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slovíčko o SLOVE 

 

 

 
Mnohí sme už na vlastnej koži zakúsili pravdivosť výroku, že človek si uvedomuje 

hodnotu toho, čo má, až keď to stráca alebo to celkom stratil. Zdravie, prácu, blízkeho 

človeka si zvyčajne viac začíname vážiť až v procese alebo momente straty. O strate hovoria 

aj podobenstvá v 15-tej kapitole evanjelia podľa sv. Lukáša. Príbeh o stratenej ovci, stratenej 

drachme a o stratenom (márnotratnom) synovi. Zaostrime práve na to posledné. Jedno z 

najkrajších podobenstiev. Niekto ho označil ako evanjelium v evanjeliu. Keď počujeme názov 

- márnotratný syn, tak nám automaticky príde na um mladší syn z podobenstva. Ten 

bezočivec si požiada od otca svoj podiel majetku, čím vlastne dáva otcovi jasný signál, že sa 

nevie dočkať, kedy už otec konečne zomrie. Vieme, že je to priliehavý obraz hriechu. Každý 

môj hriech je totiž prejavom mojej bezočivosti: Nechcem, aby Boh existoval! Ja chcem byť 

bohom! Ja chcem rozhodovať, čo urobím so svojím životom. Chcem sa postaviť na vlastné 

nohy. Odmietam svoju závislosť na Bohu. Na tomto pozadí vyzerá reakcia otca o niekoľko 

okamihov neskôr doslova škandalózne. Otec uteká oproti svojmu synovi a berie ho do 

náručia. Syn si pripravil príhovor. Otec ho ani nenechá dohovoriť. Mladší syn na vlastnej koži 

zakúsil, čo znamená stratiť. Čo znamená opustiť dom svojho otca, čo znamená priať si jeho 

smrť. Preto si potom aspoň približne dokážeme predstaviť jeho úľavu, a možno aj šok z 

reakcie svojho otca. A tu väčšinou končíme. Pri márnotratnom synovi, ktorý bol mŕtvy a ožil, 

bol stratený a našiel sa.   

Lenže náš príbeh pokračuje. Ten stratený syn totiž nebol len jeden. Je tu ešte ten starší. 

Ten naoko poriadny, ktorý drie na poli. Ten dokonalý syn, ktorý - ako sám hovorí -  nikdy 

neporušil otcove príkazy. Všetko vždy splnil do bodky. Ale vidíme, že aj tento syn je mimo 

Otcovho domu.  A dokonca sa nechce ani vrátiť. Prečo?  

Jeho mladší brat odišiel z domu a to staršiemu zrejme vyhovovalo. Už s ním nemusel 

súperiť. Poznal svoje povinnosti a plnil si ich. Získal väčší vplyv. Ale jedného dňa sa vyplnili 

jeho najhoršie obavy. Mladší brat sa vrátil domov. Zabili vykŕmené teľa, usporiadali oslavu, 



dostal prsteň. Za čo? Za svoju bezočivosť? Za to, že sa nevedel dočkať, kedy už otec konečne 

zomrie? Po všetko mojom úsilí, nakoniec on je ten oslavovaný. Hnev staršieho brata je 

odhalený. Návrat mladšieho brata odhalil srdce staršieho. Ako by to celé dopadlo, keby 

mladší syn na ceste k otcovi stretol svojho staršieho brata? Čo by povedal starší brat 

mladšiemu? „No čo tu chceš, ty darebák?! To by sa ti tak páčilo? Premrháš svoj podiel 

majetku a myslíš, že sa môžeš len tak vrátiť?!“ Možno by sa mladší syn k otcovi nikdy 

nevrátil.  

Máme teda pred sebou podobenstvo o dvoch stratených synoch. Jeden sa stratil mimo 

otcovho domu, ten druhý sa stratil v dome. Mladší syn stratil k otcovi úctu, starší syn stratil 

radosť z otca. Mladší syn svoj podiel majetku premárnil, starší sa svojho podielu ani nedotkol. 

Počuli sme, ako pre otcom urazene fňukal: „mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa 

zabavil so svojimi priateľmi.“ (Lk 15, 29) Mladší syn sa stratil v totálnej anarchii. Starší syn 

zasa v príkazoch a zákazoch. Akoby otcov dom bol iba o tom. Drel ako otrok, ale nie ako syn.   

