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slovíčko o SLOVE 

 

 

Nositeľ nobelovej ceny Isidor Rebay počas jednej besedy dostal klasickú otázku: „Ako 

ste sa stali vedcom?“ On sa len trochu pousmial a povedal: „Myslím, že na vine je moja 

mama. Vždy keď som prišiel zo školy sa ma spýtala, ako sa mi darilo. Lenže nikdy sa 

nepýtala, akú známku som dostal. Chcela iba vedieť, či som v ten deň položil učiteľovi tú 

správnu otázku. A toto bolo mojím odrazovým mostíkom v oblastí vedy. Pretože veda je 

hľadaním odpovedí na správne otázky.“ † Ľudovít (Hanová) 

Jednou z ústredných tém evanjelia je láska. (Lk 6, 31-36) Rozlišujúcim znakom 

kresťana je práve láska k nepriateľom. Preto sa môžeme znova zamyslieť nad základnými 

otázkami. Čo sa myslí pod pojmom láska? Kto je môj nepriateľ a čo to znamená, že ho mám 

milovať?    

Akú lásku teda spomína Sväté písmo?. Zvykneme hovorievať, že nie je láska ako láska. 

V gréckom jazyku  nájdeme tri výrazy, ktoré nesú tento význam: eros, filia a agapé. Každý z 

nich má ale inú kvalitu. Eros je láska sebecká a znamená získať, zažiť, ukradnúť si, dostávať 

lásku. Filia je vyšší stupeň. Je to láska priateľská. Dávam, aby som dostal. Milujem, aby som 

bol milovaný. Ide teda o typicky ľudskú lásku. Do tretice agapé označuje najvyšší stupeň 

lásky. Je to láska, akou miluje Boh. Alebo lepšie povedané: Je to láska, ktorou je sám Boh. 

Dáva a nečaká, že dostane naspäť, rozdáva sa bez nároku na odplatu. Tento rozdiel názorne 

vidíme na príbehu po Kristovom vzkriesení. Pán Ježiš sa trikrát pýta Šimona Petra, či ho 

miluje, pričom najprv dvakrát použil slovo agapé, Peter mu ale zakaždým odpovedal nižším 

stupňom lásky – filiou. Ešte si totiž pokorne v pravde priznáva, že zatiaľ nedosiahol najvyšší 

stupeň lásky – agapé. 

Ďalšia otázka v našom uvažovaní je takisto veľmi dôležitá: Kto je môj nepriateľ? 

Filozof Chesterton napísal: „Biblia určite nespája lásku k blížnym a nepriateľom len tak 

náhodou. Lebo často je to jedna a tá istá osoba.“ Prečo sa dlhé roky nerozprávajú susedia, 

hnevajú súrodenci či rozvádzajú manželia? Väčšinou preto, lebo v sebe objavili nepriateľov.  



Prečo mám ale milovať nepriateľa, keď sa to zdá  také ťažké? Ktosi sa to snažil 

odľahčiť odpoveďou: „Lebo dobrý právnik stojí oveľa viac.“ Alebo preto, lebo nič ich 

(nepriateľov) nedokáže naštvať viac. Alebo vážnym tónom: „Milovaním nepriateľov 

rozširujeme okruh svojich blížnych.“ Jeden názor dokonca hovorí: „Nepriateľa potrebujeme!“ 

Ale načo?  

Evanjelium používa v tejto súvislosti na označenie nepriateľa grécke slovo echktros. 

Koreň tohto slova – ektos – znamená „von“ alebo „mimo“. Nepriateľ je teda ten, ktorý je 

vonku – mimo. Mimo môjho kruhu, von z môjho sveta. 

