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Kazateľský príklad hovorí o človekovi, ktorý pracoval na železnici.  Dostal zodpovednú 

úlohu. Počas noci mal dávať signály prichádzajúcim vlakom. Výstražným svetlom ich mal 

upozorniť, aby zastavili, lebo pred nimi bol most v demolácii. Ak by pokračovali ďalej, došlo 

by k istej katastrofe. Lenže práve k takejto katastrofe jednu noc aj došlo. Vlak nezastavil a 

skončil v priepasti. Muž bol predvolaný na vyšetrenie záležitosti, aby sa zistila príčinu 

nešťastia. Prečo vlak nevenoval pozornosť výstražnému svetlu? Vyšetrovateľ položil mužovi 

otázku: „Boli ste v službe v tú noc? Muž prisvedčil: „Áno, bol.“ „A mali ste pri sebe lampu?, 

znela ďalšia otázka. „Áno mal“,  odvetil muž pohotovo. „A mávali ste to lampou na 

prichádzajúci vlak?“ „Áno, mával,“ odpovedal muž. Po týchto odpovediach bol nakoniec muž 

zbavený podozrenia. Neskôr sa ale s úľavou zdôveril svojmu priateľovi: „Mal som veľké 

šťastie. Dobre, že sa ma vyšetrovateľ nespýtal, či moja lampa aj svietila!“  

Aj Pán Ježiš v evanjeliu rozlišuje tieto dve veci. Na jednej strane hovorí o svetle, ale 

okrem toho spomína lampu. Najprv o svojich učeníkoch povie: „Vy ste svetlo sveta.“  A hneď 

nato dodáva, že ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, alebo pod posteľ, ale na svietnik... 

A potom robí niečo netypické. Svojich učeníkov (kresťanov) nazýva svetlom sveta. Vieme, že 

táto veta je na ostatných miestach Nového zákona použitá iba vo vzťahu s Pánom Ježišom. V 

Jánovom prológu sa o Jánovi Krstiteľovi dočítame, že „on sám nebol svetlo, prišiel iba vydať 

svedectvo o svetle.“ Keď starec Simeon vezme Pána Ježiša štyridsať dní po jeho narodení do 

náručia, povie o ňom, že On je svetlo na osvietenie pohanov. Preto je táto veta prevratná: „Vy 

ste svetlo sveta.“ V tejto vete je totiž ukrytá naša hodnota i úloha zároveň. My, ktorí sme si vo 

svätom krste obliekli Ježiša Krista, Ho ukazujeme tomuto svetu. V našom obrade sa hneď po 

oblečení do krstného rúcha krstencovi odovzdáva zažatá svieca so slovami: „Prijmi túto horiacu 

sviecu a po celý svoj život sa usiluj o svoje prežiarenie svetlom viery a dobrých skutkov...“ 

Preto sa tu môžeme pristaviť každý pri sebe a pýtať sa: „Ako je to so mnou? Ako je to so 

svetlom viery v mojom živote? Je môj život prežiarený Kristovým svetlom? Alebo okolo seba 

mávam len zhasnutou lampou ako človek z  úvodného príkladu?“  

Na Slovensku slávime 5. júla sviatok sv. Cyrila a Metoda. Pri pohľade na týchto dvoch 

svätcov, si už tradične všímame rôzne veci. Všímame si ich životné príbehy, ich charaktery, ich 

prínos. Väčšinou pri nich skloňujeme slová ako - kultúra, písomníctvo, jazyk, diplomacia, 



právo... Lenže pohľad kresťana ide hlbšie.. Pretože pre kresťana je dôležité práve Kristovo 

svetlo, ktoré títo svätí bratia priniesli. Alebo to môžeme vyjadriť aj inými slovami – prínos sv. 

Cyrila a Metoda je v tom, aby sme rozumeli. Aby sme rozumeli Božiemu slovu, aby sme 

rozumeli, čo nám Boh chce povedať. Aby sme vo svetle Božieho slova videli, že Boh tvorí naše 

dejiny, že je prítomný v našich životoch. Tak ako bol prítomný v živote sv. Cyrila a Metoda. A 

oni túto svoju osobnú skúsenosť mohli potom pretaviť do ostatných oblastí svojej činnosti. Ako 

jednoduchý a pritom nádherný príklad môžeme vidieť už na písme - hlaholike. Vieme, že toto 

písmo, táto abeceda je vlastne kombináciu troch základných symbolov – kruhu, trojuholníka a 

kríža. Kruh ako symbol Božej nekonečnosti, večného života, trojuholník ako symbol Presvätej 

Trojice a kríž ako symbol Božej lásky ku mne. Sv. solúnski bratia tu vložili jasný odkaz. Aby 

komunikácia medzi nami ľuďmi naozaj fungovala a rástla až do plnosti, musí byť vytvorená „z 

písmen a slov Božej lásky“. Aby sme komunikáciou mohli budovať skutočné vzťahy, je 

potrebný môj živý vzťah s Bohom, ktorý sám je večným vzťahom Troch osôb. Preto je odkaz 

svätcov deviateho storočia Cyrila a Metoda platný aj pre kresťana, človeka 21. storočia. 

