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slovíčko o SLOVE 
 

Známa anekdota hovorí o mužovi, ktorý si kúpil motorový čln. Na tom by nebolo nič 

zvláštne. Ale manželka mu vyčítala: „Načo si kúpil ten čln? Veď široko-ďaleko tu nemáme 

žiadne jazero či väčšiu rieku!“ Muž nepovedal nič. O pár dní prišli za ním na návštevu 

kamaráti. Jeho manželka ho najprv nevedela nájsť, až ho nakoniec zbadala v záhrade za 

domom. Sedel v člne uprostred záhrady s udicou v ruke a tváril sa, že chytá ryby. Jeho žena 

naňho začala vrieskať: „No, ty si sa načisto zbláznil! To kvôli tebe nás všetci považujú za 

čudákov! Aj by som sa k tebe hneď vybrala a stiahla ťa do domu..., keby som vedela plávať!“  

Na tento príbeh sa dá pozrieť viacerými spôsobmi. Mňa zaujali práve imaginárne 

prekážky. Aj by som to urobil, ale ja na to nemám. Lebo mi to možno niekto narozprával. 

Prekážka je vo veľkej miere v mojej hlave. Prekážka v skutočnosti nejestvuje. Len si 

spomeňme na spôsob, ako v niektorých exotických krajinách krotia slony. Obrovský slon je 

priviazaný slabým povrazom o nejaký malý kôl a nepohne sa. Stačilo by jedno trhnutie a slon 

by sa vyslobodil. Prečo to neurobí? Lebo si na prekážku zvykol. Od mala ho totiž priväzovali 

jedným povrazom o ľavú zadnú nohu. Ako malý sa síce vzpieral a bránil, ale povraz ho pustil. 

Postupne sa zmieril s tým, že sa povrazu nezbaví. Hoci vyrástol a mnohonásobne zosilnel, už 

sa nepokúšal vyslobodiť. Stačilo, že cítil nejaký povraz na zadnej ľavej nohe. Hoci nebol 

preňho reálnou prekážkou. Bol prekážkou v jeho hlave.    

Nazrime teraz do duchovného sveta. Slávime druhú nedeľu Veľkého pôstu.  Vieme, že 

Veľký pôst bol zavŕšením prípravy katechumenov na prijatie sv. krstu na sviatok Paschy. A 

tomu zodpovedá aj výber liturgických čítaní. Človek sa postupne približuje tajomstvu Boha. 

Preto sme na Prvú pôstnu nedeľu po zmienke o starozákonných svedkoch viery počuli 

vetu: „A títo všetci, hoci sa vo viere osvedčili, nedosiahli prisľúbenie, lebo Boh prichystal pre 

nás niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás. A na tento stav Starozákonného človeka 

odpovedalo evanjelium – čo je to – lepšie, keď Pán Ježiš povedal Nikodémovi:  Uvidíš väčšie 

veci ako toto. Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna 

človeka. A druhá nedeľa Veľkého pôstu potom pokračuje v tomto smerovaní k tajomstvu 

Boha a našej záchrany: „Preto musíme dávať tým väčší pozor na to, čo sme počuli, aby nás 

nestrhol prúd mimo.... Ako unikneme, ak zanedbáme takú spásu?“ (Hebr 2, 1.3a) A ovocie 

tohto postoja nám ukázalo dnešné evanjelium, v ktorom sme počuli: „Keď Ježiš videl ich 

vieru, povedal ochrnutému: Synu odpúšťajú sa ti hriechy.“  
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Vidíme tu teda logickú postupnosť. Témou Prvej pôstnej nedele bolo „otvorené nebo“. 

Nebo, ktoré otvoril Pán Ježiš Kristus, Boží Syn. Témou evanjelia Druhej pôstnej nedele je 

krok človeka: „otvorená strecha.“ (Mk 2, 1-12) Štyria kamaráti rozoberú strechu, spustia pred 

Pána Ježiša ochrnutého človeka, aby ten mohol zakúsiť to, čo potreboval: odpustenie. Na 

otvorené nebo má nasledovať „otvorená strecha“ môjho života. Toto je správna reakcia 

človeka – kresťana. K tejto reakcii nám chce dopomôcť tento Veľký pôst. Otvoriť strechu 

svojho života, aby cez sa cez ňu dostalo do môjho života Kristovo svetlo, aby sa môj životný 

priestor presvetlil.  