 „Potrebujeme teda nepriateľa, aby nám pomohol vyslobodiť sa zo seba. Sme 

prirodzene egocentrickí. Os vesmíru prechádza našou chrbtovou kosťou. Svet rotuje okolo 

nášho stredu. Hodnotu ľudí a vecí meriame podľa toho, aký vzťah majú k našej osobe. Podľa 

toho ich radíme na stupnicu dôležitosti. Existujú pre nás iba tak dlho a do takej miery, do akej 

ich my vidíme, cítime alebo o nich premýšľame. Okolo tejto pomyselnej osi vytvárame 

vlastný vesmír. Vesmír, do ktorého vpúšťame iba priateľa; nie-priateľ ostáva vonku, v 

priepasti nebytia, za hranicami nášho kozmu. 

Kto nás vyvedie von z tohto väzenia nášho ega? Nepriateľ! Láska k nepriateľovi je 

cestou k oslobodeniu. Von zo seba, do sveta, v ktorom som iba maličkou súčasťou 

nekonečného mnohorakého celku. Nepriateľ nás dráždi, volá, pozýva na – cestu, ktorá vedie k 

Bohu.“ Lebo si musíme pripomínať dôležitú skutočnosť: Boh nás miloval ešte ako 

nepriateľov. „Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli 

ešte hriešnici,“ – napísal apoštol Pavol. „... smrťou jeho Syna sme boli zmierení s Bohom, 

keď sme ešte boli nepriateľmi.“ (List Rimanom 5, 8.10) 

Božia láska ku mne prichádza ako láska k nepriateľovi. Prijať Božiu lásku znamená 

prijať lásku, v ktorej ma Boh – ešte ako nepriateľa – prijal do svojho zmierenia. Prijatá Božia 

láska v nás otvára cestu ku všetkým ďalekým, odlišným, iným; vedie nás von z 

egocentrického mikrosveta do skutočnosti s Bohom uprostred. 

Preto zostáva už len jedna dôležitá správna otázka: „Chcem túto lásku?...“ 

 

 

TRINÁSTY EKUMENICKÝ KONCERT 

 

 
 V nedeľu, 1. 10. 2017 sa v novej budove SND v Bratislave konal už 13. ročník 

ekumenického koncertu. Medzinárodného podujatia sa zúčastnil aj najbližší spolupracovník 

pápeža Františka v oblasti ekumenizmu kardinál Kurt Koch a metropolita Arsenios, osobný 

legát Jeho Svätosti Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Konštantinopolského, 

duchovného vodcu 330 miliónov pravoslávnych Kresťanov na celom svete. 

Koncert sa už tradične konal pod záštitou najvyšších predstaviteľov piatich najväčších 

kresťanských cirkví a židovskej náboženskej obce na Slovensku. V tomto roku sa ho 

zúčastnili a s príhovormi vystúpili aj pravoslávny metropolita Arsenios z Viedne, legát 

Ekumenického patriarchu Bartolomeja I.  

Na koncerte zazneli kresťanské i židovské spevy vo viacerých jazykoch v podaní vyše 

200 umelcov zo Slovenska i Maďarska. Medzi nimi nechýbal obľúbený Bratislavský 

chlapčenský zbor, či známa formácia Pressburger Klezmer Band. Umelcov doprevádzal 

orchester Sinfonietta pod dirigentskou taktovkou Adriana Kokoša. V závere podujatia udelili 

hierarchovia kresťanských cirkví požehnania v piatich jazykoch a modlitbou sa k nim pridal 

aj rabín židovskej náboženskej obce.  

Na ekumenickom koncerte usporadúvanom Inštitútom NAPS (Naše aktivity pre 

Slovensko) doteraz vystúpili umelci z desiatich krajín a podporu mu prejavili viaceré svetové 

autority. Na piaty ročník podujatia poslal telegram pápež Benedikt XVI. 

 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 9. - 15. 10. 2017  
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (csl.)  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) † Zuzana, Marianna, Alexander (Škovierová) 

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.)  

    

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.)  

   

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (csl.) † Ľudovít (Hanová)  

     

Sobota                  17:00  Sv. liturgia (sl.) † Ludovika, Jozef, Gabriela (Lunter) 

              Veľká večiereň s lítiou  

  
  Nedeľa                   19. po Päťdesiatnici, 2. hlas 

                                   8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

               10:30    Sv. liturgia (slovenská)   

                              17:00    Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 16. – 22. 10. 2017  
 

Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.)  

