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slovíčko o SLOVE 
 
 

Vieme si živo predstaviť situáciu, v ktorej si povzdychneme: „Keby to už bolo za nami!“ 

Niektoré deti sa nevedia dočkať, kedy už budú konečne dospelé. Študent sa nevie dočkať 

ukončenia školy. Možno aj v práci by sme to ťažšie skúšobné obdobie chceli mať rýchlo za 

sebou. Rodičia sa niekedy nevedia dočkať, kedy ich deti konečne vyrastú a budú rozumnejšie 

či viac samostatné. Keby tie krízy vo vzťahoch boli čím skôr za nami! Niekto zhodnotil, že sú 

to celkom prirodzené túžby. Pamätám si ale na jednu filmovú fikciu práve o tejto túžbe. Lenže 

táto túžba tam bola dotiahnutá až do extrému. Mladý manžel, otec rodiny a zároveň začínajúci 

manažér dostane zaujímavý darček – diaľkový ovládač. Lenže čoskoro príde na to, že je to 

ovládač od jeho života. Stačí stlačiť jedno tlačidlo a všetci okolo neho zamrznú. Stlačí iné 

tlačidlo a nepríjemná situácia sa rýchlo pretočí. A zasa iné tlačidlo trápnu situáciu dokonca 

preskočí. A tak tento človek postupne preskočí všetky nepríjemné veci svojho života. Až sa 

ocitá na jeho konci. Je síce bohatý a urobil kariéru, ale je rozvedený, opustený a veľmi 

nešťastný. Na začiatku stála jedna „prirodzená“ túžba - preskočiť nepríjemné situácie.  

Je zaujímavé, že podobné túžby nájdeme aj vo svätom evanjeliu. Pán Ježiš je so svojimi 

učeníkmi na ceste do Jeruzalema. Na tejto ceste Kristus tri krát predpovedá svoje utrpenie, smrť 

a vzkriesenie. Keď to urobil po prvý krát, Peter ho začal odhovárať. Za to si vyslúžil tvrdé slová 

Pána Ježiša: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ (Mk 

8, 33) Keď Pán Ježiš predpovedal svoje utrpenie po druhý krát, apoštoli sa začali hádať, kto z 

nich je väčší. Znova dostali lekciu, že ak chcú byť prví, majú slúžiť. (Mk 9, 35) A po dnešnej, 

tretej predpovedi sa to znova ubralo týmto smerom. Dvaja bratia Jakub a Ján prišli za Pánom 

Ježišom s prosbou: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ 

(Mk 10, 35) O čo vlastne ide? Apoštoli sú na ceste, ale oni by už najradšej sedeli. Sú na ceste 

do Jeruzalema, ale oni by už chceli byť ďalej. V tej ich žiadosti je tak vlastne ukrytý úmysel 

preskočiť utrpenie a kríž. Keby sme tak mali v rukách takú moc. Len nedávno sme v tom istom 

evanjeliu podľa sv. Marka počuli vetu: „Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým 

neuvidia, že Božie kráľovstvo prichádza s mocou.“(Mk 9,1) Hovorí Kristus o tejto moci? Moci 



preskočiť nepríjemné veci, lebo my sme kresťania? Podľa hesla: Mne sa nemôže stať nič 

nepríjemné, lebo ja chodím do chrámu, modlím sa a prijímam sviatosti.  

Skúsme na tomto pozadí nechať znova zaznieť slová teológa Dietricha Bonhöffera, 

ktorého zabili v koncentračnom tábore len pár dní pred koncom druhej svätej vojny: „Boh 

nezachraňuje od utrpenia, ale v utrpení, nechráni nás od bolesti, ale v bolesti, nezachraňuje od 

kríža, ale v kríži... Boh neprináša riešenie našich problémov, On prináša do našich problémov 

Seba. Boh dáva všetko“ Čo  vlastne znamená preskočiť utrpenie? Môže to znamenať,  že tým 

vlastne preskočím Boha v tomto utrpení. Preskočím Jeho silu, Jeho prítomnosť, Jeho objatie. 

