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slovíčko o SLOVE 

 
V jednom z posledných čísel nášho časopisu Slovo ma zaujalo prirovnanie zo sveta 

zvierat. Podľa neho vraj istý druh antilopy na africkom kontinente dokáže vyskočiť až do 

trojmetrovej výšky a na dĺžku zvládne prekonať až deväťmetrovú vzdialenosť jedným 

skokom. A predsa aj napriek týmto schopnostiam žije v ZOO v ohrade, kde ju stráži plot 

vysoký jeden meter. Plot, ktorý by dokázala hravo prekonať jedným skokom.  A toto 

prirovnanie vysvetľuje prečo: Lebo tá antilopa sa vraj neodváži skočiť, ak nevidí miesto 

svojho doskoku. Jednoducho nemá odvahu. 

Často sa ako ľudia i ako kresťania ocitáme v situáciách, ktoré od nás vyžadujú práve 

tento postoj – odvahu. Vieme, že aj najbližšie Národné stretnutie mladých v Prešove sa bude 

niesť v duchu tohto hesla O2H. Odvaha dôverovať, odvaha zmeniť sa. Ako ale nájsť takúto 

odvahu? Ako sa rozbehnúť a skočiť, keď nevidíme miesto dopadu? Biblia je plná príkladov 

ľudí, ktorí to urobili a sú svedkami toho, že sa to oplatí. Oplatí sa dôverovať Bohu.  Oplatí sa 

veriť mu. A práve o tom sa presvedčili aj protagonisti evanjelia druhej pôstnej nedele. (Mk 2, 

1-12) 

Krátko si pripomeňme, že Veľký pôst bol zavŕšením prípravy katechumenov na prijatie 

sv. krstu. Preto je toto obdobie akýmisi duchovnými cvičeniami. Boh nás chce vycvičiť, aby 

sme sa nebáli skočiť, aj keď nevidíme miesto dopadu.  

Preto sme na Prvú pôstnu nedeľu počuli, že Boh prichystal pre nás niečo lepšie.  To 

niečo lepšie opísal Pán Ježiš Nikodémovi:  Uvidíš väčšie veci ako toto. Uvidíte otvorené nebo 

a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. Témou Prvej pôstnej nedele teda 

bolo „otvorené nebo“. Nebo, ktoré otvoril Pán Ježiš Kristus, Boží Syn. Témou Druhej pôstnej 

nedele je: „otvorená strecha.“ – ako odpoveď človeka. Štyria kamaráti rozoberú strechu, 

spustia pred Pána Ježiša ochrnutého človeka, aby ten mohol dosať to, čo potreboval: 

odpustenie hriechov. Na otvorené nebo má nasledovať „otvorená strecha“ môjho života. Prvá 

nedeľa pôstu bola tiež nedeľou ortodoxie – pravej viery. Druhá nedeľu by sme mohli označiť 

ako nedeľu „ortopraxie“. Správne praktizovanej viery.  

V čom spočíva táto správna prax? V odvahe. Jedna z vecí, ktorú si môžeme v tomto 

príbehu všimnúť je nepatrná poznámka o tom, že Kristus je v Kafarnaume v dome a hlása 

ľuďom slovo. A už toto ma zastavilo. Lebo hneď na to je povedané, že prinášajú ochrnutého 



človeka. Zvláštne. Nie je tam zmienka o tom, že Pán Ježiš je v dome a robí zázraky. Že ma 

práve „službu uzdravovania chorých“. Žiadne takéto senzácie, žiadne marketingové ťahy, 

ktoré by prilákali davy. Tie davy pritiahlo Ježišovo slovo. A v tomto vidím pozvanie. 

Pozvanie k odvahe uveriť Slovu. Spoľahnúť sa na Slovo, ktoré sa stalo Telom. Lebo to Slovo 

nám ukazuje miesto nášho dopadu. Tým miestom nášho dopadu je Otcova náruč. Objatie 

nášho nebeského Otca. Toto prakticky znamená otvoriť strechu svojho života. Lebo niekedy 

sa možno posťažujeme, že to máme ťažké a niekedy aj pocit, akoby aj sám Pán na nás 

zabudol. Nezabudol.   

To je len klamstvo „otca lží“, ktorý okolo nás vystaval „meter vysoký plot“. Prekážku. 

Chvála Bohu. Práve prekážka paradoxne pomohla štyrom kamarátom, aby sa prejavila ich 

viera. Keď ste boli vo Svätej zemi, možno si ľahko vybavíte ruiny úzkych uličiek medzi 

domami mesta Kafarnaum, kde sa odohráva dej tohto evanjelia. Sotva by nimi prešli dvaja 

ľudia vedľa seba. A keď si k tomu prirátame zástup ľudí, vidíme veľkú prekážku. A práve 

tam, kde ja vidím prekážku, štyria nosiči videli príležitosť. Ako vnímame prekážky my? 

