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    slovíčko o SLOVE 
 
 

Nedávno ma zaujala jedna situácia z bežného života. Boli sme s rodinou v susednom 

Rakúsku a keď sme prechádzali popri nákupnom centre, manželka povedala, aby sme sa 

zastavili, lebo potrebuje kúpiť prášok na pranie. Na moju otázku, prečo ho vlastne kupujeme 

tam a nie u nás na Slovensku som dostal odpoveď: „Lebo za rovnakú cenu dostaneš oveľa 

vyššiu kvalitu.“ Určite ste v tejto súvislosti zachytili rôzne správy. Podľa nich je rozdiel 

medzi západnou a východnou Európou. Tie isté značky produktov sa vyrábajú v rôznej 

kvalite. Pre západnú Európu kvalitnejšie, pre východnú a stretnú Európu menej kvalitné – 

káva, čokoláda, nápoje. Prečo? Jedno možné vysvetlenie hovorí, že ľudia východnej Európy 

sú menej nároční. Možno si výrobcovia myslia, že nám to nevadí, že my zjeme, vypijeme, 

spotrebujeme všetko. Za rovnakú cenu iná kvalita. Prečo to spomínam? 

 Slávili sme tretiu nedeľu po Pasche – O myronosyčkách. Pri pohľade predpísané 

evanjelium (Mk 15, 43 -16, 8) sa mi pred očami vynorilo toto prirovnanie. Vojaci potvrdili, že 

Pán Ježiš zomrel na kríži, tak ho bolo potrebné pochovať. Toto stačí. Ženy sa v nedeľu ráno 

ponáhľali pomazať mŕtve Ježišovo telo. Veď toto stačí! Na ceste k hrobu ich zamestnávala 

otázka o kameni ktorý privalili k hrobu. Podľa motta: Tak sa to predsa robí. Privaliť kameň 

do hrobu a dosť. Toto stačí! Môžeme povedať, že Myronosičky mali spočiatku nízke nároky. 

Nečakali nič zvláštne. Ale potom prišiel šok. Potom už nič nebolo také, aké to bolo vždy. 

Začalo sa to odvaleným kameňom od vchodu do hrobu. Mŕtve Ježišovo telo neležalo tam, kde 

ho uložili, a dokonca tajomný muž v bielom im povedal, že Kristus vstal z mŕtvych. 

 Preto je účinok sviatku Paschy dvojaký. Po prvé: Pascha vyvoláva pochybnosti. 

Spochybňuje doterajšie skúsenosti. Vzkriesenie Ježiša Krista je vrcholom našich dejín preto, 

lebo úplne spochybňuje moc smrti. Ničí jej moc. Už to nikdy nebude také, ako predtým. 

Ženy, ktoré sa ponáhľali k hrobu, túžili po Ježišovi Kristovi. Ale hľadali ho na nesprávnom 

mieste. Oni to nemohli vedieť, ale my to už vieme. Nehľadajme teda Ježiša Krista len 

v minulosti. Vždy to tak bolo. Vždy som bol zdravý, vždy som mal prácu, vždy som vedel, 

ako si poradiť..... Ak si myslím, že len tam bol Ježiš Kristus, potom aj pre mňa platí slovo 



anjela. Niet ho tu! Už tam nie je. Ježiš Kristus nie je len v našich zážitkoch z minulosti. Nie je 

iba v tých svetlých okamihoch, keď sme jasne a čisto zachytili volanie Boha. Kristus nie je 

iba v našej tradícii. Počul som výrok, ktorý vravel: „Tradícia je živá viera mŕtvych. A čo je 

tradicionalizmus? Mŕtva viera živých.“ Kristus je ale tu a teraz. A toto je druhý dôsledok 

Paschy. Viera, že Boh je s nami, a že mu nič nie je nemožné. Toto znamená Kristovo 

Vzkriesenie. Okolo seba vidíme, že všetko živé smeruje k smrti. Náš život zvykneme 

vymeriavať spojením -  od kolísky až po hrob. Lenže skutočný kresťan nesmeruje k hrobu. 

Naozajstný kresťan smeruje od hrobu. Od hrobu Ježiša Krista. My nekráčame k hrobu, ale 

k novému životu.  

