
 

   
 

STAUROS     

  

Č. 13 júl 2019   

Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto

 

slovíčko o SLOVE 
 

 

Kazateľský príklad hovorí o troch ľuďoch, ktorí sa potrebovali dostať na druhý breh 

rieky. Keďže všetci traja boli kresťania, obrátili sa na Pána Boha v modlitbe. Prvý sa pred riekou 

modlil: „Pane, daj mi silu, aby som prebrodil rieku.“ A Pán vypočul jeho modlitbu. Zrazu mal 

muž silné ruky a nohy. Tak plával takmer dve hodiny, prúd ho unášal, ale nakoniec sa dostal 

na druhú stranu. Druhý sa poučil zo skúsenosti prvého. Preto sa modlil ináč: „Pane, daj mi silu, 

ale aj potrebné nástroje, aby som prešiel cez rieku.“ A Pán ho vypočul. Dostal silné ruky aj 

nohy a k tomu ešte čln. Pádloval cez rieku a po hodine dorazil na druhý breh. A tak tretí poučený 

skúsenosťami prvých dvoch sa modlil: „Pane, prosím ťa o silu, nástroje ale aj o múdrosť, aby 

som sa dostal na druhú stranu rieky.“ A Pán vypočul jeho modlitbu. Zrazu mal v rukách mapu 

a tam videl, že o 100 metrov ďalej vedie cez rieku most. Stačilo len jedno. Pozrieť sa do mapy. 

Niekedy je skutočným zázrakom práve toto. Správny pohľad na vec. A zrazu vidím riešenie, 

ktoré som predtým nevidel.  

Pán Ježiš to v evanjeliu Tretej nedele po Päťdesiatnici (Mt 6, 22-33) vyjadril dôležitým 

tvrdením: „Lampou tela je oko.  Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle.“ (Mt 6, 

22)  Táto veta je kľúčová. Je kľúčom k pochopeniu ďalších viet z evanjeliovej state. Čítal som 

úvahu jedného kňaza, ktorý pri analýze tejto state evanjelia prichádza k možnému vysvetleniu. 

Zvykneme hovorievať, že oči sú oknami do duše. A my nehľadíme na veci na také ako sú, ale 

skôr na ne hľadíme tak, akí sme my sami.  Aj otcovia púšte sa zhodujú na tom, že čo nie je v 

nás, to nás nevyvedie z miery. Väčšinou nás na tých druhých vytáča to, čo sme sami v sebe 

celkom nevyriešili a nespracovali.  

Dôležitým  dôsledkom  teda je, že na správny pohľad sa musíme správne pripraviť. Ak 

chceme vidieť veci, osoby také aké naozaj sú, musíme si vyčistiť zrak. Ale čo to znamená? 

Nazrime do Božieho slova. Ako je možné, že len  mudrci z východu videli pri narodení Ježiša 

Krista hviezdu? Ako je možné, že keď 40 dní po narodení Pána Ježiša ho prinášajú do chrámu, 

spoznajú ho v dave ľudí iba Simeon a Anna? Ako je možné, že nie všetci súčasníci Pána Ježiša 



Krista, ktorí ho fyzicky stretli, nespoznali ho ako Božieho Syna? Ich oči neboli pripravené. Ich 

oči neboli čisté. Preto Pán Ježiš povie: „Blažení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“  

Preto si potrebujeme nechať vyčistiť zrak. Potrebujeme pohľad očistený od hriechu, od 

egoizmu, od strachu, od závisti. Jednoducho potrebujeme Boží pohľad. Dobrý človek hľadá v 

druhom človeku dobro, človek naplnený zlom, hľadá v druhom to isté. A človek naplnený 

Bohom, hľadá v druhom človeku Boha. Človek naplnený Božím slovom hľadá v situácii, ktorá 

ho stretne, Božie slovo. Pýta sa, čo mu tým Boh chce povedať. Preto je prvá veta dnešného 

evanjelia kľúčová. Je kľúčom k lepšiemu pochopeniu ďalších jeho viet.  „Nemôžete slúžiť aj 

Bohu aj mamone. (...) Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť....“ (Mt 6, 24. 33) 

Ak mám totiž čistý, nezahmlený pohľad, potom jasne vidím osoby a vecí také, aké sú. Vidím, 

že nemá zmysel postaviť ich na miesto, ktoré patrí Bohu. Nebudem si robiť starosti, ako tieto 

veci získať, lebo mojou hlavnou a prvou starosťou je – Božie kráľovstvo. Ako odovzdať Bohu 

vládu nad svojim životom. Ako mu odovzdať svoje srdce. 