Niekto ich možno vníma ako spôsob, akým Pán Boh hovorí: Stop! Lenže prekážka môže byť 

často príležitosťou. Lebo predstavme si to na známom príklade zo Starého zákona. Izraeliti 

vyjdú z egyptského zajatia a zrazu sa ocitnú pre Červeným morom. Prekážka, ktorá im 

hovorí: Vráťte sa spať do Egypta!? Alebo príležitosť na to, aby sa prejavil a oslávil Boh? 

Vieme, ako to dopadlo. A vieme, ako to dopadlo aj v našom evanjeliu. Lebo štyria nosiči 

nevnímali dav okolo Ježiša Krista ako prekážku, ale ako príležitosť. Aj preto si potom Pán 

Ježiš všíma práve ich vieru. Nie sociálne cítenie či ochotu pomôcť, ale vieru. Vieru, ktorá sa 

pretavila do odvahy prekonávať prekážky. 

A čo bolo výsledkom tejto viery? Bola to Otcova náruč v podobe slova Ježiša Krista: 

Synu, odpúšťajú sa ti hriechy! To je miesto dopadu kresťana. Odpustenie hriechov. To je ten 

hlavný dopad tohto evanjelia. Prečo potom Kristus uzdravil ochrnutého aj fyzicky? Vysvetlil 

to sám: „Aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy...“ Pán Ježiš poslal 

uzdraveného človeka domov. Poslal ho vlastne ako svedka. Aby svedčil o odpustení. Aby on 

sám ďalej odpúšťal ľuďom okolo seba. Toto je moja otvorená strecha. Toto je moja 

„ortopraxia“. Toto je môj skok do „neznáma“. Už len jedno: Odvahu.  

 

DESAŤ ROKOV BISKUPSKEJ SLUŽBY 

 
Na prvú pôstnu nedeľu, 18. februára 2018 slávil vladyka Peter Rusnák archijerejskú 

božskú liturgii sv. Bazila Veľkého v Katedrálnom chráme Povýšenia úctyhodného a 

vznešeného Kríža, na poďakovanie za desať rokov svojej biskupskej služby. Na záver sv. 

liturgie zablahoželal vladykovi Petrovi protosynkel o. Vladimír Skyba a poukázal na to, že 

biskup je nositeľom plnosti Kristovho kňazstva. Jubilantovi poďakoval za to, že uprostred 

Božieho ľudu stále sprítomňuje živého Krista skrze slovo, ktoré ohlasuje a skrze Eucharistiu, 

ktorú vysluhuje. „Nech ťa dobrotivý Boh aj naďalej naplňuje svojou milosťou a svojimi 

darmi, aby ako biskup a pastier svojho ľudu si nás povzbudzoval a privádzal k tomu 

najvyššiemu cieľu: k našej osobnej spáse.“ Zároveň ubezpečil eparchu o podpore, modlitbách 

a pomoci  v jeho pastierskej službe.  

Za našu farnosť sme vladykovi Petrovi darovali netradične zhotovenú ikonu – reliéfnu 

ikonu s vyobrazením Kristovej tváre (Mandylion). Ikona, ktorej autorom je miestny farník, 

Ľubo Michalko, je zhotovená z neglazovanej pálenej hliny v kontraste s lesklým zlatom, 

osadenej do masívneho dreva, ktoré slúži ako podklad.  

Eparcha tiež vyjadril svoje poďakovanie svojim blízkym spolupracovníkom na 

Eparchiálnom úrade – kňazom a rehoľným sestrám, ďalej katedrálnym zborom, ktoré svojím 

spevom skrášľujú liturgické slávenia, miništrantom, kantorom, manželom a rodinám s deťmi 

a celému spoločenstvu eparchie, roztrúsenému v malých farských komunitách. 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 26. 2. - 4. 3. 2018 
 

Pondelok           17:00   Veľkopôstna večiereň (csl.)  

              
Utorok               17:00   Veľkopôstna večiereň (sl.) 

 

Streda                17:00  Liturgia preždeosvjaščénnych dárov (csl.) * rod. Susla, Mária  

 
Štvrtok               17:00   Veľkopôstna večiereň (sl.) 

         

Piatok                  7:00   Utiereň 

        17:00   Liturgia vopred posvätených darov (sl.) * Tomáš Pituch  

                 

Sobota                Tretia zádušná     

  17:00 Sv. liturgia za zosnulých, panychída, hramoty, (csl.)                           