             
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.) † Dionýz, panychída 

                              
Streda                   17:00  Sv. liturgia (csl.)  

       

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (sl.) 

 
Piatok                     17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                    17:00 Sv. liturgia (sl.)  

                Večiereň 

   

Nedeľa                   20. po Päťdesiatnici, 3. hlas 
                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                              17:00   Večiereň  (slovenská) 
 

 

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 15. 10. 17 sa s povolením nášho vladyku Petra Rusnáka uskutoční mimoriadna 

zbierka na podporu gréckokatolíckej rómskej misie v Bardejovskom okrese. Vopred 

ďakujeme za Vaše dary.  

• V nedeľu, 15. 10. 17 pozývame na spoločný farský obed po druhej sv. liturgii v blízkej 

reštaurácii. Po obede by sa prihovoril o. Igor Čikoš, gréckokatolícky kňaz, ktorý vykonáva 

službu v rómske misii v Bardejove. Súčasťou prezentácie bude aj hudobná skupina F 6. Svoj 

záujem nahláste do piatka, 13. 10. 17. 

• Sväté tajomstvo manželstva chcú prijať: Martin Mazúr, rímskokatolík, syn rodičov Petra 

a Marty r. Brodňánovej, narodený v Martine, bývajúci v Bratislave a Božidara Holinďáková, 

gréckokatolíčka, dcéra rodičov Michala a Ruženy r. Gergeľovej, narodená v Trebišove, 

bývajúca v Bratislave. Sobáš plánujú mať v Sečovciach, 14. 10. 2017. 

• Pozývame manželské páry našej farnosti na stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok, 20. 10. 

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

prebiehať aj stretnutie detí.  

• Do pozornosti dávame pastoračné pôsobenie o. Jána Burdu SJ v UPC v Mlynskej Doline. Aj 

v zimnom semestri 2017 budú sv. liturgie v soboty o 19. 00 a v nedele o 11. 15 hod. Takýto 

poriadok bohoslužieb potrvá až do 17. 12. 17 vrátane.  

• Pozývame vysokoškolskú a pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utoroky, po sv. 

liturgii do priestorov eparchiálneho úradu. 

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

a eucharistie, aby svoj záujem nahlásili na farskom úrade. Ďalšie stretnutie bude v sobotu 21. 

10. 17 o 15. 30 hod. 

• Spoločenstvo Modlitby matiek pozýva nové záujemkyne na spoločné pravidelné modlitby 

na rôzne úmysly. Pre bližšie informácie kontaktuje farský úrad.  

• V mene našich chrámových zborov Chrysostomos a Kyrillomethodeon, ktoré pravidelne 

skrášľujú spevom naše sv. liturgie, chceme poprosiť nových spevu schopných veriacich 

o službu v týchto zboroch. Kvôli úbytku členov je ich momentálna situácia kritická.  

• 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 

• Pri príležitosti sv. krstu Richarda Hrončáka darovala jeho rodina na podporu farnosti 50 €.  

Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

            Rod. Ilenčíkovej a Žačikovej (30. 9. 17) a spoločenstvu Modlitby matiek (7. 10. 17) 

     14. 10. 17 upratuje rod. Krajňáková a Žeňuchová 

     21. 10. 17 upratuje: rod. Semberová a Vavríková. 

• Aj v súvislosti s upratovaním chrámu si dovoľujeme poprosiť ďalších dobrovoľníkov 

z radov Vás, našich veriacich, o zapojenie sa do tejto obetavej služby.    

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 7. 10. 2017 prijali iniciačné sv. tajomstvá v našom chráme Richard Hrončák 

a Alexandra Mária Halecká. Novoosvieteným Božím služobníkom aj ich rodinám 

blahoželáme a vyprosujeme na príhovor presvätej Bohorodičky „pokoj, zdravie a Božie 

požehnanie na blahé roky.“  

 

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

