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slovíčko o SLOVE 
 

Všetci poznáme anekdoty typu, ako učiteľ na hodine slovenského jazyka skúša svojich 

žiakov. „Naposledy sme hovorili o gramatických časoch. Tak vám teraz položím otázku 

a zistím, či ste to pochopili: „Ja sa učím, ty sa učíš, on sa učí .... Aký je to čas?“ A ktosi z 

triedy pohotovo vykríkne: „Premrhaný!“  

Myslím, že je to jeden z mnohých odrazových mostíkov k evanjeliu Kvetnej nedele. (Jn 

12, 1-18) Viackrát som totiž v minulosti premýšľal nad súvisom medzi jeho dvoma časťami. 

Prečo počúvame na Kvetnú nedeľu o návšteve Pána Ježiša u Lazára a jeho sestier v Betánii? 

Nestačil by len samotný vstup Krista do Jeruzalema? Priznám sa, že som tu dlho nevidel 

spojitosť s udalosťami Kvetnej nedele. Pokladal som to len za nejakú ouvertúru, za uvedenie 

do deja. Ale už dlhší čas tu minimálne jeden súvis vidím. Lebo tým spoločným menovateľom 

je práve mrhanie alebo lepšie povedané plytvanie.    

Vstupujeme do najdôležitejšieho týždňa celého liturgického roka. A práve na jeho 

prahu znova vidíme jasný príklad plytvania. Nachádzame sa opäť v Betánii, v dome Lazára, 

ktorého Pán Ježiš vzkriesil z mŕtvych. Už názov dediny naznačuje kontrast. Betánia znamená 

totiž v preklade „dom chudobných“ a predsa sa tu našiel minimálne jeden dom bohatý. 

Lazarova sestra Mária urobí gesto, ktoré niektorých pohorší. Pomaže Kristovi nohy drahým 

nardovým olejom. Jeho hodnotu hneď vyčíslil Judáš na 300 denárov. Táto suma vtedy 

predstavovala celoročný zárobok poctivého robotníka. Neskutočné plytvanie. Plytvanie, ktoré 

ale Pán Ježiš neodmieta.  

Mária sa nebojí plytvať. Celoročný zárobok vyleje len tak na Kristove nohy. Prečo 

mám strach plytvať ja? Veď Kristus vylial oveľa viac. Zaplatí tu najväčšiu cenu. Cenu za 

každého človeka. Cenu svojej krvi. Preto apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom zvolá: 

„Draho ste boli kúpení.“ Nepredávame sa príliš ľahko a pod cenu? Kristus prišiel, aby ukázal 

obrovskú hodnotu každého z nás. A čo povieme my? Možno niekto ľahkovážne povie: 

„Zbytočné plytvanie!“ Alebo je tu iná možnosť. Môžem povedať: Prijímam túto cenu. 

Prijímam ju, aby som potom mohol plytvať ja, tak ako Mária. Pýtame sa, ako to dokázala? 

Kde nabrala toto odhodlanie? Všimnime si dôležitú vec. Evanjelista Lukáš zachytáva známu 

príhodu. Keď bol Pán Ježiš na návšteve u týchto sestier predtým, Mária si sadla Ježišovi k 



nohám a počúvala Jeho slovo. Preto mu dnes tieto nohy môže pomazať drahým olejom. Tam 

je štart i cieľ každého kresťana. Pri Kristových nohách. Len tak potom môžeme „plytvať“ 

láskou. Lebo v opačnom prípade prežívam strach. Strach otvoriť sa pred tým druhým 

človekom. Strach vydať sa mu napospas. Strach plytvať. Tento strach spôsobuje hriech. Tam, 

na prvých stránkach Svätého písma človek prežíva strach. Lebo po hriechu, po oddelení sa od 

Boha zrazu vidím, že som ponechaný sám na seba. Tak si vbudujem ochranný múr. Mám 

svoje limity. Lebo už nemám čím plytvať, ale iba svoje obmedzené zdroje. Nemám Božiu 

lásku, ktorá je nekonečná, a preto sa môže rozdávať stále. A vidieť to potom aj na 

svedectvách dlhoročných vzťahov. Už som viackrát počul dlhoročných manželov povedať 

vetu : „Žijem s ním (ňou) 20 rokov, ale mám dojem, že je to pre mňa cudzí človek.“ Žijeme 

vedľa seba, ale nie pre seba. Odcudzili sme sa. Už nedokážeme plytvať láskou. Preto 

prichádza Ten, ktorý je Láska sama. Prichádza Boh a človek Ježiš Kristus, aby sme znova 

mohli plytvať. Aby sme mali lásku, ktorá je silnejšia ako smrť.  