         Večiereň 

 

Nedeľa                   Tretia pôstna - Krížupoklonná, 6. hlas 

                                   8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

               10:30    Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00    Veľkopôstna večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 5. – 11. 3. 2018  
 
Pondelok             17:00   Veľkopôstna večiereň (csl.) 

              
Utorok               17:00   Veľkopôstna večiereň (sl.) 

 

Streda                17:00   Liturgia preždeosvjaščénnych dárov (csl.)  

 

Štvrtok               17:00   Liturgia vopred posvätených darov (sl.) 

         

Piatok                 17:00   Liturgia vopred posvätených darov (sl.) 

 

Sobota               Štvrtá zádušná     

  17:00 Sv. liturgia za zosnulých, panychída, hramoty, (sl.)  

           Večiereň                          
 

Nedeľa                  Štvrtá pôstna, 7. hlas. 
                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                               17:00   Veľkopôstna večiereň 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Piatok, 2. 3. 18 je prvým piatkom v mesiaci a tak znova pozvanie a príležitosť zakúsiť lásku 

Boha vo sviatosti zmierenia. Keďže je čiastočne aliturgický deň, ráno, o 7. 00 h. bude 

v chráme utiereň a večer o 17. 00 h. liturgia vopred posvätených darov. Počas celého dňa 

bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.  

• Pozývame manželské páry na stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok, 2. 3. 18 po sv. liturgii 

v priestoroch eparchiálneho úradu. Súčasne s týmto stretnutím bude prebiehať aj stretnutie 

detí.   

• Tretia zádušná sobota bude 3. 3. 18. Svätá liturgia bude slávená za zosnulých veriacich 

našej farnosti a našich príbuzných a po nej bude panychída s hramotami. V rámci striedania 

bude v cirkevnoslovanskom jazyku. Sv. liturgia na štvrtú zádušnú sobotu bude po slovensky. 
• V nedeľu, 4. 3. 18 bude zbierka na Solidárny fond. Účelom zbierky a fondu je podpora 

ekonomicky slabších farností našej eparchie. Vopred ďakujeme za Vaše dary.  

• V nedeľu, 4. 3. 18 budeme o 17. 00 h. sláviť sv. liturgiu v Kostole Najsvätejšej Trojice 

v Malackách.  

• Liturgiu vopred posvätených darov budeme okrem obvyklých dní slúžiť aj vo štvrtok, 8. 3. 

• 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: 

http://bratislava.grkatba.sk/darujte-2/ Vopred ďakujeme za Vašu podporu. 

• V ponuke sú CD od hudobnej skupiny Anastazis (skupina bohoslovcov kňazského seminára 

v PO) „On bol vzkriesený“ v cene 8 €/kus. Okrem toho ponúkame aj knihu rozhovorov s o. 

Františkom Dancákom o blahoslavenom mučeníkovi biskupovi Vasiľovi Hopkovi, ktorú 

napísal Stanislav Bujda. Jeden výtlačok môžete získať za príspevok 5 €. 

• Liturgický program počas obdobia Veľkého pôstu: 

Každú nedeľu - sv. liturgie sv. Bazila Veľkého (dopoludnia) a veľkopôstna večiereň o 17. h. 

Stredy a piatky - liturgie vopred posvätených darov o 17:00 hod. 

Počas celého obdobia Veľkého pôstu budeme dodržiavať tzv. aliturgické dni – v pondelky, 

utorky a štvrtky nebude o 17.00 h. sv. liturgia ale veľkopôstna večiereň! 

ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 18. 2. 18 sme pri jarnej zbierke na Charitu prispeli sumou 730 €, čím sme sa 

zapojili do systematickej podpory ľudí v hmotnej núdzi. Vyzbierané prostriedky sme poslali 

Gréckokatolíckej charite do Prešova.  

• Pri príležitosti sv. krstu Alžbety Barbory Lunterovej darovala jej rodina na chrám 100 €. 

Vyslovujeme vďačné Pán Boh odmeň! 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:        

 rod. Krajňákovej a Kataríne Žeňuchovej (17. 2. 18) a rod. Semberovej a Vavríkovej (24. 2. 18 

         2. 3. 18 upratuje rod. Mojzešová  a Mocková  

         9. 3. 18 upratuje: rod. Porhinčáková a Ďuková. 

 BLAHOŽELÁME

• V sobotu, 24. 2. 18 sa naše farské spoločenstvo rozrástlo o dvoch nových členov, ktorými 

sú: Alžbeta Barbora Lunterová a Samuel Vladimír Ján Ivanovič. Novoosvieteným Božím 

deťom a ich rodinám vyprosujeme hojnosť Božích milostí 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 
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