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slovíčko o SLOVE 
 

 

Keď som čítal komentáre k evanjeliu Mäsopôstnej nedele (Mt 25, 31 – 46), väčšinou sa 

niesli v duchu aktivity. Toto evanjelium nás podľa mnohých názorov pobáda ku konaniu 

dobrých skutkov. K sociálnej činnosti. Poznáme viaceré príbehy, ktoré na výčitku človeka, 

prečo Pán Boh niečo neurobí pri pohľade na všetku tú nespravodlivosť, bolesť a biedu vo 

svete, dávajú jasnú odpoveď Pán Boha: „Ale veď ja som už urobil. Stvoril som teba!“ Jeden 

takýto príbeh dokonca vychádza aj z konkrétnej historickej udalosti. Počas Druhej svetovej 

vojny bolo bombardovaním zničených mnoho miest. Medzi nimi bol aj Štrasburg. Bol 

zničený aj veľký chrám. Keď preživší po nálete kontrolovali škody, zistili, že veľká socha 

Pána Ježiša zostala na svojom mieste. Lenže bola poškodená. Chýbali jej ruky, ktoré boli 

predtým roztiahnuté. Jeden umelec sa ponúkol, že túto sochu zreštauruje ako dar pre miestnu 

cirkev. Veriaci sa po porade ale rozhodli ináč. Práve to, že socha Pána Ježiša Krista prišla 

o ruky, vnímali ako Božie slovo. Videli v tom odkaz: „Pán Ježiš potrebuje naše ruky.“ Čítal 

som aj jeden moderný prepis tohto evanjelia, ktoré si všíma práve túto sociálnu stránku „Bol 

som hladný a vy ste založili humanitný spolok a diskutovali o probléme hladu. Bol som nahý 

a vy ste debatovali o morálnosti môjho vzhľadu, Bol som osamotený a vy ste ma nechali 

samého, aby ste sa za mňa modlili. Zdáte sa tak blízki Bohu, ale ja som stále hladný, nahý 

a sám... 

Je toto ten hlavný odkaz evanjelia o poslednom súde? Máme konať čo najviac dobrých 

skutkov, aby sme sa pri poslednom súde dostali medzi zvýhodnenú skupinu ľudí na pravej 

strane? Už som sa stretol aj s takýmto názorom. Ako ľudia robíme chyby. Preto je pre 

niekoho dôležité, aby konal dobré skutky. Tieto potom pri záverečnom vyúčtovaní môžu 

prevážiť tie zlé a to bude znamenať vstupenku do neba. Osobne som v tomto evanjeliu vyčítal 

iný odkaz. Dlhšiu doby som si myslel, že v ňom mám jasno. Jasne som videl, kto bude pri 

poslednom súde na pretrase. Budú to nekresťania, ktorí budú súdení za to, ako sa správali 

k nám kresťanom. Kresťania sú totiž podľa jedného vysvetlenia tou nenápadnou skupinou, 



o ktorej Pán Ježiš hovorí: „Čokoľvek ste urobili alebo neurobili jednému z týchto mojich 

najmenších, mne ste to urobili prípadne neurobili.“ Čím dlhšie nad týmto slovom premýšľam, 

tým viac sa pýtam: Je to naozaj tak? Nebudeme my kresťania súdení? Nebude náš súd práve 

v tejto otázke nekresťanov: „Kedy sme ťa videli?“ Nie je táto otázka výčitkou a súdom 

zároveň? Súdom, že sme nedostatočne vnášali Ježiša Krista do tohto sveta? Možnože toto je 

a bude náš súd. V evanjeliu podľa sv. Jána Pán Ježiš povie: „Kto počúva moje slovo a verí 

tomu, ktorý ma poslal, nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ (Jn 5, 24) Ale neodsúdi 

ma možno slovo nekresťana, kolegu, suseda, bezdomovca, spolužiaka, manžela či manželky:  

„V tebe som nevidel/nevidela Ježiša Krista!“? Preto je pre nás toto evanjelium o poslednom 

súde nie hrozbou, ale pozvaním – sprítomňovať Krista v tomto svete. A vieme ako. Stačí 

splniť tri kritériá, ktoré Pán Ježiš zreteľne vymenoval: Počúvať Božie slovo, veriť mu 

bezvýhradne a následne už teraz prejsť zo smrti do života. Zo smrti hriechu do života 

s Bohom. 