Porovnajme si to teraz s našou situáciou. Čo vlastne čakáme od Boha? Čo očakávame 

od Paschy – tej najväčšej udalosti, ktorú Boh pre nás urobil? Možno sme splnili predpísané 

minimum. Vyspovedali sme sa, lebo to prikazuje predpis. boli sme v chráme podľa predpisu. 

prijali eucharistiu, zaspievali sme si... Jedným z našich problémov je, že nie sme nároční 

kresťania. Očakávame málo. Cena je rovnaká, ale kvalita je iná. Ježiš Kristus za nás zaplatil 

najvyššiu cenu. Zomrel na kríži a bol vzkriesený. Previedol nás zo smrti do života. Jeho cena 

je rovnaká, ale kvalita na našej strane je iná. Nám stačí stráviť hodinu v chráme, nám stačí 

urobiť si čiaročku vo svojom svedomí, že sme splnili, čo bolo predpísané. Buďme nároční! 

Chcime viac! Prekročme hranicu našej pohodlnosti, nášho minimalizmu či priemernosti. 

 Evanjelium podľa Marka má zvláštny koniec. „Ženy utekali od hrobu a nepovedali 

nikomu nič, lebo sa báli.“ Prečo je na konci evanjelia zmienka o strachu? Lebo evanjelium 

o smrti a vzkriesení Ježiša Krista nás má vystrašiť. Pascha má vystrašiť moju priemernosť. 

Pascha Ježiša Krista mi hovorí: „Ty môžeš chcieť viac. Ty môžeš dostať viac, ako očakávaš. 

Môžeš milovať nepriateľov, môžeš odpúšťať každému. Môžeš nadstaviť aj druhé líce, keď 

dostaneš po jednom. Môžeš byť milosrdný ako Nebeský Otec.“ Sv. Bernard Claurvaix 

objavuje pri Myronosičkách zaujímavý obraz. Všíma si myro, olej, ktorý niesli ženy, aby 

pomazali mŕtve Ježišovo telo. Lenže Ježiš Kristus v hrobe nebol. Načo použili Mronosičky 

myro, ktoré niesli? Mali ho použiť na živé telo Ježiša Krista, Mali ho použiť na jeho mystické 

telo – cirkev. A toto je pozvanie aj pre nás – slúžiť v láske. Lebo toto znamená pomazať živé 

Ježišovo telo. Milovať. Tak, ako to pred Jeho pohrebom urobila žena v dome Šimona – 

vyliala drahé myro na nohy Pána Ježiša a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Aj ja môžem mať 

takú lásku. Lebo mi ju dáva sám Boh. Alebo budeme len minimalisti? Boh zaplatil najvyššiu 

cenu, kvalita na našej strane závisí od nás. 

 

VÝLET NA KATARÍNKE 
 

Vo štvrtok, 1. mája sa uskutočnil druhý ročník športovo-turistického dňa našich 

farností Trnava a Bratislava – Staré mesto. Za cieľovú destináciu sme tentoraz vybrali 

Katarínku. Ide o ruiny starobylého chrámu a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorý sa 

nachádza asi 20 km severne od Trnavy. Stretnutie sa začalo o 10.30 na parkovisku pred 

Katarínkou, kde sme si po úvodnej modlitbe vypočuli organizačné pokyny. Cestou od 

parkoviska ku chrámu čakalo deti päť stanovíšť, kde mali odpovedať na otázky týkajúce sa 

mníšskeho života, vyskladať ikonu v čo najkratšom čase, ale aj rozlúštiť nadpis v cirkevnej 

slovančine. Po príchode ku chrámu sme sa pomodlili Akatist k Presvätej Bohorodičke. 

Po duchovnom osviežení nasledovalo aj občerstvenie tela pri spoločnej opekačke. 

Nadbytočný príjem kalórií sme potom mohli zredukovať počas spoločných hier na priľahlej 

lúke. Členovia občianskeho združenia Katarínka pre nás ochotne urobili výklad, ktorý sa týkal 

tak histórie, ako aj súčasných prác na Katarínke. 

Spoločné stretnutie sme ukončili vyhodnotením súťaže detí, keď o nepatrný rozdiel 

vyhralo domáce družstvo Trnavy nad Bratislavou. Po záverečnej modlitbe sme sa dohodli na 

odvete, ale najmä na ďalšom spoločnom stretnutí s duchovno-turistickým programom. 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 12. - 18. 5. 2014 
 

Pondelok             17:00  Na úmysel 

               
Utorok                 17:00  † Ján, Andrej  

 

Streda                  Polovica Päťdesiatnice 

                             17:00  Na úmysel 

      

Štvrtok                17:00  Na úmysel         

 

Piatok                  17:00  Na úmysel  
           

Sobota              17:00  Na úmysel 

                      Večiereň 

   

Nedeľa                   5. po Pasche – O samaritánke 4 . hlas  

                               8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  Prvé sv. prijímanie detí 

                              17:00   Večiereň
  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 19. – 25. 5. 2014  
 
