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Pred nejakým časom ma zaujalo zamyslenie jedného kresťanského sociológa. Opisoval 

jednu skúsenosť zo svojej mladosti. Hovoril, že so svojím kamarátom sa vždy tešili na 

„prvoaprílové“ žartíky. Robilo im radosť, keď niekoho mohli na niečom nachytať. Raz ale 

takmer prekročili hranicu. Mali plán. V noci pred prvým aprílom sa chceli vlámať do 

obchodu. Nechceli nič ukradnúť. Chceli urobiť také nevinné huncútstvo. Zameniť cenovky pri 

produktoch. Boli zvedaví, ako by sa asi zákazníci na druhý deň tvárili, keby pri značkovom 

televízore videli cenovku 1 dolár. Alebo keby zrazu pri obyčajnom rádiu zbadali cenovku 

5000 dolárov. Tento „aprílový žart“ našťastie neuskutočnili. Zostal len v rovine možnosti. Čo 

keby? Lenže práve tento zámer mu poskytol tému na hlbšie zamyslenie. Lebo oveľa neskôr, 

už ako dospelý kresťan a sociológ opísal pomocou tohto obrazu svoj pohľad na svet okolo 

seba: „Zdá sa, akoby sa do môjho života niekto veľmi nenápadne vkradol a pomenil cenovky. 

A ja som tomu „prvoaprílovému“ výstrelku uveril. Menej významným veciam pripisujem 

veľkú hodnotu a naopak. Skutočne hodnotné veci si cením len málo.“ Nie je to opis aj našej 

situácie? Málo významným veciam obetujeme tak veľa času, síl, prostriedkov. A naopak. 

Tomu, čo ma naozajstnú hodnotu, venujeme málo.  

Práve tento príklad o prvoaprílovom výstrelku sa mi vynoril v súvislosti s našim 

najväčším sviatkom. A nielen preto, že tohto roku pripadol práve na prvý apríl, ale kvôli 

spomenutému odkazu. Slávime Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista. A práve toto spojenie je 

pre mňa osobne výzvou – dať veci do poriadku. Dať do poriadku hodnoty (vo svojom živote. 

Dať do poriadku priority. Slovami toho príkladu. Dať na správne miesto zamenené cenovky. 

Lebo čo nám hovorí smrť a vzkriesenie Ježiša Krista? Hovorí nám o našej hodnote. Hovorí 

nám o cene, ktorú má každý človek v Božích očiach. Vzkriesenie Ježiša Krista je totiž tým 

vrcholným momentom, v ktorom zaznieva slovo Boha vyslovené pre každého človeka 

osobne: Je dobré, že si! Povieme si, že sme to počuli už mnohokrát. Možno. Ale uverili sme 

tomu? Nevkradol sa medzičasom znova niekto do môjho života a nezamenil cenovky? 



Nesnaží sa mi svet alebo aj ten človek vedľa mňa, s ktorým možno zdieľam rovnaký životný 

priestor, nahovoriť niečo iné? Napríklad: Je dobré, ak si taký, ako chcem ja. Je dobré, ak pre 

mňa urobíš tamto alebo ono. Je dobré, ak mi pomôžeš v tom a v tom. Je dobré, ak podáš 

výkon. Ak to nerobíš, ak mi nepomáhaš, ak nepodávaš výkon, ak z teba nič nemám, potom si 

nanič. Potom pre mňa neexistuješ. Potom si pre mňa mŕtvy. Tvrdosť týchto slov sme už 

zakúsili mnohí.  

Preto Pán Boh odpovedá na túto situáciu mojej smrti. Tou odpoveďou je Vzkriesenie. 

Preto automaticky nasleduje otázka: Ako? Ako spojiť Kristovo vzkriesenie s mojím životom? 

