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slovíčko o SLOVE 
 

Na úvod znova malá pôstna bilancia: Na prvú pôstnu nedeľu nám Kristus sľúbil, že 

uvidíme „otvorené nebo.“ (Jn 1, 43-51) Na druhú pôstnu nedeľu nám Boh pripomenul, že je 

potrebná aj otvorená strecha môjho života. (Mk 2, 1-12) A na tretiu Krížupoklonnú nedeľu 

nám Boh ukázal konkrétny kľúč. Kľúčom je Kríž Ježiša Krista. Ako nám ale do tejto „pôstnej 

postupnosti“ zapadá Štvrtá pôstna nedeľa za svojim duchovným odkazom? (Mk 9, 17-31) 

Môžeme ďalej rozvíjať spomínaný obraz. Otvorené nebo – otvorená strecha – Kristov kríž 

ako kľúč – To na prvý pohľad vyzerá veľmi jednoducho. Preto nám dnešné evanjelium 

prináša príklad z praxe. A z tohto príkladu nám vyvstáva otázka: Viem pomenovať konkrétne 

svoj osobný kríž? Viem určiť a vyjadriť koreň svojho problému? 

Sme svedkami kurióznej situácie. Pán Ježiš sa vracia z hory Tábor, na ktorej sa 

premenil pred tromi so svojich apoštolov. Na ceste z hory prichádza k nemu otec s prosbou, 

aby pomohol jeho synovi. Tento otec si myslel, že presne vie, aký ma jeho syn problém. Ale 

ukázalo sa, že to tak nie je. Nevidel celú príčinu choroby svojho syna. Znova to naznačuje 

jeden nenápadný detail. Keď chcel otec Kristovi na začiatku opísať problém svojho syna, 

povedal: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, posadnutého nemým duchom.“  (Mk 9, 

17) Keď ale Pán Ježiš neskôr uzdravuje posadnutého chlapca, tak toho zlého ducha nazve v 

celej šírke: „Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj!“ 

(Mk 9, 24) Toto je teda celý problém chorého chlapca. Nebol iba nemý, on bol aj hluchý. A 

toto je problém mnohých nás kresťanov. Som často nemý pred týmto svetom, keď treba 

svedčiť o Bohu a jeho milosrdenstve. Som často nemý, keď treba odpustiť. Som často nemý, 

keď treba pomôcť či poslúžiť. Som často nemý, keď si treba „zašpiniť ruky“. Prečo? Lebo 

som hluchý. Nepočujem, ako mne odpúšťa Boh. Nepočujem, že On prišiel, aby slúžil. 

Nepočujem, že On mi ukazuje celú pravdu o mne. 

Neprehliadnime teda zásadnú vec. Viera nie je o tom, čo dokážem, ale o tom, kto som. 

Veriť znamená byť vo vzťahu s Bohom  ako svojím Otcom. Z tohto pozadia potom 

vychádzajú skutky viery. Apoštoli mali veľkú vieru v málo. Otec chlapca mal malú vieru v 

oveľa viac. Apoštoli verili možno v seba, svoje schopnosti, ale nevyšlo to. Otec mal malú 



vieru v Ježiša Krista. A vyšlo to. Všetko je možné tomu, kto verí. My vieme, že túto vetu 

potom môžeme čítať aj inak. Tomu, kto verí, kto je vo vzťahu s Bohom, sa naozaj môže 

prihodiť všetko a nič ho nezničí. „Tým, čo milujú Pána, všetko slúži na dobré“, hovorí sv. 

apoštol v liste Rimanom. Všetko. Nemôžem prestať opakovať svedectvo jednej sestry z našej 

farnosti, ktorá na sklonku svojho života – už v pokročilom štádiu ťažkej choroby hovorievala: 

„Ja verím, že ma Kristus môže uzdraviť, ale potrebujem to? Je to potrebné pre môj večný 

život?“ Ako ale dospieť k tejto viere? 

