin bude výnimočne len jedna sv. liturgia o 17. 00 h. 

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v chráme od 15. 00 h.    

• V sobotu, 6. 9. 14 bude náš vladyka Peter Rusnák o 10.00 h. sláviť archijerejeskú sv. 

liturgiu v rámci odpustovej slávnosti sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky v Marianke. 

Sv. liturgiu bude sprevádzať náš zbor Chrysostomos.  

• Nedeľou, 7. 9. 14 sa znova vraciame na „cezročný režim nedeľných bohoslužieb“. Zmena 

sa znova týka bohoslužobného jazyka. Utiereň o 8. 00 a sv. liturgia o 9. 00 budú 

v cirkevnoslovanskom jazyku. Sv. liturgia o 10. 30 h. bude v slovenskom jazyku. Taktiež 

dávame do pozornosti zmenu času nedeľných sv. liturgií v našej farnosti v Petržalke. Od 31. 

augusta 2014 (vrátane) tam budú sv. liturgie v nedeľu v zmenenom čase - o 15. 30 hod.  
• V nedeľu, 7. 9. 14 budeme znova sláviť sv. liturgiu v Kostole Najsvätejšej Trojice 

v Malackách so začiatkom o 17. 00 h.  
• V pondelok, 8. 9. 13 zároveň slávime odporúčaný sviatok Narodenie našej presvätej 

Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny (Roždestvo presvjatyja Bohorodicy). Po sv. 

liturgiách bude myrovanie.  

• Eparchiálna odpustová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu, 14. 9. 14. Program 

odpustovej slávnosti sa začne utierňou o 9. 00 h. v slovenskom 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 a následne agapé. Sv. 

liturgia bude slávená v cirkevnoslovanskom jazyku. Pri sv. liturgii udelí vladyka Peter Rusnák 

nižšie svätenia kandidátovi Andrejovi Škovierovi, PhD.  

• Bratislavská gréckokatolícka eparchia a Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej 

akadémie vied (SAV) pozývajú na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu z príležitosti Roka 

Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku pod názvom Bohorodička v kultúrnych dejinách 

Slovenska. Konferencia sa uskutoční pod záštitou vladyku Petra Rusnáka v utorok, 16. 

septembra 2014 v aule eparchiálneho úradu. Program konferencie sa začne o 10.00 h. a 

ukončením bude archijerejská sv. liturgia v našom chráme o 17. 00 h. Viac informácii 

k programu nájdete na stránke www.grkatba.sk.   

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

uskutoční v prvých mesiacoch roka 2015.  

• Sväté tajomstvo manželstva chcú prijať: 

   Ján Fejko, bývajúci v  Bratislave, náboženstva  gréckokatolíckeho, syn rodičov  Vladimíra 

a Anny rod. Kukučkovej a Michaela Kubíčková, bývajúca v Bratislave, náboženstva 

evanjelického a.v., dcéra rodičov Jiřího a Kataríny rod. Hušťákovej.  

ĎAKUJEME 

• Bohu známa rodina darovala na chrám sumu 100 €, iná, Bohu známa prispela 50 €. Za 

štedrú podporu vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 

Mojzešovej a Pätoprstej (23. 8. 14) a rod. Džupinovej a Rimovej (30. 8. 14) 

             6. 9. 14 upratuje: rod. Semberová a rod. Vavríková. 

            13. 9. 14 upratuje: Neokatechumenátne spoločenstvo a rod. Krajňáková a Žeňuchová. 

http://www.grkatba.sk/


KKOONNTTAAKKTT 

 
- o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 0911/400 845; 02/52932856 

                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
- o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