Emeritný Pápež Benedikt XVI. to ešte ako profesor vyjadril hlbokou myšlienkou: „Keď my 

hovoríme, že máme dušu, čo to vlastne hovoríme? Mať dušu vlastne znamená – byť. Byť 

Boží partner na dialóg.“ Toto je moja cesta ku vzkrieseniu. Viesť dialóg, rozhovor s Bohom – 

so vzkrieseným Ježišom Kristom. Modliť sa. Ak sa nemodlím, ak nevediem dialóg s Bohom, 

moja duša zomiera. A naopak. Počas uplynulého Veľkého pôstu sme si povedali, že jeden z 

významov slova modlitba je – výmena túžob. V skutočnej modlitbe, v dialógu s Bohom 

prichádzam teda postupne na to, čo je túžbou Boha. Prichádzam na to, že túžbou Boha som 

vlastne ja. Uveriť tejto túžbe znamená prijať Kristovo vzkriesenie. Boh po mne túži. Boh mi 

chce darovať účasť na svojom živote. Na živote Presvätej Trojice.  

Preto je Boh prvou prioritou človeka. Nie preto, lebo si to vymyslela cirkev ako 

prikázanie, ale preto, lebo od toho závisí môj život. Chcem žiť alebo nie? Chcem byť 

vzkriesený alebo nechcem? Ak chcem, viem, čo treba urobiť. Vstúpiť a neustále vstupovať do 

úprimného dialógu s Bohom. A v tomto dialógu prejsť a prechádzať dôležitým procesom. Pri 

sv. krste počúvame slová sv. Pavla: „Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj 

žiť.“ Čo znamená táto veta rozmenená na drobné? Máme za sebou čas skúmania svojho 

vnútra. Počas Veľkého pôstu sme pozerali na svoje slabosti, na svoje hriechy, na svoju smrť, 

aby sme sa dnes mohli pozrieť na Kristovo vzkriesenie. Zomrieť s Kristom je podmienkou 

vzkriesenia. To znamená vidieť a uznať svoje hriechy, pády a slabosti v Kristovej prítomnosti. 

Lebo práve jeho prítomnosť je veľmi dôležitá. Bez nej by ten môj pohľad na seba znamenal 

čistú depresiu. Ale pohľad na seba v prítomnosti Krista znamená vzkriesenie. Postavím sa 

pred Krista v modlitbe a poviem: „Pane, ešte aj toto som v sebe objavil. Ešte aj tento hriech 

vyplával na povrch.“ A ako odpovedá Kristus na moju úprimnosť? Jeho odpoveďou je slovo: 

„Je dobré že si. Ale toto nie si ty. Odovzdaj mi svoje pády, slabosti.“  

V tomto odovzdaní spočíva moje vzkriesenie. Vzkriesenie, ktoré začína už dnes. Nie až 

po mojej fyzickej smrti. Už dnes môžem mať vo svojej duchovnej smrti účasť na Kristovom 

vzkriesení. Nádherným spôsobom to dopĺňa hlboký znak pri slávení sv. liturgie. Vieme, že pri 

eucharistickom slávení, pri tomto vrcholnom dialógu Boha a človeka, je časť nazvaná  

premenenie.  Pri premenní sa premieňajú spôsoby chleba a vína na telo a krv Ježiša Krista. 

Toto je obraz jeho smrti. Telo a krv sú oddelené. Ale potom príde pred sv. prijímaním 

moment zmiešania. Kňaz zmiešava telo a krv Krista. A to je obraz Kristovho vzkriesenia. Pri 

každej sv. liturgii teda sprítomňujeme síce Kristovu obetu, ale prijímame Krista vzkrieseného. 

Prijímame Krista, ktorý je živý. 

Ak sa teda niekto vkradol do môjho života a zamenil cenovky a ja som tomu klamstvu 

uveril, je čas na zmenu. Je čas na správne poradie priorít. Je čas postaviť Kristovo 

Vzkriesenie na prvé miesto vo svojom živote. Je čas na moje vzkriesenie. A to nie je žiaden 

„prvoaprílový“ žart. Naopak. To je radostná realita každého kresťana. 