Štvrtá nedeľa Veľkého pôstu je tiež spomienkou na  sv. Jána Klimaka, autora spisu 

Rebrík. Bol to mních, ktorý od svojich šestnástich rokov žil na vrchu Sinaj. A po štyridsiatich 

rokoch pustovníckeho života napísal spomínané dielo Rebrík, kde opisuje cestu kresťana k 

Bohu. Ide o 30 stupienkov ku kresťanskej dokonalosti. Od odvrátenia sa od sveta, cez boj so 

všetkými možnými vášňami až po vrchol – vieru, nádej a lásku. Pýtame sa, čo nám ľuďom 

21. storočia môže povedať nejaký pustovník, ktorý žil pred 1400 rokmi? Veď my nežijeme 

niekde na púšti, ale uprostred moderného sveta. Nie ale ten náš vyspelý svet duchovnou 

púšťou. Nie je vyprahnutý a smädný po Bohu, po skutočnej láske. Preto sme pozvaní vystúpiť 

a stúpať po tomto rebríku viery. Z jedného dôvodu. Lebo tento rebrík spustil Boh do púšte 

nášho sveta a schádza po ňom ku mne osobne. Do mojej biedy, do mojej reality, do mojej 

smrti, aby som mohol spolu s ním vystúpiť do Života.  

Aká je teda méta Štvrtej pôstnej nedele na ceste za titulom prepodobný? Po „ťahu“ 

Pána Boha sme opäť na rade my. Po Kristovom kríži, ktorý je kľúčom do neba je tu môj kríž. 

Viem ho pomenovať? Viem, aká je moja realita? Viem, čo je mojim naozajstným 

problémom?  Otec chorého chlapca aj apoštoli Ježiša Krista dostali lekciu. Možno som teraz 

na rade ja. 

 

  

APOŠTOLSKÝ NUNCIUS V NAŠEJ FARNOSTI 
 

„Gréckokatolícka cirkev je Cirkev živá a je verným nasledovníkom tých, ktorí tu žili 

počas ťažkého obdobia totalitného komunistického režimu. V jej rozkvete som videl ovocie 

ich svedectva, ktoré vydali spolu so svojimi dvoma dnes už blahoslavenými biskupmi.“ – 

týmito slovami sa nám na Tretiu pôstnu nedeľu, 19. marca 2017 prihovoril apoštolský nuncius 

na Slovensku, arcibiskup Mons. Mario Giordana počas archijerejskej sv. liturgie, ktorú slávil 

spolu vladykom Petrom a kňazmi našej eparchie. Návšteva apoštolského nuncia sa konala na 

pozvanie nášho vladyku Petra pri príležitosti ukončenia jeho diplomatickej misie na 

Slovensku.  

Hneď v úvode svojej homílie odovzdal apoštolský nuncius prítomným pozdrav a 

apoštolského požehnanie Svätého Otca Františka a vyzval k modlitbe zaňho a za jeho úrad. 

Poukázal ďalej na Kristov kríž, na ktorý obracia svoj zrak Katolícka cirkev byzantského 

obradu na Krížupoklonnú nedeľu ako na znamenie spásy.  

Podľa arcibiskupa Giordanu, zmysel Ježišovho kríža možno pochopiť iba v perspektíve 

Božieho spásonosného plánu, ktorý vytryskol z hĺbky srdca nebeského Otca. Podobne aj my 

môžeme pochopiť a prijať svoj kríž a utrpenie iba vtedy, ak budeme mať na pamäti tajomstvo 

nepochopiteľnej Božej lásky, ktorá nás neustále sprevádza a túži po našej večnej spáse. 

Apoštolský nuncius vo svojej homílii tiež pripomenul utrpenie Gréckokatolíckej cirkvi 

v päťdesiatych rokoch minulého storočia, keď mnohí jej synovia a dcéry museli niesť ťažký 

kríž prenasledovania zo strany totalitného komunistického režimu. Spomenul vysťahovanie 

kňazských rodín do Čiech. Toto bol kríž, ktorý bol týmto ľuďom položený na plecia. Ale my 

vieme veľmi dobre, ako sa oni k nemu postavili: s vierou a v plnej dôvere v Boha, 

presvedčení, že aj kríž, ak je nesený s láskou, prináša dobré ovocie v živote Cirkvi. A stal sa 

pre nich cestou spásy, pretože Boh nikdy nesklame tých, ktorí ho milujú a v neho dúfajú.“ 
 (zdroj: www.grkatba.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 27. 3. – 2. 4. 2017 
 

Pondelok           17:00   Veľkopôstna večiereň (csl.) 

              
Utorok               17:00   Veľkopôstna večiereň (sl.) 

 

Streda                17:00  Liturgia preždeosvjaščénnych dárov (csl.) 