A tu možno vidíme prekážku. Lenže tá prekážka je len v našej mysli. Tá prekážka je 

nereálna. Lebo ju dávno odstránil Pán Ježiš. Čo sa ale môže stať? Že sa necháme oklamať 

„otcom lží“, necháme sa oklamať protivníkom Boha, ktorý nám našepkáva, že my na to 

nemáme. Aj preto nám Boh dnes kladie pred náš zrak štyroch kamarátov, ktorí priniesli 

ochrnutého človeka k Ježišovi Kristovi. Keď ste boli vo Svätej zemi, možno si ľahko vybavíte 

ruiny úzkych uličiek medzi domami mesta Kafarnaum, kde sa odohráva evanjelium Druhej 

pôstnej nedele. Sotva by nimi prešli dvaja ľudia vedľa seba. A keď si k tomu prirátam zástup 

ľudí, vidím 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. Lebo práve viera môže z prekážky urobiť príležitosť.   

Ako sa to prakticky prejaví? Možno sa roky modlím za silu, a pritom si stále myslím, 

že som slabý. Možno dlho prosím Pána, aby som dokázal odpustiť, milovať či niečo/niekoho 

prijať, ale som spútaný myšlienkou, že to nedokážem. Čo ak je realita dávno iná? Čo ak je to 

len klamstvo otca lží? Možno ma drží len na slabej nitke, ktorú s pomocou Boha už dokážem 

pretrhnúť. Ako to môžem zistiť? Skúsiť to. Problém sa môže stať príležitosťou. Nezostaňme 

stáť pri Prvej pôstnej nedeli ale pokračujem k Druhej. Boh otvoril nebo, aby som ja otvoril 

strechu. Aby sa problém v mysli stál príležitosťou v živote.   

 

RADA HIERARCHOV VO „VEČNOM MESTE“  
 

Na Kongregácii pre východné cirkvi v Ríme sa 2. marca 2017 uskutočnilo 22. riadne 

zasadnutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. 

Zasadania sa zúčastnili kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, 

sekretár kongregácie arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, podsekretár kongregácie Mons. Lorenzo 

Lorusso OP a všetci členovia Rady hierarchov – prešovský arcibiskup a metropolita Ján 

Babjak SJ, košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR, bratislavský eparchiálny biskup 

Peter Rusnák, pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ – a tiež sekretár Rady hierarchov 

otec Michal Onderko ml. 

V priateľskej atmosfére bratského spoločenstva si vymenili svoje pohľady na jednotlivé 

body programu týkajúce sa života Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku. Medzi 

bodmi rokovania bola aj otázka personálneho obsadenia slovenskej gréckokatolíckej eparchie 

v Kanade, hovorilo sa aj o delimitácii majetku medzi prešovským arcibiskupstvom a košickou 

eparchiou. Na pretrase boli aj rôzne druhy evanjelizácie, ktoré nie sú v súlade s katolíckou 

vierou a duchovným a liturgickým dedičstvom východných katolíckych cirkví. Prefekt 

kongregácie Leonardo Sandri prítomných biskupov povzbudil k vernej službe pre dobro im 

zverených veriacich na Slovensku.                                                                       
                                                                                                            (zdroj: www.grkatba.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 13. – 19. 3. 2017 
 

Pondelok           17:00   Veľkopôstna večiereň (csl.) 

              
Utorok               17:00   Veľkopôstna večiereň (sl.) 

 

Streda                17:00  Liturgia preždeosvjaščénnych dárov (csl.)  

 
Štvrtok               17:00   Veľkopôstna večiereň (sl.) 

