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č. 11 máj 2009   

Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislava

                                slovíčko slovíčko slovíčko slovíčko vladyku Petra Rusnákavladyku Petra Rusnákavladyku Petra Rusnákavladyku Petra Rusnáka    
Drahé sestry a bratia! 

 
Pred 10-timi rokmi, presnejšie v roku 1998, sme podľa úmyslu sv. Otca Jána Pavla II. 

slávili rok Ducha Svätého. Svätý Otec v jednom zo svojich príhovorov vtedy povedal: 
„V prúdení lásky trojičného života je Božská osoba Utešiteľa – Parakléta ešte tajomnejšia 
a zahalenejšia než je obraz Otca alebo Syna. Hoci je Duch Svätý nepopierateľne osobou, 
v biblickom zjavení zostáva podivne beztvarý (dokonca v novozákonnej reči je označovaný 
neutrálnym členom TO), nenecháva sa zachytiť ako hovoriaci a v konaní sa takmer 
neodlíšiteľne spája s ostatným Božskými alebo ľudskými aktérmi. Napriek tomu je Duch 
Svätý vnútornejší ako moje vlastné vnútro, či už v bytí alebo v duchovnej skúsenosti.“ 

Pán Ježiš hovorí: „Vietor veje kam chce, počuješ jeho šum, ale nevieš odkiaľ prichádza 
a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ (Jn 3,8) Pôvod a príčina obdarenia sú 
nášmu hľadaniu často skryté. Čo je ale našim zmyslom zatajené, vôbec nemusí byť 
bezvýznamné alebo neúčinné. Skryté môže vstupovať do dejín a ukázať sa mocným. Boží 
Duch sa ukazuje v ohni a búrke, hýbe ľuďmi a pobáda ich. Aj keď nepoznáme jeho zdroj, 
predsa nemôžeme poprieť jeho oživujúcu a očisťujúcu silu. Všetci ľudia sú pozvaní 
k roznecovaniu plameňa darov Ducha Svätého, ktoré dostanú vo sviatostiach kresťanskej 
inicácie. Boh udeľuje túto milosť zdarma, ale vyžaduje osobnú odpoveď v podobné 
ustavičného obrátenia človeka k Ježišovi Kristovi ako svojmu Pánovi a otvorenosť voči 
meniacej sa prítomnosti a moci Ducha Svätého. (...) A tak ako Ježiš Kristus vo všetkom videl 
Božiu lásku, tak aj my budeme vidieť za všetkým, čo sa stalo a čo sa deje v našom živote 
Božiu lásku. A to sa nedá inak, iba v Duchu Svätom. (...) 

Duch vyzýva každého z nás, aj Cirkev ako celok, aby sme podľa vzoru Márie a apoštolov 
vo večeradle prijali Ducha Svätého ako silu na našu osobnú premenu a premenu spoločenstva so 
všetkými milosťami a charizmami, ktoré sú potrebné na budovanie Cirkvi a na naše poslanie vo 
svete. Toto poslanie má svoj pôvod v Otcovi, ktorý sa cez Syna dotýka Cirkvi a sveta, premieňa 
ich a prevádza v Duchu Svätom cez Syna späť k sebe. 
 
(z príhovoru vladyku Petra Rusnáka v STV a na rádiu Lumen na Sviatok zostúpenia Sv. Ducha - 31. 5. 09) 
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O aktuálnom sviatku: SVÄTÁ PÄŤDESIATNICA 
 

