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Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto

 

slovíčko o SLOVE 

 

Mnohí sme už počuli vymyslený príbeh o tom, ako Pán Boh hľadal na zemi nejaký 

národ, ktorému by dal jednu tabuľu prikázaní. Spýtal sa Rimanov, ale tí nechceli, lebo im vraj 

stačí ich filozofia. Obrátil sa teda na arabov, ale tí odmietli. Vraj sa im zdá nereálne mať len 

jednu ženu. A tak Pán Boh oslovil židov: „Nechcete tabuľu prikázaní? Sú to dobré pravidlá 

pre šťastný život.“ Na to sa židia, známi obchodníci, spýtali: „Čo za ňu chceš?“ Pán Boh 

odpovedal: „Nič. Je úplne zadarmo.“ Na to židia odvetili: „Výborne! Zoberieme hneď dve!“ 

Tento príbeh nám môže poslúžiť ako odraz k evanjeliu 12-tej nedele po Päťdesiatnici 

(Mt 19, 16-26). Znova máme pred sebou bohatého muža, ktorý chce večný život. Preto 

prichádza za Pánom Ježišom a pýta sa, čo má preto urobiť. A tu Pán Ježiš postupuje opačne, 

ako v úvodnom príbehu. Redukuje dve tabule na jednu. Vo svojej odpovedi vyberá len určité 

prikázania z druhej tabule zákona, kde ide o vzťahy medzi ľuďmi. Popredný muž sa pýta na 

vertikálny vzťah človeka k Bohu. Ako dosiahnuť večný život? A na túto vertikálnu otázku 

dáva Kristus horizontálnu odpoveď. Pýtaš sa na vzťah k Bohu? Pozri sa najprv na svoj vzťah 

k človeku vedľa teba. Mladík z evanjelia potvrdí, že všetko toto zachovával. Keď sme ale 

počúvali alebo čítali pozorne, určite sme zachytili, že jedno prikázanie Pán Ježiš predsa len 

nespomenul. Išlo o vzťah mladého človeka k majetku. A práve tam je boľavé miesto mladého 

muža. Je tiež zaujímavé všimnúť si spôsob, ako ho Pán Ježiš diagnostikoval. Evanjelista 

Marek si pri opisovaní tejto udalosti totiž všíma, že Ježiš Kristus sa na mladého človeka 

pozrel s láskou a až potom mu povedal, aby predal svoj majetok a nasledoval Ho. Kristus 

odhalil človeka pohľadom lásky. Na to by sme mali myslieť, keď sa pozeráme do zrkadla 

prikázaní pri spytovaní svedomia. Aby to nebolo len alibistické alebo depresívne zisťovanie 

svojej situácie. Toto som porušil, hento som nedodržal. Pri pohľade do zrkadla Božích 

prikázaní nesmiem prehliadnuť tvár Ježiša Krista, ktorý sa na mňa pozerá s láskou.  Nie 

s výčitkou. Zo zrkadla prikázaní sa na mňa pozerá Kristus a hovorí mi: „Ešte jedno ti chýba!“ 

Vieme, že v evanjeliách nájdeme dve kategórie osôb, ktoré zaujíma otázka večného 

života. Prvou sú bohatí ľudia, tou druhou sú veľmi nábožní ľudia (farizeji, saduceji, zákonníci 

...) Prečo práve tieto dve skupiny trápi táto otázka? Lebo sú to osoby, ktoré nejakým 

spôsobom majú svoje istoty tu, v tomto živote. Pre jedných je to istota ekonomická, pre tých 



druhých duchovná. A podľa vtedajšej predstavy, už jedna zanedbaná modlitba, jeden 

zanedbaný prejav zbožnosti, či jeden zanedbaný dobrý skutok mohol človeka pripraviť o 

večný život v plnosti. Keď vtedajší človek počul, že mu jedno chýba, znamenalo to preňho 

hotovú katastrofu. Akoby nemal nič! Veľmi bohatí a veľmi zbožní ľudia sa cítili byť blízko 

cieľa. Nechceli pre jednu vec prísť o všetko. Preto sa tak húževnato zaujímajú o večný život. 

V čom je toto evanjelium také prevratné? Nie v redukcii. Nie v zmenšovaní, ale 

naopak. V rozšírení. Tým, že Pán Ježiš v tomto príbehu poukázal len na jednu tabuľu 

prikázaní, vlastne rozšíril obzor. Doteraz totiž čakal človek večný život až v nebi. Až po 

smrti. Ježiš Kristus tento večný život prináša už tu na zem. Pretože večný život nie je o 

kvantite, ale o kvalite. Je to nezničiteľný život. Je to Boží život. Je to život v zdravých 

vzťahoch. A toto zdravie pre vzťahy je len iné slovo pre odpustenie. 

