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slovíčko o SLOVE 

 

 

Mnohí si ešte pamätáme, že zmena politického režimu sa okrem iného odrazila aj na 

nových názvoch miest či ulíc. Nedávno som čítal článok, aké názvy niesli niektoré 

bratislavské ulice. Že napríklad také Jakubovo námestie sa kedysi volalo Leninovo. Šancova 

ulica sa volala po sovietskom vodcovi a maršalovi – Malinovského. Dnešná Špitálska sa 

volala Československej armády, Grösslingova zas Červenej armády atď.  Prišla ale zmena 

režimu, prišiel prevrat a zmenili sa aj názvy. Prečo to spomínam? Lebo aj v duchovnej oblasti 

hovoríme o obrovskom prevrate. Pán Ježiš Kristus zničil vládu smrti. Svojou smrťou 

premohol smrť, spievame v tropári Paschy. A predsa po tomto víťazstve Krista slávime 

nedele, ktoré majú zvláštne názvy. Nedeľa o Tomášovi, o myronosičkách, o porazenom, o 

Samaritánke, o slepom. Tieto názvy zaváňajú „starým režimom“. Zaváňajú režimom, keď pri 

moci bola ešte smrť. Prečo sa po víťazstve Krista tieto názvy nezmenili? Mohla by to byť 

pokojne Nedeľa o obrátení Tomáša, Nedeľa o tom ako myronosičky už nepotrebovali myro. 

Nedeľa o uzdravení porazeného či Nedeľa o Samaritánke, ktoré našla Muža svojho života...  

Prečo teda práve takéto názvy? Myslím, že jeden z dôvodov tkvie v našej realite. 

Pascha síce znamená Nový život, ktorý nám Kristus dáva, ale nás neustále pokúša ten život 

starý. Pokúša nás to Tomášovo: „Kým neuvidím, neuverím!“ Napáda nás strach 

myronosičiek, ktoré v panike utekali od hrobu, lebo sa báli. A aj evanjelium Nedele o 

porazenom (Jn 5, 1-15) nám ukazuje, ako sa hlási ten starý človek. Celé to začína 

nenápadnou, ale dôležitou indíciou. Pán Ježiš vstupuje do Jeruzalema Ovčou bránou. Vieme, 

že Jeruzalem mal viacero brán, ktoré poli pomenované podľa toho, na čo slúžili. Táto Ovčia 

brána slúžila na to, že cez ňu privádzali ovečky a baránky, ktoré mali byť použité ako obeta v 

Jeruzalemskom chráme. To, že Pán Ježiš vstupuje práve touto bránou zapadá pekne do 

mozaiky viery. On je tým Baránkom, ktorý svojou smrťou sníma  hriechy sveta.  

Ďalej nás v tomto príbehu opäť zaujme otázka, ktorú Kristus položil 38 rokov 

ochrnutému človekovi: „Chceš ozdravieť?“ (Jn 5, 6) Chorý si po takom dlhom čase už mohol 



zvyknúť na svoju chorobu. Mohol si zvyknúť na to, že je závislý od iných, že iní sa oňho 

postarajú. Niektorí ľudia možno aj nevedomky môžu svoju chorobu používať na 

manipulovanie iných. Preto je otázka Pána Ježiša vonkoncom dôležitá: „Si pripravený vziať 

do svojich rúk zodpovednosť za seba a svoj život, alebo chceš byť naďalej radšej odkázaný na 

pomoc iných. Spomíname si na príbeh človeka na vozíku, ktorý bol na jednom modlitebnom 

stretnutí. Prišiel za ním kňaz a povedal mu, že sa pomodlí za jeho uzdravenie. A tento človek 

na vozíku mu povedal: „Ďakujem, pán farár, ale ja nechcem prísť o svoj invalidný dôchodok.“ 

To je ten starý človek, ktorý sa hlási o slovo. Ako Izraeliti na púšti. Vyšli síce z egyptského 

otroctva, ale stále sa v spomienkach vracali do Egypta a často ľutovali, že ho vôbec opustili.  