Toto nám chce pripomenúť Božie slovo dnešnej Kvetnej nedele. Dáva nám na výber. 

Strach alebo pokoj. Otroctvo alebo slobodu. Šetrenie alebo plytvanie. My si môžeme dovoliť 

plytvať, lebo Kristus zaplatil účet. Môže nám pomôcť obraz. Predstavme si, že sme sa ocitli v 

luxusnej reštaurácii a pri pohľade na jedálny lístok si vyberáme podľa našich možností. Zrazu 

k nám príde čašník a povie, že naša útrata je na účet podniku, lebo ju zaplatil sám majiteľ. 

Ako by sme sa zachovali? A práve toto je obraz nášho života. Kristus zaplatil účet. V 

mnohých oblastiach života sme nútení šetriť, ale určite nemusím plytvať Kristovou láskou. 

Túto pravdu viery sme už počuli veľakrát v minulom čase. Máme možnosť počuť to dnes 

naživo aj  prítomnom čase. Či tento prítomný čas premrhám alebo ho využijem plodne, to 

jasne ukáže až ten budúci. 

  

 

ARCIBISKUP ZO SÝRIE V NAŠEJ FARNOSTI 
 

V nedeľu, 26. marca 2017 našu katedrálu navštívil Mons. Jean-Abdo Arbach BC, 

arcibiskup gréckokatolíckej melchitskej cirkvi v Homse (Sýria). Spolu s naším vladykom 

Petrom slávil sv. liturgiu o 10.30 h., po ktorej zo svojej osobnej skúsenosti priblížil situáciu 

kresťanov vo vojnou zmietanej Sýrii. 

Arcibiskup Mons. Arbach je členom Baziliánskeho rádu sv. Jána Krstiteľa, 

melchitského obradu a prichádza na Slovensko pri príležitosti otvorenia medzinárodnej 

kancelárie pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need (Kirche in Not). 

ACN je celosvetovou katolíckou dobročinnou a pastoračnou organizáciou (v roku 2011 

bola povýšená pápežom Benediktom XVI. na nadáciu pápežského práva), ktorej poslanie je 

zamerané na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci Cirkvi všade tam, kde je 

prenasledovaná, utláčaná terorom a násilím alebo kde trpí hmotnou núdzou. Podporuje 

každoročne približne 6 000 projektov vo viac ako 140 krajinách, kde podnecuje a vyzýva k 

pastoračnej pomoci. Organizovaná pomoc sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom 

súkromného darcovstva, keďže nadácia nie je financovaná zo žiadnych verejných zdrojov. 

Nadáciu podporuje viac ako 400 000 darcov po celom svete. Len v roku 2015 vyzbierala 

ACN vyše 120 miliónov eur z príspevkov darcov. 

Viac sa o poslaní a charizme ACN môžete dozvedieť na stránke www.acn-

slovensko.org, ktorá bude postupne doplňovaná o aktuálne informácie a projekty z celého 

sveta. Na Slovensku môžete misiu ACN podporiť na čísle účtu: SK09 0900 0000 0051 2133 

9396. ACN Slovensko pozýva k aktívnej pomoci Cirkvi v núdzi  aj modlitbami a skutkami 

kresťanského milosrdenstva za trpiacu Cirkev, darcovstvom, dobrovoľníctvom či možnosťou 

stať sa priateľom ACN. V prípade záujmu je možné kanceláriu kontaktovať na adrese: 

info@acn-slovensko.org. 
 (zdroj: www.grkatba.sk) 

mailto:info@acn-slovensko.org


Bohoslužobný poriadok na obdobie: 10. – 16. 4. 2017 
 
Veľký Pondelok         17:00

 
     Liturgia vopred premenených darov (csl.) 

 

Veľký Utorok             17:00
 
     Liturgia vopred premenených darov (slov.) 

 

Veľká Streda       17:00     
 
Liturgia vopred premenených darov (csl.) 

 

Veľký Štvrtok              9:00    Sv. liturgia, pri ktorej vladyka Peter Rusnák posvätí myro a                       

                                                   vykoná  obrad umývania nôh 

                                17:00    Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou, následne Sväté strasti 
 

 

Veľký Piatok              8:00    Kráľovské hodinky (slov.- csl.)  

               16:00    Večiereň s uložením plaštenice          

                              

Veľká Sobota              8:00   Jeruzalemská nadhrobná utiereň (slov.) 

                 16:00   Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou (slov.- csl.) 

 

Nedeľa PASCHY       5:30 Utiereň Vzkriesenia, posvätenie jedál, Sv. liturgia (sl.) 