Pondelok               17:00  Na úmysel 

             
Utorok                 17:00  Na úmysel 

                              
Streda                17:00  Na úmysel 

      

Štvrtok                  17:00  Na úmysel       

 

Piatok                    17:00  Na úmysel 

           

Sobota                17:00  Na úmysel 

              Večiereň 

   

Nedeľa                   6. po Pasche – O slepom, 5. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská)   

                              17:00   Večiereň   

 

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

•  V nedeľu, 11. 5. 14 sa v Bratislave uskutoční Deň rodiny. Program sa začne o 14. 00 h. v 

Medickej záhrade. Témou tohtoročného Dňa rodiny bude "Päť jazykov lásky." Po druhej sv. 

liturgii pozývame na spoločný farský obed, po ktorom sa zúčastníme pripraveného programu.  

• V nedeľu, 11. 5. 14 sa bude vo farnosti bl. biskupa Vasiľa Hopku v Petržalke konať 

odpustová slávnosť. Začne sa slávením sv. liturgie o 15. 30 v rímskokatolíckom kostole 

Svätej rodiny. Hlavným slúžiteľom bude nás vladyka Mons. Peter Rusnák. Po sv. liturgii bude 

agapé. Srdečne nás pozýva o. protopresbyter Ľubomír Matejovič.  

• V nedeľu, 18. 5. 14 bude pri druhej sv. liturgii o 10.30 h. prvé sv. prijímanie detí. 

• V nedeľu, 18. 5. 14 sa po sv. liturgiách uskutoční zbierka na Kňazský seminár bl. Petra 

Pavla Gojdiča v Prešove. Vopred ďakujeme za Vaše dary, ktorými podporíte formáciu 

nových kňazských povolaní v našej cirkvi. 

• V stredu, 21. 5. 14 bude o 16.00 na Úrade vlády SR slávená sv. liturgia prístupná verejnosti. 

• Pozývame deti prvého až štvrtého ročníka, aby sa zapojili do eparchiálnej biblickej 

súťaže, ktorá sa uskutoční v sobotu,14. 6. 14 v priestoroch eparchiálneho úradu. Bližšie 

informácie dostanete na farskom úrade.   

• LET 2014: Od pondelka 7. júla 2014 do piatku 11. júla 2014 pripravujeme IV. ročník 

Letného eparchiálneho tábora (LET 2014), ktorý sa uskutoční v škole v prírode v Lome nad 

Rimavicou (okres Brezno). Tábor je pre deti od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Viac 

informácii získate na farskom úrade.  

• Chceme Vás informovať a pozvať na púť do Ríma, ktorá sa uskutoční od 21.9 do 27.9. 

2014. Predbežná cena na osobu je 270 €. V cene je zahrnuté: 4x ubytovanie, 4x raňajky, 

sprievodca, niektoré vstupy, doprava, kňaz. Naplánovaná je tiež návšteva Assisi. Púť 

organizuje gréckokatolícka farnosť Trnava.  
• Naša bratislavská eparchia pripravuje druhý ročník púte do Svätej zeme, ktorá sa 

uskutoční v prvých mesiacoch roka 2015. Srdečne na túto púť pozývame a v prípade záujmu 

prosíme o nahlásenie. 

• Dňa 9. 4. 2014 Aliancia za rodinu vyhlásila začiatok zberu podpisov pod petíciu za 

referendum o ochrane rodiny. Táto aktivita má podporu Konferencie biskupov Slovenska. 

Prosíme o Vašu účasť na tejto iniciatíve. Petičné hárky môžete podpísať v chráme po sv. 

liturgiách alebo ich tiež vziať so sebou a propagovať mimo chrámu.   

ĎAKUJEME 

• Bohu známa osoba darovala na chrám sumu 300,- €, iná Bohu známa rodina prispela 50 € 

a ďalšia Bohu známa darovala 100,- €. Vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    rod. Michalkovej a Mockovej (3. 5. 14) a rod. Semberovej a Vavríkovej (10. 5. 14) 

           17. 5. 14 upratuje: Neokatechumenátne spoločenstvo. 

           24. 5. 14 upratuje  rod. Krajňáková a Žeňuchová. 

Ďakujeme za Vašu službu! 

BLAHOŽELÁME 

• V nedeľu, 27. 4. 14 prijal iniciačné sväté tajomstvá Adam Ján Žak. Novému členovi našej 

farnosti i jeho rodine vyprosujeme hojnosť Božích milostí na mnohaja lita! 

KKOONNTTAAKKTT 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte: 
  



osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 0911/400 845; 0907/387 265, 
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