Lebo si znova všimnime, že ten chorý otázku Pána Ježiša nezodpovedal. On sa tejto 

otázke vlastne vyhol. Nepovedal ani áno ani nie. Namiesto toho začal obviňovať iných: 

„Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám 

dostanem, iný ma predíde.“ (Jn 5, 7) Stará známa prax - hľadať obetného baránka. Už v raji 

povie Adam Bohu, že to Eva je na vine. Dokonca Adam vo svojej výhovorke obviňuje 

samotného Pána Boha: „Žena, ktorú si mi dal, ma naviedla.“ To ty Pane Bože si na vine. 

Podobné obvinenia počúvame dodnes: „ Ja by som aj prestal piť, ale moja žena sa stále so 

mnou háda!“ Ja by som sa v práci snažil viac, ale načo, keď nikto neocení moje úsilie. 

Obviňujeme ľudí, okolnosti, dobu. A dokonca obviňujeme aj samotného Boha.  

Ďalej toho starého človeka, človeka starého režimu vidíme v silnej fixácii. Ochrnutý 

videl  jedinú možnosť svojho uzdravenia v tom, že sa ako prvý dostane do zvírenej vody. 38 

rokov rátal iba s touto možnosťou. Lenže Pán Ježiš ho do tej vody nezniesol a ani nepoprosil 

nikoho iného, aby mu pomohol. Kristus ochrnutého uzdravil úplne iným spôsobom, ako 

očakával on. Uzdravil ho svojím slovom. A to je dôležitý moment. Ten starý človek sa vo 

mne často hlási len svojimi možnosťami. Ako u apoštola Tomáša. Presne si naplánoval, že 

musí vložiť prst do Kristových rán. Ale nakoniec stačilo Kristovo slovo. Myronosičky videli 

jedinú možnosť – pomazať mŕtve Ježišovo telo. Nerátali, že ho stretnú živého. Starý človek 

predpisuje Bohu ako má presne konať. Moja situácia sa vyrieši, keď dostanem tú alebo onú 

prácu. Keď sa dostanem na tú a tú školu. Keď sa dám do kopy s tým a tým partnerom. Boh 

má aj iné možnosti. Boh povie slovo a stane sa! Verím tomu? Čítal som zaujímavý výrok: 

Ježiš Kristus, keďže je večný Boh, už urobil všetky zázraky, len čaká na moju spoluprácu. 

Boh čaká na moju vieru. Vieru v jeho slovo. Vieru v slovo víťaza. Vieru v nový režim. Režim 

večného života.  

Kristus urobil prevrat. Či tento prevrat zažijem aj ja, závisí odo mňa. Preto ponechajme 

názov dnešnej nedele taký, ako je: O porazenom. A sami sa rozhodnime, či aj ďalej chceme 

kráčať životom Ulicou porazeného alebo ulicou víťaza.   

 

50 ROKOV OD OBNOVENIA NAŠEJ CIRKVI 
 

V týchto dňoch si pripomíname päťdesiate výročie prvého spoločného stretnutia 

gréckokatolíckych kňazov po osemnástich rokoch vo vyhnanstve. Toto radostné stretnutie sa 

konalo v Košiciach, 18. apríla 1968 na pôde rímskokatolíckeho biskupského úradu. Tento 

významný deň si do Košíc prišli pripomenúť gréckokatolícki biskupi a kňazi. Spomienkové 

podujatie sa konalo na Arcibiskupskom úrade so začiatkom o 15:00 h. Účastníci sa následne 

odobrali do Katedrály Narodenia presvätej Bohorodičky, kde o 17:00 slávili archijerejská sv. 

liturgia. 

Historické stretnutie r. 1968 bolo významným medzníkom v zápase o obnovu a 

povolenie verejnej činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu, ku ktorému 

došlo na 13. júna 1968. Prvotnú ústretovosť a priazeň reformnej vládnej moci však po 

„bratskej pomoci“ vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 vystriedali ťažké roky 

normalizácie. Naša Cirkev, aj keď s mnohými obmedzeniami, však odvtedy mohla pôsobiť 

verejne.  
viac na: www.grkatba. 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 23. - 29. 4. 2018 
 

                          Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj 

Pondelok                7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

         17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

             

Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

                              

Streda                Polovica Päťdesiatnice 

                                17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Lucia (Krajňák) 

       

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (slovenská)   

 

Piatok                     17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * za darcov 

           

Sobota                    17:00 Sv. liturgia (slovenská) 

