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Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto

 

slová otcov o KRÍŽI 
 

sv. Ján Zlatoústy: Čím diabol víťazil, tým ho Kristus porazil. 

 

Videl si obdivuhodné víťazstvo? Videl si veľký čin na kríži? Môže byť niečo ešte 

obdivuhodnejšie? Budeš ešte viac žasnúť, keď si všimneš spôsob tohto víťazstva. Čím diabol 

zvíťazil, tým ho Kristus porazil. Vzal jeho vlastné zbrane a nimi ho premohol. 

Počúvaj, ako. 

Panna, drevo a smrť boli znaky našej porážky. Panna bola Eva, lebo ešte nepoznala 

muža, drevo bol strom a smrť bol Adamov trest. A pozri, zasa Panna, drevo a smrť: znamenia 

porážky sa stali znakmi víťazstva. Namiesto Evy je Mária, namiesto stromu poznania dobra a 

zla strom kríža a namiesto Adamovej smrti Kristova smrť. 

Vidíš, čím zvíťazil, tým bol porazený! Pri strome diabol zničil Adama, na strome 

Kristus premohol diabla. To prvé drevo posielalo do podsvetia, toto druhé však odtiaľ 

vyvolalo tých, čo sa ta dostali. Ďalej, prvé drevo zahalilo oklamaného a nahého človeka, toto 

druhé všetkým vo výške ukázalo nahého víťaza. Prvá smrť odsúdila tých, čo sa po nej 

narodili, táto smrť zobudila aj tých, čo sa narodili pred ňou. »Kto vyrozpráva mocné skutky 

Pánove?« Smrť nás urobila nesmrteľnými: toto je veľký čin kríža. 

Pochopil si toto víťazstvo? Rozumieš aj spôsobu tohto víťazstva? Teraz pozri, ako sa 

toto víťazstvo zrodilo bez našej námahy a bez nášho potu. My sme krvou nesfarbili zbrane, 

nestáli sme v šíku, neboli sme ranení, ani sme nevideli boj, a predsa sme zvíťazili; bojoval 

Pán, veniec sme dostali my. Keď sme teda zvíťazili, spievajme dnes radostným hlasom 

víťazné piesne ako vojaci; oslavujme Pána: »Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje 

víťazstvo? Kdeže je tvoj osteň, podsvetie?« 

Na kríži sa nám zrodili tieto slávne činy: kríž je víťazné znamenie, proti diablovi, meč 

proti hriechu, ktorým Kristus prebodol hada; kríž je Otcova vôľa, sláva jednorodeného, 

plesanie Ducha, hrdosť anjelov, istota Cirkvi, Pavlova chvála, ochrana svätých a svetlo celého 

sveta.“                   (Z Homílií sv. biskupa Jána Zlatoústeho – De coemeterio et de cruce, 2: PG 49, 396) 

 



Sv. Ján z Damasku: Kríž vo svetle viery 

 

Hoci všetky Kristove diela boli veľké, božské a hodné údivu na úrovni Jeho zázrakov, 

jednak nad všetkými sa týči Jeho nádherný Kríž. Lebo len Kríž nášho Pána Ježiša Krista, a nič 

iné, zvíťazil nad smrťou, sňal hriech praotca, premohol peklo, daroval nám zmŕtvychvstanie, 

udelil silu povznesenia sa nad dočasnosť a nad samú smrť, pripravil návrat k dávnemu šťastiu, 

otvoril brány raja, umiestnil našu prirodzenosť po Božej pravici, učinil nás Jeho deťmi a 

dedičmi (Rim 8, 16 n. a Gal 4, 7). Veď predsa toto všetko sa dokonalo vďaka Krížu. 

Apoštol hovorí: Ktokoľvek z nás bol v Kristovi pokrstený, v Jeho smrti bol pokrstený 

(porov. Rim 6, 3). Lebo všetci, ktorí ste boli v Kristovi pokrstení, v Krista ste sa obliekli (Gal 

3, 27). Ale Kristus je Božia moc a Božia múdrosť (porov. 1 Kor 1, 24). Hľa, akým spôsobom 

Kristova smrť a Jeho kríž nás obliekli v zosobnenú Božiu Múdrosť a Moc. Božou Mocou je 

tiež samotný Kríž, v tomto význame, že skrze neho sa nám zjavila moc Boha, ktorý smrťou 

zvíťazil, alebo v onom význame: štyri ramená kríža, spájajúce sa a zjednocujúce sa v jeho 

strede, znázorňujú Božiu Moc, ktorá spája spolu výšku a hĺbku, dĺžku a šírku (Ef 3, 18), čiže 

celé viditeľné a neviditeľné stvorenie. 