Čo je riešením tejto straty? Odpoveďou je otcova náruč. Obaja bratia boli v otcovom 

dome, ale až keď mladší syn zakúsil otcovu náruč, až vtedy sa našiel. Nielen v otcovom 

dome, ale až v otcovom náručí. Až tam spoznávame, aký je Boh a kto sme vlastne my. Tí 

dvaja stratení bratia sú totiž obrazne v každom z nás. Raz utekáme z otcovho domu, inokedy 

súdime tých, čo sa doňho vracajú. Čo je liekom na túto našu stratu? Otcova náruč. Určite 

každého z nás z tohto podobenstva niečo oslovilo. Páčila sa mi reakcia jedného farmára, ktorý 

povedal. Z tohto podobenstva ma oslovilo to, že keď mladší syn odišiel z domu, jeho otec 

začal kŕmiť teliatko. Už pri odchode svojho syna sa jeho otec začal pripravovať na jeho 

návrat.  

Hodnotu ľudí a vecí si uvedomujeme až keď ich strácame. Svoju hodnotu ale 

objavujeme až vtedy, keď sa nechávame nájsť Bohom. Svoju skutočnú hodnotu prežívam až v 

náručí Nebeského Otca.  

 

DESIAŤ ROKOV EPARCHIE 
 

Naša bratislavská eparchia oslávila v sobotu 27. januára 2018 desiate výročie svojho 

ustanovenia. Eparchiu zriadil 30. januára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. bulou Complures 

saeculorum v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 

a za jej prvého eparchu vymenoval Mons. Petra Rusnáka. 

Oslavy sa začali slávnostným zasadaním kňazov bratislavskej eparchie a rehoľníkov 

pôsobiacich v eparchii pod vedením vladyku Petra Rusnáka a za účasti arcibiskupa Cyrila 

Vasiľa SJ sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý predniesol prednášku o dejinnom 

vývoji i aktuálnej situácii našej cirkvi.  

Centrom osláv bola ďakovná archijerejská svätá liturgia v Katedrálnom chráme 

Povýšenia úctyhodného a vznešeného Kríža v Bratislave, ktorú svojím spevom skrášlil 

katedrálny zbor Chrysostomos. Liturgii predchádzalo udelenie nižších svätení dvom 

bohoslovcom našej eparchie. Jozef Durkot študujúci na Medzinárodnom teologickom inštitúte  

v rakúskom Trumau – prijal postriženie a poddiakonát; Lukáš Homoľa študujúci na 

Teologickej fakulte v nemeckom Eichstätte prijal subdiakonát.  

Vo svojej homílii vladyka Peter vychádzal z úryvku evanjelia o chudobnej vdove, ktorá  

dala do chrámovej pokladnice dva haliere – všetko čo mala. Veriacich vyzval, aby tak ako 

Boh nám dáva všetko, čo má –  svojho Syna, Svätého Ducha, aj oni dávali do „pokladnice“ 

Cirkvi svoju lásku, svoje sily, celé svoje „Ja“. 

Skôr ako v závere liturgie zazneli slová poďakovania a viacnásobné mnoholetie, 

protosynkel o. Vladimír Skyba prečítal pozdravný list pre Svätého Otca Františka ako aj pre 

emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý eparchiu zriadil.  

 
(zdroj: www.grkatba.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 29. 1. - 4. 2. 2018  
 

Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.) * na úmysel darcov 

          
Utorok             Traja  svätí svätitelia, Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy 

                                7:00  Sv. liturgia (csl.) 

                              17:00  Sv. liturgia (sl.) * Lucia (Krajňák) 

 
Streda                   17:00  Sv. liturgia (csl.) † Mária, panychída  

       

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (sl.) * Štefan, Katarína (Krajňák) 

        Veľká večiereň s lítiou  

 

Piatok                Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 

    7:00  Sv. liturgia (sl.) 

   17:00  Sv. liturgia (csl.) 

           

Sobota                  Prvá zádušná 

                                17:00 Sv. liturgia s panychídou a hramotami (sl.)  

                         Večiereň 

 

Nedeľa                   Mäsopôstna, 2. hlas 

                                   8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

               10:30    Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00    Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 5. – 11. 2. 2018  
 
Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.)  

          
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.) 

 
Streda                   17:00  Večiereň (csl.) 

       

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 

Piatok                     17:00  Večiereň (csl.)  

           

Sobota                     17:00 Sv. liturgia (sl.) 