                Večiereň 

 

  Nedeľa                Piata po Pasche - o Samaritánke, 4. hlas  

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 

                               17:00   Večiereň   

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 4. - 6. 5. 2018  
 

Pondelok              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * za darcov 

      

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

       

Piatok                    7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

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

           

Sobota                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                      Večiereň 

 

Nedeľa                  Šiesta po Pasche – o slepom, 5. hlas 

                                     8.00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9.00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10.30  Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00   Večiereň (slovenská) 



OZNAMUJEME 

• V pondelok, 23. 4. 18 budeme sláviť odporúčaný sviatok Svätého a slávneho veľkomučeníka, 

triumfátora a divotvorcu Juraja. Z toho dôvodu bude deň pred sviatkom, po sv. liturgii večiereň 

tohto sviatku. V deň sviatku budú dve sväté liturgie - o 7. 00 h. v slovenskom a o 17. 00 h. 

v cirkevnoslovanskom jazyku.  

• Pri príležitosti smrti sv. Metoda a výstupu štúrovcov na Devín sa tam v utorok, 24. 4. 18 

o 11. 00 uskutoční pri pamätnej tabuli štúrovcov ekumenická bohoslužba, na ktorej bude 

zastúpená okrem rímskokatolíckej a evanjelickej aj naša gréckokatolícka cirkev.   

• V stredu, 25. 4. 18 slávime sviatok Polovicu Päťdesiatnice. Je to Pánov sviatok, ktorý má 

osem dní poprazdenstva.  

• V nedeľu, 29. 4. 18  bude po sv. liturgiách zbierka na Kňazský seminár bl. Petra Pavla 

Gojdiča v Prešove. Jej účelom je podpora formácie nových kňazských povolaní našej cirkvi.  

• Kolégium Antona Neuwirtha prijíma prihlášky do ďalšieho akademického roka. Štúdium v 

Kolégiu je pre všetkých vysokoškolákov, ktorí sa chcú naučiť kriticky rozmýšľať, poznať 

svoju vieru a získať priateľov na celý život. Prihlasovanie sa uzatvára 1. mája. Viac 

informácií je na www.kolegium.org alebo na výveske pri chráme. 

• Piatok, 4. 5. 18 je zároveň prvým piatkom v mesiaci a teda pozvanie a príležitosť zakúsiť 

lásku Boha vo sv. spovedi. Počas celého dňa bude v chráme k dispozícii kňaz na tento účel. 

Okrem sv. liturgie o 17. 00 bude sv. liturgia aj ráno o 7. 00 h v slovenskom jazyku  

• V nedeľu, 6. 5. 18 budeme o 17. 00 h. sláviť sv. liturgiu v chráme Presvätej Trojice v 

Malackách. 

• Slávnostné sv. prijímanie detí, ktoré po prvý krát pristúpia k sv. spovedi, bude v našej 

farnosti v nedeľu, 13. mája pri sv. liturgii o 10.30.   
• LET 2018: Aj tento rok pripravujeme a pozývame už na VIII. ročník Letného 

eparchiálneho tábora, ktorý sa tentoraz uskutoční v Šaštíne od pondelka, 16. júla do piatka 

20. júla 2018. Nástup do tábora bude už v nedeľu, 15. júla v popoludňajších alebo večerných 

hodinách. Tábor je určený pre deti od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Cena za jedno 

dieťa je 50 €. Viac informácii získate na farskom úrade. 

• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať: 

1.  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. Sobáš budú mať v našom chráme 

v sobotu, 28. 4. 18 o 15.00 h. 

2. Ivan Škorňa, syn rodičov Jána a Márie r. Sojkovej, narodený v Hnúšti, bývajúci 

v Bratislave a Mária Koreňová, dcéra rodičov Petra a Heleny r. Knapovej,, narodená 

v Bardejove, bývajúca v Bratislave. 

• Do konca apríla 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. 

ĎAKUJEME 

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

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:        

  rod. Porhinčákovej a Ďukovej (14. 4. 18) a rod Žačikovej a Suslej (21. 4. 18) 

         28. 4. 18 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek  

 5. 5. 18 upratuje: rod. Krajňákova a p. Katarína Žeňuchová. 

 

  



 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