  Vyššie citovaný kazateľ opisuje svoju skúsenosť. Po jednej bohoslužbe ho oslovili dvaja 

ľudia. Jeden z nich mu povedal: „Dnes ma to, čo si hovoril, veľmi povzbudilo. Toto som 

potreboval počuť Bolo to naozaj z Ducha.“ Druhý mu zasa povedal: „No, dnes som ti v 

príhovore narátal osem gramatických chýb. Mal by si na sebe popracovať.“ Dvaja ľudia, ktorí 

počúvali ten istý príhovor. Jedného povzbudil, druhého pohoršil. Aj my často počúvame alebo 

čítame to isté Božie slovo, modlíme sa tie isté modlitby, slávime tú istú eucharistiu. Ale čo je 

dôležité? S akým pohľadom, s akým srdcom? Či s pohľadom zahmleným hriechom, vlastnými 

predstavami či očakávaniami alebo s pohľadom čistého srdca. Srdca prázdneho a hladného po 

Božom naplnení.  

 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 
 

Pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla sa v našom chráme konala v sobotu, 29. júna 

2019 eparchiálna odpustová slávnosť. Archijerejskej sv. liturgii so začiatkom o 10.00 predsedal 

náš vladyka Peter Rusnák. Sv. liturgia v slovenskom jazyku, ktorú spevom sprevádzal náš 

chrámový zbor Chrysostomos, bola priamo prenášaná RTVS. Slávnostným kazateľom bol 

protoihumen redemptoristov o. Metod Lukáčik, ktorý sa v homílii zameral na Božiu lásku ako 

cieľ i zdroj života aj ohlasovania každého kresťana. Po sv. liturgii vladyka Peter odovzdal zlatú 

medailu sv. najvyšších apoštolov Petra a Pavla prof. Danielovi Škovierovi ako výraz veľkej 

vďaky za jeho dlhoročnú obetavú službu kantora a zakladajúceho člena zboru Chryostomos 

v našej miestnej cirkvi. Slávnosť sa zakončila spoločným agapé na eparchiálnom úrade.  

Sv. Peter a Pavol, sú od zriadenia bratislavskej eparchie v r. 2008 jej patrónmi. Vladyka 

Peter Rusnák ako prvý eparchiálny biskup si po ustanovení biskupstva želal, aby bolo zasvätené 

práve apoštolom sv. Petrovi a Pavlovi. Toto zasvätenie je vyobrazené aj v erbe eparchie, kde sa 

nachádza zlatý kľúč – znak sv. apoštola Petra a strieborný meč – znak sv. apoštola Pavla. 

Prostredníctvom týchto apoštolov sa zvýrazňuje evanjelizačný teda misijný charakter Cirkvi. 

Sv. apoštoli Peter a Pavol ohlasovali evanjelium Ježiša Krista po celom vtedy známom 

svete. Títo apoštoli boli vhodne vybraní za patrónov eparchie, ktorá sa rozprestiera v diaspore 

a tiež v súvislosti s novou evanjelizáciou. 

O živote a činnosti sv. Petra a Pavla. sa zachovali pomerne obšírne historické údaje (v 

evanjeliách, v Skutkoch apoštolov a v spisoch cirkevných Otcov a apologétov).Obaja títo 

apoštoli boli umučení v Ríme za cisára Nera v roku 67 (alebo v roku 64). Peter bol ukrižovaný 

dole hlavou na Vatikánskom vŕšku, Pavol – ako rímsky občan – bol sťatý pri Ostijskej bráne. 

Ich pozostatky sa hneď stali predmetom osobitnej úcty. V roku 258 ich kresťania ukryli v 

katakombách sv. Sebastiána, odtiaľ ich v 4. storočí slávnostne preniesli do baziliky, ktorú dal 

na mieste Petrovho umučenia postaviť cisár Konštantín. 