Svätá Päťdesiatnica patrí medzi najväčšie sviatky liturgického roka. Je zároveň 
zavŕšením sviatku Paschy.  II. Vatikánsky koncil v konštitúcii o Cirkvi (hl.1) hovorí: 
„Keď však bolo dokonané dielo, ktoré dal Otec vykonať Synovi na Zemi, bol na Turíce zoslaný 
Svätý Duch, aby Cirkev ustavične posväcoval a aby tak veriaci mali skrze Krista v jednom 
Duchu prístup k Otcovi... Duch prebýva v Cirkvi a v srdciach veriacich ako v chráme a v nich 
sa modlí a vydáva svedectvo, že sme prijatí za Božie deti... Omladzuje Cirkev silou evanjelia, 
stále ju obnovuje a vedie k dokonalej jednote s jej Ženíchom“. 
 Päťdesiatnica má svoje korene v Starom zákone. Židovský národ slávil tri 
významné sviatky: Veľkú noc, Päťdesiatnicu a Sviatok stánkov. Päťdesiatnica bola 
v Starom zákone sviatkom poďakovania za úrodu. Neskôr bola v tento deň aj 
spomienka na udelenie tabulí zákona Mojžišovi na hore Sinaj, ktoré dal Boh práve na 
päťdesiaty deň po východe z Egypta. 
 Hlavným motívom pre novozákonnú cirkev bolo to, že slávil sviatok zoslania 
Svätého Ducha v päťdesiaty deň po Pasche. Sviatok Päťdesiatnice bol pre prvotnú 
Cirkev takou veľkou, radostnou a vážnou udalosťou, že bol tento sviatok postavený 
na úroveň sviatkov Paschy a Narodenia Ježiša Krista. V treťom storočí je sviatok 
Päťdesiatnice už všeobecne známym sviatkom. Z bohoslužby tohto dňa prešla napr. 
do denných modlitieb modlitba Kráľu nebeský. Bohoslužobné texty tohto sviatku 
zostavil sv. Ján z Damasku i sv. Kozma Majumskij.  
 Pred svätou liturgiou sa spieva modlitba Kráľu nebeský, ktorú na kolenách pred 
oltárom prednáša kňaz a potom dvakrát veriaci ju opakujú. Na večierni je hneď 
niekoľko zvláštností. Veľká ekténia má osobitné prosby k danému sviatku. Na troch 
miestach večierne sa prednášajú tri modlitby na kolenách – po prokimene, po 
suhubej ekténii a po hymne Ráč nás Pane... Modlitby sú pravdepodobne dielom sv. 
Bazila Veľkého, ktorému sa pripisuje aj nariadenie, aby sa tieto modlitby prednášali 
na kolenách. 
 Pondelok po Svätej Päťdesiatnici sa nazýva Pondelok Svätého Ducha. V deň 
Päťdesiatnice je pripomenutie si samotnej udalosti Zoslania Svätého Ducha, 
pondelok je zasvätený osobitnej úcte Sv. Ducha ako tretej božskej osoby. 
V niektorých liturgických knihách je pondelok po Päťdesiatnici nazvaný aj sviatkom 
Najsvätejšej Trojice. Je to vplyv nariadení s záverov Zamojskej a Ľvovskej synody. 
 Liturgické obdobie slávenia sviatku Zoslania Svätého Ducha sa končí v sobotu 
po Svätej Päťdesiatnici. 

 
ThDr. Miroslav Iľko, PhD. 

 
 
 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 1. – 7. 6. 2009  
 

 
Pondelok     Pondelok Svätého Ducha; Presvätá Trojica, myrovanie, sprievod okolo chrámu   

17:00  Na úmysel 
 
Utorok        17:00  Na úmysel 
   19:00 � Ján, Viera, Ján, Viliam (Gottweisová) 
    
Streda                 17:00  �  o. Gašpar, Ondrej, Benedikt, Jozef, Mária (Froncová)  
 
Štvrtok                     17:00  � Ján, Anna (Gottweisová) 
       
Piatok                      17:00  Na úmysel  
     
Sobota             17:00  � Ján, Elena s rodinou (Gottweisová) 

Večiereň 
  
Nedeľa     1. po Päťdesiatnici – Všetkých svätých, 8. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 
                                17:00   Večiereň a Eucharistická poklona 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 8. - 14. 6. 2009 
 