          18:30  Utiereň s kánonom sv. Andreja Krétskeho  

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

         

Piatok                 17:00   Liturgia vopred posvätených darov (sl.) † o. Ján, Mária (Škoviera) 

                 

Sobota                Akatistová 

                             16:30 Akatist k presvätej Bohorodičke  

17:00 Sv. liturgia (sl.) † Eva (Michalková)  

          Večiereň  

 

Nedeľa                  Piata pôstna, 5. hlas  
                   8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

        9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                  17:00   Veľkopôstna večiereň (slovenská)   

                                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 3. - 9. 4. 2017  
 

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                   Lazárova 

                             17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Teodózia, panychída  

Večiereň  
 

Nedeľa                     Kvetná 
                    8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská), myrovanie   

                             17:00   Večiereň (slovenská) 

 

 



OZNAMUJEME 

• V stredu, 29. 3. 17 sa po skončení liturgie vopred posvätených darov budeme modliť utiereň 

s kánonom sv. Andreja Krétskeho s poklonami. Veľký kánon sv. Andreja Krétskeho je jednou 

z najkrajších kajúcich modlitieb Veľkého pôstu. Celý kánon má výrazne biblický ráz, 

sprevádza nás dejinami spásy počnúc knihou Genezis až po Apokalypsu, pričom všetky 

udalosti týchto dejín vzťahuje konkrétne na modliaceho sa.  

• Vo štvrtok, 30. 3. 17 je deň Veľkého kajúceho kánona sv. Andreja Krétskeho. Preto bude 

o 17. 00 h. liturgia vopred posvätených darov. 

• Piata pôstna sobota, 1. 4. 17 nesie názov Akatistová. Pred sv. liturgiou sa o 16. 30 

začneme modliť Akatist k Presvätej Bohorodičke. 

• V nedeľu, 2. 4. 17 budeme o 17. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme 

Najsvätejšej Trojice v Malackách. 

• Piatok, 7. 4. 17 je prvým piatkom v mesiaci. Ráno, o 7. 00 budeme slúžiť v chráme utiereň. 

Večer, o. 17. 00 h. bude liturgia vopred posvätených darov. Počas celého dňa bude v chráme 

možnosť pristúpiť k sv. tajomstvu zmierenia. 

• Pozývame manželské páry na stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok, 7. 4. 17 po sv. liturgii 

v priestoroch eparchiálneho úradu. Súčasne bude prebiehať aj stretnutie detí.   

• Na Lazárovu sobotu, 8. 4. 17 pozývame na stretnutie mladých s našim vladykom Petrom 

Rusnákom, ktoré sa uskutoční v Marianke. Program sa začne modlitbou Krížovej cesty 

o 10.00 h. O 11. 00 h. bude nasledovať katechéza vladyku Petra v tamojšej bazilike minor. 

Program zakončí spoločné agapé v exercičnom dome. 

 • Na Kvetnú nedeľu budeme popoludní od 15. 00 h vysluhovať v chráme sv. tajomstvo 

zmierenia pred sviatkami Paschy. Začneme spoločnými modlitbami podľa predpisu. 

Možnosť sv. spovede bude trvať do večierne, ktorá sa začne o 17. 00 h.  

• Spojená škola sv. Vincenta de Paul Bratislava - Ružinov oznamuje, že zápis detí do 1. 

ročníka základnej školy v školskom roku 2017/18  sa uskutoční v piatok 7. apríla od 14. 00 do 

18. 00 h. a v sobotou, 8. apríla, od 8.00 do 12. 00 h. v budove školy na Bachovej ulici č. 4.  

• 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. Na tento 

účel môžete použiť sčasti vyplnené tlačivá dostupné v chráme. Viac informácii Vám 

poskytneme osobne alebo na 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 dodržiavame tzv. aliturgické dni – v pondelky, utorky 

a štvrtky neslávime o 17.00 h. sv. liturgiu sv. Jána Zlatoústeho, ale večiereň! 

ĎAKUJEME 

• Bohu známa rodina podporila farnosť sumou 20 €, iná Bohu známa rodina darovala 200 €. 

Vyslovujeme vďačné Pán Boh odmeň!  
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

Kraňákovej a Žeňuchovej (18. 3. 17) a rod. Semberovej a Vavríkovej (24. 3. 17) 

      1. 4. 17 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková 

      8. 4. 17 bude väčšie upratovanie pred sviatkami Paschy, na ktoré pozývame: rod. 

Porhinčákovú, Ďukovú, Ilenčíkovú a Žačikovú. 

 

 

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


BBLLAAHHOOŽŽEELLÁÁMMEE 

V pondelok, 20. 3. 2017 oslávila svoje 40-te narodeniny veriaca našej farskej rodiny Ivica 

Sofia Mattová. Oslávenkyni i celej jej rodine srdečne blahoželáme a vyprosujeme veľa 

otvorenosti pre Božie požehnanie na príhovor Presvätej Bohorodičky. Na mnoho rokov! 

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