                         Večiereň 

   

Nedeľa                    Syropôstna, 3. hlas. 
                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                               17:00   Veľkopôstna večiereň s obradom vzájomného zmierenia  

 



OZNAMUJEME 

• V utorok, 30. 1. 18 slávime odporúčaný sviatok Troch svätých svätiteľov. Tento sviatok 

je spojený s desiatym výročím ustanovenia našej Bratislavskej eparchie a povýšenia našej 

cirkvi na metropolitnú cirkev sui iuris. Aj v tento deň budú znova dve sväté liturgie, prvá o 7. 

00 h. v cirkevnoslovanskom a večer o 17. 00 h. v slovenskom jazyku.  

• V piatok, 2. 2. 18 budeme sláviť sviatok Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša 

Krista. V deň sviatku budú dve sv. liturgie: o 7. 00 h. v slovenskom jazyku a o 17. 00 h. 

v cirkevnej slovančine. Po sv. liturgiách bude požehnanie sviec a myrovanie. Tento sviatok je 

zároveň aj dňom zasväteného života a je voľnica. Keďže je tento deň aj prvým piatkom 

v mesiaci, bude počas celého dňa možnosť pristúpiť v chráme k sviatosti zmierenia.  

• Sobota, 3. 2. 18 je prvá zádušná. Svätá liturgia o 17. 00 h. bude slávená za zosnulých 

veriacich našej farnosti a našich príbuzných a po nej bude panychída s hramotami. Kto chce 

obnoviť hramotu svojej rodiny alebo nahlásiť novú, prípadne dopísať mená zosnulých, môže 

tak urobiť v najbližších dňoch.  
• V nedeľu, 4. 2. 18 o 17. 00 h. budeme sláviť sv. liturgiu v Kostole Najsvätejšej Trojice 

v Malackách.  

• Už počas syropôstneho týždňa budeme dodržiavať plne aliturgické dni, čo znamená, že 

v stredu 7. 2. a v piatok 9. 2. sa o 17.00 h. budeme namiesto sv. liturgie modliť večiereň. 

• V sobotu, 10. 2. 18 budeme o 14. 00 sláviť sv. liturgiu v kostole Povýšenia sv. Kríža 

v Devíne. Sv. liturgia bude súčasťou 1150 výročia schválenia bohoslužobných kníh 

v staroslovanskom jazyku pápežom Hadriánom II.   

• Našich najmenších pozývame na karneval do priestorov biskupského úradu v sobotu, 10. 2. 

19 od 15. 00 h. Vítané sú aj karnevalové masky rodičov.   

• Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2% (3%) z Vašej dane. Ak sa 

rozhodnete darovať ich OZ Stauros Bratislava, podporíte tým činnosť našej farnosti. Viac 

informácií Vám dáme osobne alebo ich získate na stránke farnosti: 

www.bratislava.grkatba.sk. Vopred ďakujeme za Vašu podporu. 
ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 21. 1. 18 sme pri zbierke na katechizáciu prispeli sumou 500 €, ktorou sme 

podporili katechetické aktivity našej cirkvi.   

• Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili k realizácii 14 ročníka gréckokatolíckeho 

presu v UPeCe Mlynská Dolina v sobotu, 20. 1. 2018. Osobitná vďaka patrí hlavnému 

koordinátorovi, Mikulášovi Dutkovi. 

• Pri príležitosti sv. krstu Michala Škovieru darovala jeho rodina na chrám 100 €, iná Bohu 

známa rodina obetovala 100 €.   

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

        rod. Mojzešovej a Mockovej   (20. 1. 18) a rod. Porhinčákovej a Ďukovej (27. 1. 18) 

         3. 2. 18 upratuje rod. Žačiková a Susla  

       10. 2. 18 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek.  

 BLAHOŽELÁME

• V utorok, 16. 1. 18 oslávil 60-te narodeniny náš kantor a člen zboru Kyrillomethodeon 

Mikuláš Seman. Oslávencovi za jeho obetavú službu ďakujeme a vyprosujeme Božie 

požehnanie na mnohaja i blahaja lita! 

http://www.bratislava.grkatba.sk/


• V sobotu, 20. 1. 18 sa naše farské spoločenstvo rozrástlo o nové Božie deti. Sú nimi: Michal 

Škoviera, Eva Mária Piršelová a Adam Smetanka. Novoosvieteným Božím služobníkom a ich 

rodinám vyprosujeme hojnosť Božích milostí na mnoho rokov!   

• V sobotu, 27. 1. 18 prijali sv. tajomstvo manželstva Vasil Hricák a Viera Dlháňová. 

Novomanželom vyprosujeme úspechy v živote i vo viere na mnoho rokov! 

 

 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 
 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

