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                SLOVÍ ČKO O SLOVE 

    

Drahí bratia aDrahí bratia aDrahí bratia aDrahí bratia a    sestry!sestry!sestry!sestry!    
 
 

Mnohí poznáme cestovateľov Zikmunda a Hanzelku, ktorí prešli celé svetadiely a svoje 
zážitky opísali v cestopisoch, kde približujú jednotlivé kmene, národy i krajiny. A okrem 
iného tam zaznamenali aj jeden problém, ktorý mali na ceste. Uprostred púšte sa im pokazilo 
auto. Keď zistili, že sami auto neopravia, vydali sa hľadať oázu alebo osadu. Po niekoľkých 
hodinách dorazili k osade, kde okolo ohňa sedeli beduíni. Lenže bol tu ďalší problém. 
Nevedeli sa dorozumieť. Až keď jeden z beduínov rozlomil chlieb a podal im ho, vedeli, že je 
dobre. Ak sa totiž niekto podelí o chlieb, znamená to, že ste pod jeho ochranou.  
 Pri pohľade na evanjelium ôsmej nedele po Päťdesiatnici môžeme povedať, že aj Pán 
Ježiš robí to isté. Berie pod svoju ochranu tých, ktorí ho nasledujú. Takto som vnímal toto 
evanjelium niekoľko rokov. Pán Ježiš tu skutočne urobil zázrak. Zázračným spôsobom 
rozmnožil chlieb  a nasýtil masu ľudí. Ale stretol som sa aj s iným typom výkladu tohto textu. 
Je v ňom snaha o „racionalizáciu“ podľa motta: „všetko sa predsa dá vysvetliť prirodzeným 
spôsobom.“ Podľa týchto vysvetlení tu išlo o ľudí, ktorí boli na púšti a počúvali Pána Ježiša. 
Keďže boli na púšti nechceli sa s nikým deliť, pretože každý v tej situácii myslel len na seba. 
A skutočný zázrak začal vtedy, keď ľudia videli, ako chlapec úplne nezištne odovzdal 
Ježišovi Kristovi 5 chlebov a 2 ryby. Všetci teda zahanbene siahli do svojej tašky a začali sa 
deliť medzi sebou a všetci sa nasýtili. Podľa tohto výkladu je odkaz tohto evanjelia 
jednoznačný: „Podeľ sa s tým, čo máš!“ Podľa toho by v evanjeliu nešlo o skutočný zázrak 
Pána Ježiša, ale o akýsi morálny zázrak. Podobne sú vykladané aj iné miesta vo Svätom 
písme. Apoštol Peter nechodil skutočne po vode, ale tento príbeh nás chce povzbudiť, aby 
sme sa vydali po nových cestách. Zázračný rybolov nebol historickou udalosťou, ale len 
povzbudením k misionárskej práci... A tak zo zázrakov Pána Ježiša už na konci nezostáva nič 
zázračné, iba zdvihnutý ukazovák: Musíš sa deliť! Musíš kráčať po nových cestách! Musíš 
dôverovať! Musíš evanjelizovať! Lenže ak robíme z kresťanstva čisto morálnu náuku či 



zbierku príkazov a zákazov, dostávame sa k úplnému opaku. Je toto dôvod, prečo sa Boh stal 
človekom? Aby nám povedal ako máme žiť! Veď na to by nám stačil v princípe aj Starý 
zákon s niekoľkými dodatkami. V popredí kresťanstva nestoja prikázania, dogmy alebo 
náuka! Kresťanstvo je v prvom rade vzťah. Boh nás chce vziať pod svoju ochranu. Preto 
v evanjeliu rozmnožil chlieb a ryby. Boh sa s nami chce deliť. Nedvíha ukazovák, ale otvára 
náruč. A to je podstatný rozdiel.  