 

 

CHRISTOS VOSKRESE! 
 

 

 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 9. - 15. 4. 2018 
 

Pondelok                17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Mária, Zoltán, Mária 

             

Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Oľga, panychída (Bodnárová) 

                              

Streda                17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Radka (Sivák) 

       

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Júlia (Horňáčková)   

 

Piatok                     17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Marta s rodinou (Rabatinová) 

           

Sobota                    17:00 Sv. liturgia (slovenská) 

                Večiereň 

 

  3. po Pasche –        O myronosičkách, 2. hlas  

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 

                               17:00   Večiereň 

                                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 16. - 22. 4. 2018  
 

Pondelok              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

      

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

       

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

           

Sobota                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                      Večiereň 

 

Nedeľa                  4. po Pasche – O porazenom, 3. hlas 

                                     8.00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9.00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10.30  Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00   Večiereň (slovenská) 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať: 

1. Michal Vozný, syn rodičov Milana a Márie r. Karcolovej, narodený v Liptovskom 

Mikuláši, bývajúci v Bratislave a Daniela Lišivková, dcéra rodičov Jána a Dany r. 

Štuckovej, narodená v Bardejove a bývajúca v Bratislave. 

2. Vladimír Hričko, syn rodičov Vladimíra a Márie r. Didikovej, narodený v Snine, 

bývajúci v Bratislave a Jana Jurigová, dcéra rodičov Jána a Emílie r. Synákovej, 

narodená v Skalici, bývajúca v Bratislave. 

3. Ivan Čukalovský, syn rodičov Jána a Lýdie r. Pehaničovej, narodený v Sobranciach, 

bývajúci v Pezinku a Daniela Pružinská, dcéra rodičov Daniela a Viery r. Janebovej, 

narodená v Nitre, bývajúca v Pezinku. 

4. František Jancura, syn rodičov Andreja a Kataríny r. Havlovej, narodený v Bratislave, 

bývajúci v Stupave a Alena Blichová, dcéra rodičov Antala a Eleny r. Gramatovej, 

narodená v Humennom, bývajúca v Stupave. 

• Aj v tomto roku sa môžete darovať 2% (3%) z Vašej dane našej farnosti prostredníctvom 

OZ Stauros Bratislava. Potrebné tlačivo nájdete v našom chráme pri ponuke duchovej tlače 

alebo na farskej stránke: 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 €. 
ĎAKUJEME 

• Počas Veľkého piatku a Veľkej soboty sa pri zbierke na Boží hrob vyzbierala suma 530 

Táto zbierka slúži na podporu Baziliky Božieho hrobu a iných svätých miest v Jeruzaleme, 

kde je nízky počet kresťanov Srdečné „Pán Boh odmeň!“ všetkým darcom.   

• Bohu známa osoba darovala na chrám 50 €. Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“ 

• Do svätyne nášho chrámu sme nechali zhotoviť oblúkové lavičky so stoličkami. Ďakujeme 

za Vašu podporu, ktorá umožnila tento zámer zrealizovať. 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:        

  rod. Mockovej a Mojzešovej  

         14. 4. 18 upratuje: rod. Porhinčáková a Ďuková 

 21. 4. 18 upratuje: rod. Susla a Žačiková.  

BLAHOŽELÁME 

• Počas Svetlého týždňa prijali sv. tajomstvo manželstva v našom chráme dva páry. Na Svetlý 

pondelok boli korunovaní Ján Jäger a Oksana Jäger Dančenková. Na Svetlý piatok vstúpili do 

manželského spoločenstva Matúš Uličný a Daniela Durillová. Novomanželom vyprosujeme 

realitu Kristovho vzkriesenia do ich každodenného života. 

 • Na Svetlú sobotu prijali iniciačné sv. tajomstvá Martin Varga a Augustín Poslušný. Novým 

členom našej farnosti vyprosujeme do života najmä svetlo Kristovho vzkriesenia.   

 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