Toto je kľúč k pochopeniu evanjelia, ktoré Pán Ježiš zakončí vetou: „Čo je nemožné 

ľuďom, je možné Bohu.“ Bohatý človek chce niečo splniť, niečo urobiť, aby zdedil večný 

život. Pán Ježiš ho namiesto toho pozýva do blízkeho vzťahu: Príď a nasleduj ma! A toto je 

problém. Toto je kameň úrazu. Niekedy je pre nás ľahšie a rýchlejšie nahradiť vzťah nejakým 

materiálnym darom. Ale je to ešte vzťah? Skutočne hlboký vzťah nás chce celých. Boh síce 

dáva večný život zadarmo, ale nakoniec ma to stojí všetko. Stojí to moje ego. Vyprosujme si 

od Boha milosť, aby sme dokázali zaplatiť túto cenu.  

 

 

ZAČIATOK INDIKTU 
 

 

Otcovia nicejského koncilu (roku 325) prijali 1. september za začiatok liturgického 

roka, čo zostalo vo východnej cirkvi až do dnes. Tento deň nazývame ináč i začiatkom 

Indiktu. Slovo indikt pochádza z latinského "indictio", čo znamená ohlásenie, odhadnutie. 

Pôvodne to bol výnos rímskych cisárov, ktorý nariaďoval každých päť rokov urobiť súpis a 

ohodnotenie pozemkov vo vlastníctve občanov. Na začiatku sa termín "indikt" používal na 

označenie finančného roka, ale neskôr sa stal východiskovým bodom aj pre označenie 

dátumov spoločenského života. 

Cirkev si tento deň pripomína príchod Ježiša Krista do synagógy v Nazarete, kde čítal 

proroka Izaiáša (Lk 4.16 - 21) a víťazstvo Konštantína Veľkého (21.5) nad Maxenciom 

1.9.312, po ktorom daroval kresťanom úplnu slobodu. 

   Biskupi byzantského obradu, ktorí sa zúčastnili II. Vatikánskeho koncilu, z 

príležitosti jeho zakončenia vydali okružný list (1965), v ktorom sú aj nasledujúce myšlienky: 

„Liturgický rok našej Cirkvi je bohatý. Po poriadku nás vedie počas celého roku a stavia pred 

oči svojich veriacich život, utrpenie, smrť i vzkriesenie nášho Božského Spasiteľa, velebí 

Božie materstvo – materstvo Prečistej Panny Márie a jej mocnú ochranu, stavia nám pred 

duchovný zrak skutky svätých mužov a žien, ktorí svojimi hrdinskými skutkami v 

nasledovaní Ježiša Krista oslávili Boha v celom ľudskom pokolení. Čas pôstu a zdržovania sa 

hlučných zábav majú napomôcť veriacim stať sa pánmi nad svojimi náklonnosťami a tak sa 

pripraviť na stretnutie s Kristom v Najsvätejšej Eucharistii v pozemskom živote a aj v deň 

jeho druhého príchodu na konci sveta“. 

   Rímsky pápež Pius XII. V encyklike Mediator Dei(1947) hovorí o živom Ježišovi 

Kristovi v liturgickom roku následovne: „Liturgický rok nie je chladnou spomienkou na 

nejaký minulý vek. Liturgický rok je sám Ježiš Kristus, ktorý večne žije vo svojej Cirkvi. Tu 

On pokračuje v tom pochode lásky a milosrdenstva, ktoré započal vo svojom pozemskom 

živote“. 

V latinskom obrade začína liturgický rok prvou adventnou nedeľou, t.j. štvrtou nedeľou 

pred sviatkom Narodenia Pána a končí nedeľou Krista Kráľa. 

 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 27. 8. - 3. 9. 2017  
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (csl.), veľká večiereň  

               

Utorok         Sťatie úctyhodnej hlavy slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána 

                             7:00   Sv. liturgia (csl.) 

                            17:00  Sv. liturgia (sl.) * Vasiľ s rodinou (Fejda) 

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.) † František, Mária, Elena, Hana, Julka 

    

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.)  

   

Piatok                   Začiatok indiktu 

    7:00  Sv. liturgia (sl.) 

17:00  Sv. liturgia (csl.)  

     

Sobota                  17:00  Sv. liturgia (sl.), večiereň  
  

  Nedeľa                   13. po Päťdesiatnici, 4. hlas 

                                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                 9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. liturgia (slovenská)   

                            17:00    Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 4. – 10. 9. 2017  
 

Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.)  

             
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.) 

                              

Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.)  

       

Štvrtok                  17:00  Sv. liturgia (sl.), veľká večiereň s lítiou  

 

Piatok              Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny 

   7:00  Sv. liturgia (sl.) 