Pozrime sa ešte na chvíľu na tzv. piate evanjelium. Už sv. Hieronym tak nazval pred 
1600 rokmi Svätú zem. A práve tam dnes na mieste tohto zázraku stojí rovnomenný chrám. 
V tomto chráme sa nachádzajú viaceré podlahové mozaiky. Jedna z nich pochádza z piateho 
storočia a je na nej vyobrazená táto zázračná udalosť. Pozornému návštevníkovi ale neunikne 
jeden dôležitý detail. Na mozaike sú vyobrazené len štyri chleby. Dôvod objasňujú dve 
vysvetlenia. Prvé hovorí, že umelec videl ten piaty chlieb ako chlieb na slávenie eucharistie, 
ktorý sa premieňa na telo Kristovo. Druhé vysvetlenie hovorí, že zázrak rozmnoženia chleba 
neprestáva. Vždy môžeme prinášať ten piaty chlieb, aby ho Boh použil, aby ho rozmnožil. 
Niekedy sme v pokušení myslieť si, že my nemáme nič. Veď takisto zareagovali na žiadosť 
Pána Ježiša aj apoštoli: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.“ (Mt 14, 17) A predsa 
z toho „ničoho“ Pán Ježiš dokázal a vždy dokáže urobiť „niečo“. 

Boh sa s nami chce deliť, ale nechce sa s nikým deliť o nás. Preto je tu dnešné Božie 
slovo. Preto je tu tento zázrak. Aby sa udial ten najväčší – moje obrátenie.   
 

 
EXODUS FORMOVAL DETI BRATISLAVSKEJ EPARCHIE 

 
Letný eparchiálny tábor 2012, ktorý organizátori familiárne nazývajú Letka, má za 

sebou úspešný 2. ročník. Tábor pre deti a mládež Bratislavskej eparchie sa uskutočnil od 9. do 
13. júla 2012 v Kokave nad Rimavicou, v rekreačnom zariadení Chata Hámor. Vyše 40 detí 
a mladých ľudí s ôsmimi animátormi a gréckokatolíckymi kňazmi o. Igorom Cingeľom 
z Trenčína, o. Mariánom Sabolom z Telgártu a o. Rastislavom Čižikom z Bratislavy, prežili 
naplno udalosti knihy Exodus. Okrem bohatého evanjelizačného programu a každodennej 
svätej liturgie sa deti zabavili na trampolíne, zaplávali si v bazéne, či vyskúšali jazdu na koni. 
Obohatením tábora bola návšteva vladyku Petra Rusnáka, ktorý do sŕdc detí zasieval živé 
Božie slovo.                                                                                                     

           
PÁPEŽSKÁ GARDA V BRATISLAVE 

 

Po prvýkrát v histórii navštívili príslušníci Pápežskej švajčiarskej gardy z Vatikánu v 
Slovensko a jeho hlavné mesto Bratislavu. Ich návšteva je súčasťou kultúrno-poznávacej 
cesty, v rámci ktorej sa vydali po stopách jedného zo svojich patrónov sv. Martina do 
maďarského Szombathely, Bratislavy a rakúskej Viedne. Táto návšteva prebehla v troch 
etapách v časovom rozmedzí od 6. do 14. júla 2012.  Počas pobytu v Bratislave vojaci 
pápežskej gardy navštívili aj našu eparchiu, aby sa zoznámili s našim východným obradom. 
Zakaždým sa hosťom prihovoril vladyka Peter Rusnák, pričom ich v krátkosti oboznámil 
s históriou našej miestnej cirkvi. V rámci prvej a tretej návštevy vojakov Švajčiarskej gardy 
slávil vladyka Peter pre pútnikov archijerejskú sv. liturgiu, ktorú spevom sprevádzal zbor 
Chrysostomos. Pri návšteve druhej skupiny zasa spestril svojim spevom príhovor vladyku 
Petra zbor Kyrillomethodeon.  

 
(zdroj: www.grkatba.sk) 

 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 23. - 29. 7. 2012  
 
Pondelok             17:00  Na úmysel 
                                    
Utorok               17:00  * Jozef, Mária (Michalková) 
 
Streda            Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky  

        17:00  * Andrej, Peter (Škovierová) 
     

Štvrtok                   17:00  * Jozef, Mária (Michalková) 
    
Piatok                   17:00  Na úmysel  
           
Sobota                    17:00  * Jozef, Mária (Michalková) 
    Večiereň 

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

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 7. - 5. 8. 2012 
 
Pondelok        17:00  Na úmysel 
 
Utorok                     17:00  * Jozef, Mária (Michalková)  
 
Streda       17:00 † Oľga Sičáková, panychída 
     
Štvrtok                   17:00  Na úmysel 
     
Piatok                  1. piatok v mesiaci  

  7:00  Sv. liturgia (slovenská)    
          17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)    