Pondelok      17:00  Na úmysel 
 
Utorok        17:00  † Anna, Mikuláš (Kuklišin) 
   19:00  Na úmysel 
  
Streda       17:00  Na úmysel  
    Večiereň 
 
Štvrtok     Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista 

17:00 � Richard, Martin (Gottweisová) 
       
Piatok       17:00 � rod. Felixová 
  
Sobota           17:00 � Peter, Mária (Mihalovič) 
        Večiereň  

 
Nedeľa              2. po Päťdesiatnici, 1. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
   10:30  Sv. Liturgia (slovenská)  
   17:00  Večiereň  



• V pondelok, 1. júna 2009 slávime sviatok Pondelok Svätého Ducha - Najsvätejšej Trojice. Po 
sv. liturgii bude myrovanie a sprievod okolo chrámu.   

• Piatok, 5. 6. 09 je prvým piatkom v mesiaci a zároveň voľnica (nie je zdržanlivosť od 
mäsitých pokrmov).  

• V pondelok, 8. 6. 09 začína pôst pred sviatkom svätých apoštolov Petra a Pavla - PETROVKA , 
ktorý trvá do ich sviatku (29. júna). Pôstna disciplína je taká, ako bežne počas roka, t. j.: 
zdržanlivosť od mäsa v piatok.   

• V štvrtok, 11. 6. 09 je sviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho 
Pána Ježiša Krista (ľudový názov Božie telo). V predvečer sviatku bude preto večiereň a vo 
sviatok bude po sv. liturgii myrovanie. Tento sviatok pre gréckokatolíkov nie je cirkevne 
prikázaný. 
• V sobotu, 13. júna 09 je naplánovaná jednodňová púť do Mikulčíc (Morava) s našim vladykom 
Petrom Rusnákom. Spievať bude náš chrámový zbor Kyrilomethodeon. Cesta autobusom a obed 
budú stáť jednu osobu 10,- €.     

• V sobotu, 13. júna 09 sa plánuje krátka púť do Ríma pri príležitosti biskupskej vysviacky o. 
Cyrila Vasiľa SJ, ktorý bol sv. otcom Benediktom XVI. menovaný za sekretára Kongregácie pre 
východné cirkvi a za titulárneho arcibiskupa v Ptolemaide v Líbyi. Táto vysviacka sa uskutoční v 
nedeľu, 14. júna 09 v Bazilike “Santa Maria Maggiore”. Pôjde sa autobusom, pričom návrat do 
Bratislavy závisí od dohody zúčastnených.  

• V nedeľu, 14. júna 2009 bude na Rádiu Lumen o 14:30 hod. priamy prenos sv. liturgie 
s biskupskou vysviackou vladyku Cyrila Vasiľa SJ z Ríma. Túto liturgiu bude zároveň 
prenášať aj TV Lux.  

• V sobotu, 20. 6. 09, na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky sa uskutoční 
jednodňová eparchiálna púť do Šaštína za účasti nášho vladyku Petra Rusnáka. Cena na 
osobu je 5,- €.          

ĎAKUJEME 

• Katolícke masmédiá ste pri zbierke (24. 5. 09) dohromady podporili sumou 308, 43 €. Srdečná 
vďaka za vašu štedrú podporu. 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu: 
rod. Krajcsovicsovej a Mojzešovej (23. 5. 09) a rod. Bodnárovej a Michalkovej (30. 5. 09)  

    
   6. 6. 09 upratuje: rod. Jancurova a Karczubova  
 13. 6. 09 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova Srdečná vďaka!  

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu, 30. 5. 09 prijali sviatosť manželstva v našom chráme: Marek Matto a  Miriam Zimová . 
Mladomanželom blahoželáme, ďakujeme a u Boha vyprosujeme potrebné milosti pre ich spoločnú 
cestu do neba.  

KKOONNTTAAKKTT 
V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte:  
   
osobne:   o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 0907/387 265, e-mail: rastislav.cizik(zavináč)gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717   

OZNAMUJEME  