A že je tomu tak, môžeme odčítať aj na životných príbehoch mnohých súčasných 

svätcov. Za všetkých spomeňme aspoň známu epizódu zo života sv. matky Terezy. Na jednom 

stretnutí jej položili otázku: „Ako to, že hoci mnohé rehole strácajú svojich členov, Vaša rehoľa 

naopak rastie?“ A matka Tereza dala jednoduchú odpoveď: „Dávam im Ježiša.“ Zvedavá 

reportérka sa nedala odbiť a pýtala sa stále ďalej na presné a konkrétne tajomstvo jej úspechu. 

Ale ani na tretí krát nedostala inú odpoveď okrem tej istej vety: „Ja im dávam Ježiša.“  

Toto robili sv. Cyril a Metod v deviatom storočí a toto robili mnohí svätí všetkých čias. 

Toto robí kresťan aj dnes. Dáva ľuďom okolo seba zakúsiť Boha. Môže a musí to robiť preto, 

lebo sám má skúsenosť so živým Bohom. Lebo slovami úvodného obrazu môžeme ako 

kresťania povedať, že človek, ľudia, svet bez Boha je ako vlak rútiaci sa do priepasti. Ale tento 

vlak nezastaví naše moralizovanie, filozofické argumenty, vyhrážky peklom... Tento „vlak 

smrti“ môže zastaviť iba skúsenosť Božej lásky, prijatia, a odpustenia, jednoty. Bez tejto 

skúsenosti je lampa v mojich rukách bez svetla. Ak v nás teda toto Kristovo svetlo medzičasom 

zoslablo alebo úplne zhaslo, môžeme každý deň v spoločenstve cirkvi prosiť sv. solúnskych 

bratov, aby nám vyprosili aktuálnu skúsenosť Božej lásky. Aby sme  v tejto skúsenosti nanovo 

objavili svoju hodnotu, ktorá je zároveň aj našou úlohou: Vy ste svetlo sveta! 

 

LETNÝ EVANJELIZAČNÝ TÁBOR (LET) 

 
Jubilejný desiaty ročník Letného tábora Bratislavskej eparchie, ktorý sa začal v nedeľu 

5. júla na Chate Trubárka pri obci Kubrica neďaleko Trenčína sa bez väčších zranení skončil 

v piatok, 10. júla slávením sv. liturgie. Vyše 80 detí a mladých ľudí spolu s kňazmi eparchie, 

bohoslovcami a animátormi prežili dni naplnené bohatým duchovným a voľnočasovým 

programom. Nechýbala v ňom modlitba, evanjelizácia, katechéza, sv. liturgia, práca v 

skupinách, práca s Božím slovom, turistika, či záverečná opekačka pri táboráku. Deťmi 

obľúbené pohybové a športové aktivity sa mohli realizovať na vynovenom ihrisku a 

športovisku, ktorými disponuje táto zrekonštruovaná chata; k dispozícii bol aj bazén na kúpanie. 

Takmer celý týždeň strávil v tábore aj bratislavský eparcha, vladyka Peter (Rusnák). 

Slávil pre deti sv. liturgie, katechizoval, ba zapájal sa aj do rôznych táborových aktivít. Tábor 

sa niesol v duchu biblických slov: Do boja s Goliášom! „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa 

dokonale prejavuje v slabosti.“ (2 Kor 12, 9). 

Hlavným organizátorom tábora bola bratislavská eparchia. Myšlienka usporadúvať letné 

eparchiálne tábory pre deti a mládež z farností bratislavskej eparchie vznikla v roku 2010. Prvý 

tábor sa konal v júli 2011 v Banskej Štiavnici. Každoročne sa tábor koná na inom mieste: 

dvakrát to bol Šaštín (2019, 2018), predtým Tajov (2017), Telgárt (2016), Duchonka (2015), 

Lom nad Rimavicou (2014), Bojnice (2013), Kokava nad Rimavicou (2012), Banská Štiavnica 

(2011)                   www.grkatba.sk 
 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 13. – 19. 7. 2020 
 

Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

  

Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Streda                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Miron, Božena 

       

Štvrtok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Piatok                    Blažený hieromučeník Pavol Peter, prešovský biskup  

                                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Jana 

 

Sobota                    17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

      následne veľká večiereň 
                                  

  NEDEĽA               Piata po Päťdesiatnici, 6. hlas 

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                  9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská) 

                               12:00   Sv. liturgia (slovenská)  

                               16:00   Sv. liturgia v Lehniciach 

                               17:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň (slovenská) 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 20. – 26. 7. 2020  
 

Pondelok             Svätý a slávny prorok Eliáš  

                                   7:00  Sv. liturgia (slovenská)                                 

                                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Miron, Božena 

  

Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Filip, Radka 

 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Mária 

       

Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (slovenská)   

 

Piatok                      17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Dávid, Ľubica 

 

Sobota               17:00  Sv. liturgia, následne večiereň  

 

Nedeľa                    Šiesta po Päťdesiatnici, 7. hlas   

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                  9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská) 

            12:00   Sv. liturgia (slovenská)  

            17:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň (slovenská) 

 

 



OZNAMUJEME 

• Obmedzenia ohľadom slávenia sv. liturgií prešli uvoľnením. Počet veriacich na jednej sv. 

liturgii už nie je striktne určený. V platnosti zostávajú nariadenia: 

- Do chrámu vstupujeme a zostávame s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, 

šatka apod.) 