Z tohto pozadia dostáva toto evanjelium iný odtieň. Už v ňom nejde o dobré skutky, 

ktoré musíme konať, aby sme si „predplatili nebo“. Ide o dobré skutky, ktoré konáme preto, 

lebo sme vo vzťahu so živým Bohom. Dobré skutky kresťana vychádzajú z viery. Ilustruje to 

jeden kazateľský príklad. Jeden človek cestoval v nepriaznivom počasí vidiekom. V istom 

momente jeho auto zapadlo v blate a nemohol sa pohnúť. Našťastie bola blízko farma a prišiel 

mu pomôcť farmár so svojím koňom. Kôň sa volal Buddy. Zapriahol ho a lano pripevnil 

o auto. Potom zavelil: „Nicky, ťahaj!“ Kôň sa nepohol. Potom farmár vydal rozkaz: „Jessie, 

ťahaj!“ Kôň nehybne stál. Až nakoniec vydal aj posledný rozkaz: „Buddy, ťahaj!“ Vtedy sa 

kôň pohol a zapadnuté auto vytiahol. Šofér bol zvedavý a pýtal sa farmára: „Prečo ste ho 

najprv nazvali inými menami?“ Farmár vysvetlil: „Viete, môj kôň je slepý. A keby si myslel, 

že má ťahať sám, tak sa ani nepohne.“ Táto ilustrácia môže poslúžiť ako obraz pre nás 

kresťanov. Ak máme niečo „ťahať“ sami, môže sa nám to zdať ťažké, nad naše sily. 

Napríklad aj robiť dobré skutky. Lenže my nie sme sami. Pán Ježiš pri jednej príležitosti 

povie, že jeho jarmo je príjemné. My vieme, že jarmo sa robilo pre dvoch. Ježišovo jarmo je 

príjemné a ľahké práve preto, lebo ho On ťahá s nami. On je tou hybnou silou nášho života.     

Kiežby nás teda evanjelium o poslednom súde nevystrašilo, ale správne nasmerovalo. 

Dobré skutky nám nebo neotvoria. Naše dobré skutky sú následkom otvoreného neba. To 

nebo otvoril Pán Ježiš Kristus svojou smrťou a vzkriesením. Preto Pán Boh nepotrebuje len 

moje ruky. On chce v prvom rade moje srdce.   
 

 
NAŠA EPARCHIA MÁ OSEM ROKOV  

 

 

V sobotu, 30. januára 2016 sme si pripomenuli ôsme výročie vzniku našej bratislavskej 

eparchie, ktorú v roku 2008 zriadil sv. otec Benedikt XVI bulou Complures saeculorum. 

V eparchii pôsobí v súčasnosti 21 kňazov, prevažne mladšieho veku a jeden diakon. Podľa 

výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov r. 2011 má naša eparchia 16.841 veriacich. 

Eparchia je rozčlenená na štyri protopresbyteráty: Banská Bystrica, Bratislava-Trnava, Nitra-

Trenčín a Žilina.  

V súčasnosti v eparchii pôsobí 21 kňazov a jeden diakon. Pri svojom vzniku mala 16 

kňazov a 1 diakona. Biskup Peter Rusnák za uplynulých osem rokov vysvätil pre eparchiu 

jedného kňaza, jedného diakona, a piatim kandidátom udelil nižšie svätenia (služba kantora, 

lektora a nositeľa sviece pri bohoslužbe v chráme a zaradenie do duchovného stavu). 

Zaujímavosťou je, že gréckokatolícky chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky v Žiline má 

výsadu duchovného puta s Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme a privilégium úplných 

odpustkov. 
(viac na: www.grkatba.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 1. - 7. 2. 2016  
 

Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.), večiereň 

         
Utorok             Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 

 7:00   Sv. liturgia (csl.) 

                               17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 
Streda                    17:00  Sv. liturgia (csl.)   

     

Štvrtok                  17:00  Sv. liturgia (sl.)  

  

Piatok                      7:00  Sv. liturgia (sl.)   

                               17:00  Sv. liturgia (csl.) 

 

Sobota                    17:00  Sv. liturgia (sl.) † Gabriela (Lunter), panychída, večiereň 

 

Nedeľa                 Syropôstna, 4. hlas  

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  

                              17:00   Veľkopôstna večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 8. – 14. 2. 2016  
 
Pondelok           17:00   Veľkopôstna večiereň (csl.) 

                                     Povečerie s kánonom sv. Andreja Krétskeho  

              
Utorok               17:00   Veľkopôstna večiereň (sl.) 

 

Streda                17:00 Služba preždeosvjaščénnych dárov (csl.)  