 17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                    17:00 Sv. liturgia (sl.)  

                Večiereň 

   

Nedeľa                   14. po Päťdesiatnici, 5. hlas 
                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň  (slovenská) 

 

 



OZNAMUJEME 

• V utorok, 29. 8. 17 slávime odporúčaný sviatok - Sťatie úctyhodnej hlavy slávneho 

proroka, predchodcu a krstiteľa Jána (Usiknovenije čestnyja hlavy Joanna Krestiteľa). V tento 

deň je predpísaná zdržanlivosť od mäsa. V deň sviatku budú znova dve sväté liturgie, prvá 

o 7. 00 h. v cirkevnoslovanskom a druhá o 17. 00 h. v slovenskom jazyku.    

• Piatok, 1. 9. 17 je prvým piatkom v mesiaci, a teda príležitosťou prijať odpustenie vo 

sviatosti zmierenia. V tento deň budú dve sv. liturgie – jedna o 7.00 h. a druhá o 17. 00 h, 

pričom bude v chráme počas celého dňa možnosť pristúpiť k sv. spovedi. V ten deň je 

zároveň začiatok indiktu, teda nového cirkevného roka. 
• V nedeľu, 3. 9. 17 budeme znova sláviť sv. liturgiu v Kostole Najsvätejšej Trojice 

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

Bohorodičky Márie, vždy Panny (Roždestvo presvjatyja Bohorodicy). Po sv. liturgiách o 7. 00 

h. a o 17. 00 h. bude myrovanie. V deň sviatku je voľnica.  

• Pozývame manželské páry našej farnosti na stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok, 8. 9. 17, 

po sv. liturgii v priestoroch eparchiálneho úradu. Súbežne s týmto stretnutím bude prebiehať 

aj stretnutie detí.  

• V rámci odpustovej slávnosti v Marianke budeme v tamojšej bazilike minor sláviť sv. 

liturgiu v sobotu, 9. 9. 17 o 10. 00 hod. 

• Naša bratislavská eparchia pozýva na púť do Fatimy v termíne od 17. do 24. októbra 2017 

za účasti nášho vladyku Petra Rusnáka. Súčasťou púte budú aj Lurdy, La Salette, Santiago 

de Compostela a Garabandal. Cesta tam bude autobusom, späť lietadlom. Cena púte je 475,- 

€. Sú v nej zahrnuté: letenka Lisabon - Viedeň, lux bus, 7 x ubytovanie (5 x hotelové 

ubytovanie, 2 x pútnicky dom, 6 x polpenzia), duchovný sprievod, sprievodca, transfer z 

letiska Viedeň do Bratislavy. V cene nie je zahrnuté: servisné poplatky 125,- €, komplexné 

cestovné poistenie 16,-- € mestská taxa - platí sa na mieste.  

• Do pozornosti dávame projekt novej internetovej televízie www.logos.tv. Táto televízia sa 

snaží o väčšie zviditeľnenie a propagáciu našej cirkvi. Súčasťou tohto projektu sú pravidelné 

prenosy bohoslužieb z viacerých chrámov, vrátane nášho. 

ĎAKUJEME 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

            Rod. Ilenčíkovej a Žačikovej (19. 8. 17) a spoločenstvu Modlitby matiek (26. 8. 17) 

    2. 9. 17 upratuje: rod. Krajňáková a Žeňuchová 

    9. 9. 17 upratuje: rod. Semberová a Vavríková. 

BLAHOŽELÁME 

• V pondelok, 14. 8. 2017 oslávila svoje 50-te narodeniny aktívna veriaca našej farnosti, 

členka zboru Chrysostomos Ľuba Hunáková.  V ten istý deň oslávila 85-te narodeniny aj naša 

aktívna veriaca p. Helena Karolyová. V piatok, 18. 8. 17 zavŕšil 94 rokov pozemského života 

aj náš veriaci p. Štefan Mihalovič. Oslávencom blahoželáme a vyprosujeme na príhovor 

presvätej Bohorodičky „pokoj, zdravie a Božie požehnanie na blahé roky.“  

LÚČIME SA  

• Vo štvrtok, 24. 8. 17 si Pán života a smrti povolal veriacu z nášho farského spoločenstva, 

bývalú členku nášho chrámového zboru Kyrillomethodeon, p. Helenu Hajdovú. († 89) 

Rozlúčime sme sa s ňom pohrebnými obradmi na Martinskom cintoríne v stredu, 30. 8. 17. 

o 11:00 h. Vičnaja pamjať! 

 

http://www.logos.tv/


KKOONNTTAAKKTT 

V prípade otázok alebo podnetov nás, prosím, kontaktujte: 

osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0911/400 845,                                                                         
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