- Pri vstupe do chrámu si dezinfikujeme ruky prostriedkom umiestnenom hneď pri 

vchodových dverách.  

- Eucharistiu prijímame do ruky, pričom si ju hneď pred kňazom vložíme do úst 

a neodchádzame s eucharistiou preč! Ruky si utrieme do lentiona (červenej šatky). 

Aj naďalej slávime v nedeľu 4 sv. liturgie, aby sme predišli preplneniu chrámu. Prosíme, aby 

ste podľa svojich možností využili túto ponuku. Zapisovanie sa do tabuľky nie je nutné.   

• V piatok, 17. 7. 20 slávime odporúčaný sviatok blahoslaveného prešovského biskupa P. P. 

Gojdiča. Pred sv. liturgiou o 16. 45 hod. sa pomodlíme moleben k hieromučeníkovi. V tento 

deň je zároveň voľnica. 

• V pondelok 20. 7. 20 slávime odporúčaný sviatok Svätého a slávneho proroka Eliáša. 

V predvečer sviatku sa pomodlíme veľkú večiereň a v deň sviatku budú dve sv. liturgie – o 7. 

00 h. v slovenskom a o 17.00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku.  

• V nedeľu, 19. 7. 20 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme sv. 

Alžbety Uhorskej v Lehniciach. Srdečne pozývame. 

• Prosíme o vyjadrenie Vášho názoru na prípadnú trvalú zmenu časov nedeľných sv. liturgií. 

Pomôžete nám vyplnením dotazníka na našej farskej stránke. Výsledky ankety potom 

porovnáme s reálnou návštevnosťou aktuálne ponúkaných nedeľných sv. liturgií.  

• V edícii „Viera do vrecka“, ktorú vydáva saleziánske nakladateľstvo Don Bosco, vyšlo jej 

115-te vydanie s názvom Gréckokatolíci. Spoznajme východný obrad. V brožúrke som mal 

príležitosť zhrnúť základné informácie o histórii, liturgii i spiritualite našej gréckokatolíckej 

cirkvi. Je vhodná nielen pre gréckokatolíkov ako stručné predstavenie našej cirkvi. V ponuke 

je za „autorskú cenu“ 1 €. (oproti bežnej cene 1, 80 €) 

ĎAKUJEME 

• Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili X. ročník Letného eparchiálneho tábora – LET 2020, 

ktorý sa uskutočnil na chate Trubárka pri Trenčíne. Ďakujeme najmä za Vašu duchovnú 

podporu. Aj vďaka Vašim darom mohla byť cena pre jedného účastníka prijateľnejšia. Tiež 

ďakujeme rodine Cyprichovej, ktorá štedrým darom podporila konanie tábora.   

• Pri príležitosti poslednej rozlúčky so zosnulou Julianou Mikušovou († 88) darovala jej rodina 

na chrám 100 €. Iná, Bohu známa rodina darovala 50 €. Vyslovujeme „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu rodine Porhinčákovej a Ďukovej (4. 7. 20) a rod. Žačikovej 

a Suslej (11. 7. 20) 

    18. 7. 2020 nasleduje v rozpise rodina Beblavá, Pätoprstá a Rimová 

    25. 7. 2020 upratuje rodina Mocková a Mojzešová. 

Ďakujeme za Vašu službu! 

BLAHOŽELÁME 

V sobotu, 4. 7. 2020 sa v našej farnosti uskutočnili sv. krsty siedmych ľudí. Počnúc malými 

bábätkami cez starších Marcusa, Lucasa, Sebastiána až po dospelého Matúša. Okrem toho 

absolvovalo počas uplynulých dvoch sobôt (27. júna a 4. júla) prvú sv. spoveď a slávnostnú 

eucharistiu 20 detí rozdelené do dvoch skupín. 

• Sv. tajomstvo manželstva prijali Tomáš Strečanský a Elena Kytlicová, v sobotu, 11. 7. 2020 

v Dóme sv. Martina v Bratislave. Keďže ženích je členom nášho zboru Chrysostomos, 

požehnanie manželov a slávenie sv. liturgie spevom sprevádzal tento náš zbor.  

https://forms.gle/YbczAhioP8WnWa9G6


KONTAKT 

V prípade otázok, sv. spovede alebo iných požiadaviek nás, prosím, kontaktujte: 

osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0911/400 845,                                                                                                                                    
                                                           e-mail: bratislava@grkatba.sk 

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