                    9:00 Sv. liturgia (csl.), posvätenie jedál  

                 10:30 Sv. liturgia (slov.), posvätenie jedál 
      

17:00  Večiereň 

                                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 17. - 23. 4. 2017  
Svetlý Pondelok, prikázaný sviatok 

                                     8:00  Utiereň (csl.) 

                                     9:00  Svätá liturgia, myrovanie, sprievod okolo chrámu (csl.)  

                                   11:00  Svätá liturgia, myrovanie, sprievod okolo chrámu (slov.) 

                                   17:00  Večiereň  
 

Svetlý Utorok              7:00
 
 Sv. liturgia, večiereň (cirkevnoslovanská) 

                                    17:00
 
 Sv. liturgia, večiereň (slovenská) 

 

Svetlá Streda              17:00
 
 Sv. liturgia, večiereň (cirkevnoslovanská) 

 

Svetlý Štvrtok     17:00
 
 Sv. liturgia, večiereň (slovenská) 

 

Svetlý Piatok      17:00
 
  Sv. liturgia, večiereň (cirkevnoslovanská) 

 

Svetlá Sobota      17:00
  
  Sv. liturgia, večiereň (slovenská) 

 

Nedeľa Antipaschy, Tomášova  

                                       8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                       9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                     10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                                     17:00  Večiereň 

 



OZNAMUJEME 

• 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.  

• V stredu, 12. 3. 17 budeme o 16. 00 h. sláviť liturgiu vopred posvätených darov v kaplnke 

Úradu vlády SR. 

• Program bohoslužieb počas Veľkého týždňa a sviatkov Paschy nájdete vyššie. Do 

pozornosti dávame okrem iného sv. liturgiu na Veľký štvrtok (13. 4. 17) o 9. 00, pri ktorej 

vladyka Peter posvätí Myro a vykoná obrad umývania nôh. Veľký piatok (14. 4. 17) je 

prikázaným sviatkom a zároveň je predpísaný prísny pôst.  

• Sviatok Paschy 16. 4. 17 začneme modlitbou paschálnej utierne o 5. 30 h. a následne 

budeme pokračovať svätením jedál, po ktorom bude nasledovať sv. liturgia v slovenskom 

jazyku. 

• Prvý deň Svetlého týždňa, Svetlý pondelok je zároveň prikázaným sviatkom. Bohoslužobný 

poriadok bude vyzerať ako v nedeľu, s tým rozdielom, že sv. liturgia v slovenskom jazyku  sa 

začne až o 11. 00 h. Po sv. liturgiách bude totiž myrovanie a sprievod okolo chrámu s čítaním 

predpísaných evanjelií. 
• Pozývame manželské páry na stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok, 21. 4. 17 po sv. liturgii 

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

• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať: 

Ján Janočko, syn rodičov Jozefa a Anny r. Šmidovej, narodený a bývajúci v Bratislave a Jana 

Turčáková dcéra rodičov Dušana a Jany r. Kanderkovej, narodená v Trstenej a bývajúca 

v Podbieli.  

• Do pozornosti dávame festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý začne krátko po Pasche, 

v stredu, 19. 4. 17. Festival sa začne gréckokatolíckou sv. liturgiou, ktorú bude v našom 

chráme sláviť vladyka Borys Gudziak, biskup Parížskej gréckokatolíckej eparchie. Väčšina 

udalostí, prednášok a debát sa odohrá v divadle Malá scéna. Podrobnejšie informácie nájdete 

na stránke: www.hanusovedni.sk 

• 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.  

ĎAKUJEME 

• Bohu známa rodina podporila farnosť sumou 20 €, iná Bohu známa rodina darovala 50 €. 

Vyslovujeme vďačné Pán Boh odmeň!  
• Pri príležitosti návštevy vladyku Jean-Abdo Arbacha zo sýrskeho Homsu v našej farnosti 

sme v nedeľu 26. 3. 17 vyzbierali na pomoc tamojším kresťanom sumu 3000 €, ktorú mu 

vladyka Peter odovzdal hneď po prezentácii na eparchiálnom úrade. Srdečné „Pán Boh 

odmeň!“ všetkým darcom.   

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

rod. Mockovej a Mojzešovej (1. 4. 17) a rod. Porhinčákovej, Ďukovej, Ilenčíkovej a Žačikovej. 

(8. 4. 17) pre sviatkami Paschy. 

      22. 4. 17 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek 

      29. 4. 17 upratuje: rod. Krajňáková a Žeňuchová. 

KKOONNTTAAKKTT 

V prípade otázok alebo podnetov nás, prosím, kontaktujte: 

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


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