 
Sobota            17:00 Na úmysel 

         Večiereň  
 
Nedeľa     10. po Päťdesiatnici, 1. hlas 
                  8:00    Utiereň (slovenská) 
       9:00     Sv. Liturgia (slovenská)  
              10:30    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
                                17:00    Veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov 
 
 



OZNAMUJEME 

• V piatok, 27. 7. 12 sa uskutoční podujatie s názvom XX. Spomienka na svätého Gorazda 
v hlavnom meste SR. Jedným zo spoluorganizátorov je aj naša bratislavská eparchia. 
Podujatie sa začne o 17. 00 h. v našom chráme archijerejskou sv. liturgiou, ktorej bude 
predsedať vladyka Peter Rusnák a slávnostným kazateľom bude Mons. Jozef Haľko, 
bratislavský pomocný biskup. Po jej skončení budú nasledovať príhovory a hudobno-poetická 
kompozícia Pochvala svätému Gorazdovi. 

• V nedeľu, 29. 7. 12 o 11.00 hod. bude vladyka Peter Rusnák sláviť slávnostnú sv. liturgiu 
v Kostole Sv. Rodiny v Bratislave – Petržalke. Pri tejto príležitosti vladyka Peter posvätí 
autá. Hlavným organizátorom tejto akcie je MIVA Slovensko, n. f., ktorej predsedom 
a zakladateľom je bratislavský protopresbyter o. Ľubomír Matejovič. 

• V stredu, 1. 8. 12 slávime sviatok Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného 
a životodárneho Kríža. Pri príležitosti tohto sviatku bude v závere liturgie, po zaámbonnej 
modlitbe posvätenie vody. Týmto dňom zároveň začína aj pôst pred sviatkom Zosnutia 
presvätej Bohorodičky – tzv. spasivka, alebo tiež uspenský pôst. Tento pôst trvá až do 
spomínaného sviatku (15. augusta). Na našom území nie je záväzný. Počas jeho obdobia platí 
zdržanlivosť od mäsa v piatok.    

• Piatok, 3. 8. 12 je prvým piatkom  v mesiaci, a teda príležitosťou prijať odpustenie vo 
sviatosti zmierenia. V tento deň budú dve sv. liturgie – jedna o 7.00 h. a druhá o 17. 00 h. 

• Nedeľou, 1. 7. 12 sme prešli na „prázdninový“ režim nedeľných bohoslužieb. To znamená, 
že v nedeľu je  utiereň o 8.00 hod. a prvá sv. liturgia o 9.00 hod. v slovenčine a liturgia o 10. 
30 hod. v cirkevnoslovanskom jazyku!  
• ZMENA : Púť do Lúrd, ktorú chcela zorganizovať naša eparchia v termíne od 22. do 28. 7. 
12. sa kvôli nedostatku záujmu prekladá. Nový termín bude od 4. do 10. októbra 2012. Pôjde 
sa autobusom a cena za osobu zostáva nezmenená - 240 €. Svoj záujem nahláste čím skôr na 
eparchiálnom alebo farskom úrade. 

ĎAKUJEME  

• Pri zbierke na podporu Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie sa 
v nedeľu, 15. 7. 12 vyzbierala suma 352,- €, za čo všetkým vyslovujeme úprimné „Pán Boh 
odmeň!“ Svojimi darmi sme podporili prevádzku Hospicu sv. Kozmu a Damiána v Prešove. 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
       rod. Rimovej a Roháčovej (14. 7. 12) a rod. Michalkovej a Mockovej (21. 7. 12). 
         28. 7. 12 upratuje rod. Kováčova a Vavríkova 
            4. 8. 12 upratuje: rod. Hrubčinova a Semberova. 
   Ďakujeme za Vašu službu!  

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu, 21. 7. 12 boli udelené sv. tajomstvá krstu a myropomazania Amálii Kojšovej 
a Nine Bendíkovej. V nedeľu, 22. 7. 12 udelil vladyka Peter Rusnák iniciačné sviatosti 
Natanaelovi Rastislavovi Mattovi a Anne Márii Mattovej.  Novoosvieteným Božím deťom 
vyprosujeme požehnanie na mnoho rokov! 

KKOONNTTAAKKTTYY 
V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte:  
osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0907/387 265, 
                                                           e-mail: rastislav.cizik(zavináč)gmail.com 

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