 

Štvrtok               17:00   Veľkopôstna večiereň (sl.) 

         

Piatok                 17:00   Litturgia vopred posvätených darov (sl.), svätenie kolivy 

                 

Sobota             Teodora Tiróna 

                             17:00 Sv. liturgia, večiereň  

 
Nedeľa                  Prvá pôstna, 5. hlas 

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 

                              17:00   Veľkopôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho  

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V pondelok, 1. 2. 2016 sa vladyka Peter Rusnák stretne na eparchiálnom úrade s členmi 

rehoľných komunít pôsobiacimi v bratislavskej eparchii. Týmto podujatím sa tiež zakončí 

Rok zasväteného života. Program pre rehoľníkov a rehoľné sestry začína obedom a bude 

pokračovať modlitbou a duchovným zamyslením. Skončí sa svätou liturgiou v katedrále 

o 17.00 h., po ktorej bude nasledovať agapé. 

• V utorok, 2. 2. 16 budeme sláviť sviatok Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša 

Krista. V deň sviatku budú dve sv. liturgie: o 7:00 v cirkevnoslovanskom jazyku a o 17. 00 h 

v slovenčine. Po sv. liturgiách bude požehnanie sviec a myrovanie. Tento sviatok je zároveň 

aj dňom zasväteného života. 

• V stredu, 3. 2. 16 o 16. 00 budeme znova sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR. 

• Piatok, 5. 2. 16 je prvým piatkom v mesiaci a tak znova pozvanie a príležitosť zakúsiť 

lásku Boha vo sviatosti zmierenia. Aj v tento deň budú znova dve sväté liturgie, prvá o 7. 00 

h. v slovenskom a druhá o 17. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku.  Počas celého dňa bude 

možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.  

• V nedeľu, 7. 2. 16 o 17. 00 h. budeme sláviť sv. liturgiu v Kostole Najsvätejšej Trojice 

v Malackách.  

• V nedeľu, 7. 2. 16 o 17. 00 h. sa budeme v chráme spoločne modliť Veľkopôstnu večiereň 

s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a obradom vzájomného zmierenia, ktorou liturgicky 

vstúpime do obdobia sv. Štyridsiatnice. 

• 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 budeme dodržiavať tzv. aliturgické dni – v pondelky, 

utorky a štvrtky nebude o 17.00 h. sv. liturgia ale večiereň! 

• V pondelok, 8. 2. 16 sa začína Veľký pôst pred Paschou. V tento deň je zároveň prísny 

pôst, rovnaký ako aj na Veľký piatok. Po večierni, ktorá bude o 17. 00 h sa pomodlíme aj 

povečerie s časťou kánona sv. Andreja Krétskeho. 
• Sväté tajomstvo manželstva chcú prijať: Martin Janočko, syn rodičov Juraja a Andrei rod. 

Ehnovej, narodený a bývajúci v Bratislave a Sanni Vilhelmiina Karttunen, dcéra rodičov 

Kalle Juhani a Tarja Helena r. Mettomäki, narodená v Raisio, bývajúca v Bratislave.  

• Na farskom úrade si môžete zakúpiť knižný kalendár Spolku sv. Cyrila a Metoda na rok 

2016, ktorý je v predaji za 3 €. Ponúkame tiež aktuálnu podielovú knihu spolku Na krídlach 

slova a viery za cenu 4, 90 €.  

ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 24. 1. 16 sa pri zbierke na Katechizáciu vyzbierala suma 507 €. Ďakujeme za 

Vaše dary, ktorými ste podporili katechetické aktivity našej cirkvi.  

• Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav a realizácie 

dvanásteho ročníka nášho plesu, ktorí sa uskutočnil 23. 1. 2016 v UPC v Mlynskej doline. 

• Bohu známa rodina darovala na podporu našej farnosti 200 €. Vyslovujeme úprimné Pán 

Boh odmeň.  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

         rod. Mojzešovej a Mockovej  (23. 1. 16) a rod. Ilenčíkovej a Žačikovej (30. 1. 16) 
           6. 2. 16 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek 

         13. 2. 16 upratuje: rod. Krajňáková a Žeňuchová. 



BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 23. 1. 2016 prijala v našom chráme iniciačné sv. tajomstvá krstu 

a myropomazania Sophie Maria Seywerthová. Novoosvietenej Božej služobníčke i celej jej 

rodine vyprosujeme Božie požehnanie na mnoho rokov! 

KKOONNTTAAKKTT 

V prípade otsázok 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 
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