Kríž nám bol daný ako znak na čele, podobne ako Izraelu bolo dané obrezanie, keďže 

znakom kríža sa odlišujeme a rozoznávame medzi neveriacimi ako veriaci. On je pre nás 

štítom, zbraňou a zástavou v boji so satanom. On je tou pečaťou, ktorá zapríčiňuje, že nás 

míňa(anjel) ničiteľ spomínaný v Písme (Ex 12, 23, Hebr 11, 28). On je povstaním pre tých, 

ktorí upadli, mocou tých, ktorí stoja, podporou slabých, pastierskou palicou pre strážených na 

pastvisku (Ž 2, 9), vedúcou dlaňou pre obrátených, dokonalosťou pre postupujúcich v 

dobrom, spásou tela a duše, obranou pred každým zlom, zárukou každého dobra, sňatím 

hriechu, ratolesťou, z ktorej vykvitá zmŕtvychvstanie, drevom večného života. 

Zasluhuje si teda každú česť toto drahocenné a skutočne hodné úcty drevo Kríža, keď 

na ňom Kristus samého seba obetoval za nás a keď ho posvätil dotknutím sa svojím 

najsvätejším telom a krvou. Podobne (by sme mali uctievať) klince, kopiju, šaty a sväté 

miesta, kde prebýval: jasle, jaskyňu (Betlehemskú), spasiteľnú Golgotu, životodarný Hrob, 

pravzor chrámov Sijon a iné. Praotec Boží, Dávid, hovorí takto: Vstúpme do Jeho príbytkov, 

pokloňme sa miestu, kde stáli Jeho nohy (Ž 131, 7). Ďalšie slová tohto Žalmu dokazujú, že 

mal na mysli Kríž. Vstaň, Pane, k svojmu odpočinku (Ž 131, 8). Lebo po kríži prišlo 

zmŕtvychvstanie. Ak sú pre nás vzácne dom, pohovka, odev osôb, ktoré milujeme, o koľko 

vzácnejšie by malo byť to všetko, čo patrilo nášmu Pánovi a Spasiteľovi a pričinilo sa o našu 

spásu. 

S úctou tiež obklopujeme každý obraz drahocenného a životodárneho Kríža, hoci by 

bol zhotovený z akéhokoľvek materiálu. Lebo neuctievame samotný materiál (Bože chráň!), 

ale ten znak symbolizujúci nám Krista. Predsa On sám oznámil svojim učeníkom: A vtedy sa 

ukáže na nebi znak Syna človeka (Mt 24, 30), čiže znak kríža. Preto aj anjel zmŕtvychvstania 

povedal ženám: Hľadáte Ježiša Nazaretského, ukrižovaného (Mk 16, 6). A Apoštol hovorí: A 

my hlásame Krista ukrižovaného (1 Kor 1, 23). Lebo Kristov a Ježišov bolo mnoho, ale len 

jeden (bol) Ukrižovaný (1 Kor 2, 2). A nepovedal: prebodnutého kopijou, ale ukrižovaného. 

Teda nepochybne našu úctu si zasluhuje samotný znak Krista. Lebo kdekoľvek bude Jeho 

znak, tam je aj On sám.  

Sv. Cyril Jeruzalemský: 

  „Nech nie je kríž tvojou radosťou iba v pokojných časoch; ale aj v čase 

prenasledovania maj tú istú vieru, aby si nebol v čase pokoja Ježišovým priateľom a v čase 

bojov nepriateľom. Teraz prijímaš odpustenie svojich hriechov a štedré milosti duchovných 

darov od svojho kráľa. Keď sa strhne bitka, odhodlane bojuj za svojho kráľa. Ježiš bol za teba 

ukrižovaný, hoci sa ničím neprevinil. A ty by si nechcel byť ukrižovaný za Toho, ktorý sa dal 

za teba pribiť na kríž? Nie ty Jemu robíš milosť. Veď si ju prv dostal. Ty vraciaš milosť, keď 

splácaš dlh Tomu, ktorý bol za teba na Golgote ukrižovaný.“ 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 10. - 16. 9. 2018 
Pondelok             17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Anna, Juraj 

             

Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) † František, Mária, Mikuláš, Mikuláš  

                                                                                a ostatní z rodiny, panychída 

     