 
 (zdroj:www.grkatba.sk) 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 1. - 7. 7. 2019 
 

Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

  
Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)   

 

Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

               Veľká večiereň 

 

Piatok                    Sv. apoštolom rovní Cyril a Metod 
   8:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                      17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

 

Sobota              17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Mária, Anastázia 

  Veľká večiereň  

 

Nedeľa                    Štvrtá po Päťdesiatnici, 3. hlas                                     

     8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10:30  Sv. liturgia (slovenská 

                                  17:00   Večiereň (slovenská) 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 8. – 14. 7. 2019  
 
Pondelok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Ján, Pavol, Alexander, Dávid 

 
Utorok                      17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Ján Uhrín 

 
Streda                    17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

       

Štvrtok                      17:00  Sv. liturgia (slovenská)  * Ľubomír 

 
Piatok                        17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Ľubomír 

 

Sobota                        17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

          Veľká večiereň                                

 
  Nedeľa                Piata po Päťdesiatnici, 4. hlas  

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)  

                                17:00   Večiereň (slovenská) 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 30. júna 2019 bude po sv. liturgiách Zbierka na dobročinné diela sv. otca (bývalý 

názov „Halier sv. Petra“). Ide o finančnú podporu sv. otca pri jeho starostlivosti o univerzálnu 

cirkev, najmä v prospech najnúdznejších. Zbierku zaviedol ešte v roku 1860 pápež Pius IX.   
• Vo štvrtok, 4. 7. 19 sa v rímskokatolíckom chráme Najsvätejšej Trojice v Zálesí uskutoční 

ekumenická slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda so začiatkom o 18.00. Odbornú 

prednášku na tému: „Staroslovienčina ako kultúrny fenomén a doklad o kresťanskej identite 

veľkomoravských Slovenov“ prednesie Prof. Peter Žeňuch.   

• V piatok, 5. 7. 19 slávime odporúčaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. Sväté liturgie budú ráno 

o 8. 00 v slovenskom a večer o 17. 00 v cirkevnoslovanskom jazyku. V predvečer sviatku sa 

pomodlíme veľkú večiereň. Zároveň je v tento deň voľnica. 

• V nedeľu, 7. 7. 19 budeme o 17. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme 

Najsvätejšej Trojice v Malackách. 

• V nedeľu, 14. 7. 19 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme 

Povýšenia sv. Kríža v Pezinku – Cajle.  

• Pozývame Vás na farskú púť Po stopách sv. Sedmopočetníkov, ktorú pripravujeme spolu 

s našimi farnosťami Trenčín a Trnava v dňoch od 28. augusta do 5. septembra 2019. Púť sa 

uskutoční autobusom a navštívime na nej mestá Skopje, Ochrid (Macedónsko), Berat 

(Albánsko) a Solún (Grécko). Cena za osobu je 335 €. K 30. 6. 19 sú ešte štyri voľné miesta. 

• Tradičný Letný eparchiálny tábor pre deti a mládež (LET 2019) bude tohto roku prebiehať 

od nedele 14. júla do piatku 19. júla 2019.  Tábor sa bude konať, tak ako minulý rok, v Kláštore 

pavlínov pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Tábor je určený pre deti a mládež 

z našich gréckokatolíckych farností, od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Poplatok za 

dieťa je 50 €. (vďaka podpore našej Bratislavskej eparchie) 

• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať:  
Lukáš Korček a Michaela Turanská 

Ak by niekto vedel o prekážke k uzavretiu manželstva v chráme, je v zmysle c. 786 CCEO 

povinný to oznámiť cirkvi. Zároveň zahrňme tento pár do svojich modlitieb. 

ĎAKUJEME 

• Bohu známa osoba darovala na podporu farnosti 50 €. Vyslovujeme „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

    spoločenstvu Modlitby matiek, rod. Buraľovej, Pokornej, Krajňákovej a Telepčákovej, ktoré 

vykonali väčšie upratovanie pred odpustovou slávnosťou. 

  6. 7. 19 upratuje rodina Semberová a Vavríková  

13. 7. 19 upratuje rodina Mocková a Mojzešová. 

BLAHOŽELÁME 

V sobotu, 22. júna 2019 naše farské spoločenstvo zaznamenalo nové prírastky. Sv. krst 

a myropamazanie prijali Michal Varga, Olívia Ivanová, Lucia Čarakčievová a Viktória 

Varcholová. Novoosvieteným Božím služobníkom želáme, aby dospeli vo viere a láske.   

• Sv. tajomstvo manželstva 22. júna prijali aj Martin Cinkanič a Ivana Petrovajová. 

Novomanželom vyprosujeme úspechy v živote i vo viere na mnohé a blahé spoločné roky.  

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 
                o. Jozef Durkot, kaplán, tel.: 0903/305 298   

mailto:rastislav.cizik@gmail.com


                o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 
  