         

Piatok                 17:00   Liturgia vopred posvätených darov (sl.) † o. Jozef (Želinský) 

                 

Sobota               Tretia zádušná     

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

 

Nedeľa                  Tretia pôstna – Krížupoklonná, 3. hlas  

                   8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

        9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                  17:00   Veľkopôstna večiereň (slovenská)   

                                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 20. - 26. 3. 2017  
 

Pondelok             17:00   Veľkopôstna večiereň (csl.) 

              

Utorok               17:00   Veľkopôstna večiereň (sl.) 

 

Streda                17:00   Liturgia preždeosvjaščénnych dárov (csl.)  

 
Štvrtok               17:00   Veľkopôstna večiereň (sl.) 

         

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

 

Sobota               Zvestovanie Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne                      

                             8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                             9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                           10:30 Sv. liturgia (slovenská) 

                           17:00 Večiereň (slovenská) 
 

Nedeľa                  Štvrtá pôstna, 4. hlas  
                    8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                             17:00   Veľkopôstna večiereň (slovenská) 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Pozývame na formačné stretnutie pre mladých duchom, ktoré sa uskutoční v sobotu, 18. 3. 

17 v priestoroch eparchiálneho úradu. Témou stretnutia bude Veľký pôst vo svetle Paschy. 

Program sa začne modlitbou o 9. 30, bude pokračovať prednáškami, spoločným obedom  

a workshopmi a zavŕši sa slávením sv. liturgie v chráme o 17.00. V prípade záujmu sa, 

prosím, nahláste najneskôr do stredy, 15. 3. 17.    

• Sobota, 18. 3. 17 je tretia zádušná. Svätá liturgia bude slávená za zosnulých veriacich 

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

• Tretia nedeľa Veľkého pôstu (19. 3. 2017) nesie názov Krížupoklonná. Pri tejto príležitosti 

navštívi našu farnosť apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana, ktorý tento rok končí svoju 

službu na Slovensku. Bude prítomný na sv. liturgii o 10. 30 h.  

• V stredu, 22. 3. 17 budeme o 16. 00 h. sláviť liturgiu vopred posvätených darov v kaplnke 

Úradu vlády SR. 

• Pozývame manželské páry na stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok, 24. 3. 17 po sv. liturgii 

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

detí.   

• V sobotu, 25. 3. 17 budeme sláviť prikázaný sviatok Zvestovanie Presvätej Vládkyni, 

Bohorodičke Márii, vždy Panne. V deň sviatku bude bohoslužobný poriadok vyzerať ako 

v nedeľu. Po sv. liturgiách bude myrovanie. 

• Sväté tajomstvo manželstva chcú prijať:  

Richard Varga, syn rodičov Ladislava a Margity r. Ondruškovej, narodený a bývajúci 

v Bratislave a Natália Jacošová, dcéra rodičov Vladimíra a Heleny r. Šmajdovej, narodená 

a bývajúca v Bratislave. 

• 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.  

• Liturgický program počas 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 večiereň! 

ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 5. 3. 17 pri jarnej zbierke na Charitu sa vyzbierala suma 805 €. Jej účelom je 

systematická podpora ľudí v hmotnej núdzi. Vyzbierané dary sme poslali Gréckokatolíckej 

charite do Prešova. Vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“  

• Bohu známa rodina podporila farnosť sumou 50 €. Vyslovujeme vďačné Pán Boh odmeň!  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

Ilenčíkovej a Žačikovej (4. 3. 17) a spoločenstvu Modlitby matiek (11. 3. 17) 

      18. 3. 17 upratuje: rod. Krajňáková a Žeňuchová 

      24. 3. 17 upratuje: rod. Semberová a Vavríková. 

BLAHOŽELÁME 

 • V sobotu, 11. 3. 17 prijal v iniciačné sv. tajomstvá krstu a myropomazania v našom chráme 

Andrej Bernard Sember. (* 17. 1. 17) Novoosvietenému Božiemu služobníkovi i jeho rodine 

blahoželáme a vyprosujeme Božie požehnanie na mnohaja lita! 

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


KKOONNTTAAKKTT 

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

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