Streda             17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)† Jarmila, Ivan, Juraj, Vasiľ, panychída 

 

Štvrtok                  17:00  Sv. liturgia (slovenská), * na úmysel darcov 
   Veľká večiereň s lítiou 

                                    

Piatok                  Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom  

                             7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

         17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

 

Sobota                   Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka 

 8:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                17:00 Sv. liturgia (slovenská) 

              Veľká večiereň  

 

  Nedeľa               ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 

          17. po Päťdesiatnici, - Po Povýšení,  8. hlas 

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská), myrovanie, sprievod okolo chrámu, agapé 

                               17:00    Večiereň  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 17. – 23. 9. 2018  
Pondelok             17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * o. Tibor 

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

        

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

    

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

 

Sobota                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 
                                   Veľká 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 

• V nedeľu, 9. 9. 18 bude po sv. liturgiách zbierka na Kňazský seminár bl. Petra Pavla 

Gojdiča v Prešove. Vopred ďakujeme za duchovnú i materiálnu podporu formácie nových 

kňazských povolaní. 

• V piatok, 14. 9. 18 budeme sláviť náš chrámový sviatok Povýšenie úctyhodného 

a životodarného Kríža nad celým svetom. V deň sviatku budú dve sv. liturgie, o 7. 00 h. 

v slovenskom a večer o 17. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku. Pripomíname, že tento 

sviatok je spojený so zdržanlivosťou od mäsa; tentoraz sa prekrýva s piatkovým pôstom. 

• V sobotu, 15. 9. 18 je sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. V tento deň vrcholí 

národná púť v Šaštíne, v rámci ktorej bude aj modlitba akatistu k Presvätej Bohorodičke 

(14.00) V našom chráme budú dve sv. liturgie – o 8. 00 hod. v cirkevnoslovanskom jazyku 

a o 17. 00 hod. po slovensky.  

• Eparchiálna odpustová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu, 16. 9. 18. Bohoslužobný 

poriadok sa oproti ostatným nedeliam meniť nebude. Hosťom bude vladyka Milan Lach. Na 

sv. liturgii o 10.30 budú prítomní aj členovia Rádu hrobu sv. Lazára v Jeruzaleme, čo bude 

spojené aj s udelením vyznamenaní.  

• V nedeľu, 23. 9. 18 budeme o 16. 00 h. znova sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom 

chráme v Lehniciach. Srdečne pozývame. 

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

liturgii. 

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

a eucharistie, aby svoj záujem nahlásili na farskom úrade. 

• Pre odberateľov časopisu Slovo máme oznam od jeho šéfredaktora: Drahí čitatelia časopisu 

Slovo, niektorí z vás nedostávajú časopis od čísla 12. Dôvodom je, že ste poštou či osobne 

nezaslali podpísaný korešpondenčný lístok, ktorý ste dostali s číslom 11. Bola na ňom 

známka a vaša i naša poštová adresa. Stačilo ho podpísať a podať na pošte. Ak ho ešte máte, 

urobte tak čím skôr. Ak nie, na farskom úrade sú formuláre, ktoré treba vyplniť, podpísať a 

poslať, či osobne doručiť do redakcie. Môžete ich poslať samostatne i spoločne. My vám 

všetky čísla časopisu Slovo, ktoré ste nedostali, v zmysle zmeny zákona o ochrane osobných 

údajov môžeme zaslať až po doručení tohto vášho súhlasu, ktorý platí do odvolania. 

ĎAKUJEME 

• Rodina Božíková darovala na chrám 100 €. Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

  rod. Žačikovej a Suslej (1. 9. 18) a spoločenstvu Modlitby matiek (7. 9. 18) 

         14. 9. 18 upratuje: rod. Krajňáková 

         21. 9. 18 upratuje: rod Semberová a Vavríková. 

BLAHOŽELÁME 

• Vo štvrtok, 6. 9. 18 oslávil 68 rokov života náš biskup vladyka Peter Rusnák. Oslávencovi 

blahoželáme a v jeho ďalšej zodpovednej a obetavej službe mu vyprosujeme hojnosť Božích 

milostí na príhovor presvätej Bohorodičky. EIS POLLA ETI DESPOTA!  

• Vo štvrtok, 6. 9. 18 oslávil svoje 70-te narodeniny aktívny veriaci nášho spoločenstva p. 

Michal Božík. Jubilantovi i celej jeho rodine vyprosujeme Božie požehnanie na mnohaja 

i blahaja lita! 

 KONTAKT

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 
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