Všetci poznáme ten ošúchaný príbeh o stopách v piesku,  v ktorom sa človek obzrel za svojím 

životom a videl dvoje stôp – okrem svojich aj stopy Boha. Ale videl, že v ťažkých momentoch 

tam boli iba jedny stopy. Lenže neboli to stopy opusteného človeka, ale boli to stopy Boha, 

ktorý toho človeka niesol. Preto aj to dnešné sv. evanjelium končí slovami o službe. Lebo to je 

služba Boha voči nám. To je tá skutočná Bohoslužba. Boh nás nesie. Áno. Niekedy možno aj 

odstráni náš problém, utrpenie či chorobu. On má tu moc. Ale inokedy zasa zmení náš pohľad 

naň. Ako? Dá nám zakúsiť, že je s nami. Myslím, že práve takáto skúsenosť priviedla sv. pápeža  

Jána XXIII k vyznaniu: „Človek je najväčší vtedy, keď je na kolenách.“ Na kolená ma možno 

zrazil nejaký problém aj preto, aby som práve na týchto svojich kolenách uznal svoju krehkosť 

a prijal Božiu silu.  

Toto je moc Božieho kráľovstva. Boh nám nevložil pri sv. krste do rúk pomyselný 

ovládač, aby sme preskočili nepríjemné a ťažké momenty svojho života. Boh nám dal oveľa 

viac. Vložil do nás semeno svojho Života, aby som nič nepreskakoval. Lebo ani On nič 

nepreskočil. Ježiš Kristus nič nepreskočil. Hoci v Getsemanskej záhrade prosí Otca, či by sa to 

utrpenie a kríž nedalo preskočiť, predsa na konci všetko prijíma. Prečo to nepreskočil? Lebo 

tým by preskočil mňa. On to neurobil. Boh sa ku mne priznal a priznáva sa aj dnes.          

 

 

CHRISTUS VIVIT 
 

„Kristus žije. On je našou nádejou i tou najkrajšou mladosťou tohto sveta. Všetko, čoho 

sa on dotkne, sa stáva mladým, stáva sa novým, napĺňa sa životom. Preto prvé slová, s ktorými 

sa chcem obrátiť na každého mladého kresťana, sú: On žije a chce, aby si bol živý!“ Takto sa 

začína Posynodálna apoštolská exhortácia Christus vivit pápeža Františka, podpísaná 

v pondelok, 25. marca 2019 vo svätom domčeku v Lorete, adresovaná „mladým a celému 

Božiemu ľudu“. 

V dokumente pozostávajúcom z deviatich kapitol rozdelených do 299 odsekov pápež 

vysvetľuje, že sa nechal inšpirovať bohatstvom reflexií a dialógov synody o mladých, ktorá sa 

slávila vo Vatikáne v októbri 2018.  

Pápež mladým ohlasuje tri veľké pravdy: „Boh ťa miluje, nikdy o tom nepochybuj“ 

Vysvetľuje, že pamäť nebeského Otca „nie je ako nejaký harddisk, ktorý zapisuje a archivuje 

všetky naše dáta. Jeho pamäť je nežným srdcom súcitu, ktoré sa raduje z definitívneho 

vymazania každej našej stopy zla... Pretože ťa miluje“. Druhou pravdou je spása v Ježišovi 

Kristovi: „Kristus ťa zachraňuje“. A napokon tretia  veľká pravda znie: „On žije!“ Treba to mať 

na pamäti... pretože nám hrozí, že Krista budeme brať len ako dobrý príklad minulosti, ako 

nejakú spomienku, ako niekoho, kto nás zachránil pred dvetisíc rokmi. Toto by nám neslúžilo 

na nič, zanechalo by nás to rovnakými, akými sme boli predtým, nevyslobodilo by nás to. 

Exhortáciu uzatvára pápež František odkazom: „Drahí mladí, rád vás uvidím bežať 

rýchlejšie než ten, kto je pomalý a ustráchaný. Bežte priťahovaní tou Tvárou, tak veľmi 

milovanou, ktorej sa klaniame vo svätej Eucharistii a ktorú rozpoznávame v tele trpiaceho 

brata... Cirkev potrebuje váš elán, vaše intuície, vašu vieru... A keď dorazíte tam, kam sme my 

ešte nedospeli, majte trpezlivosť na nás počkať.“  

(zdroj: www.tkkbs.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 8 - 14. 4. 2019 
Pondelok             17:00   Veľkopôstna večiereň (cirkevnoslovanská) 

              

Utorok               17:00   Veľkopôstna večiereň (slovenská) 

 

Streda                17:00   Liturgia preždeosvjaščénnych dárov (cirkevnoslovanská)  

 

Štvrtok               17:00   Veľkopôstna večiereň (slovenská) 

         

Piatok                 17:00   Liturgia vopred posvätených darov (slovenská)  

              

Sobota               Vzkriesenie spravodlivého Lazára 

                            17:00 Sv. liturgia (slovenská) 
    Večiereň 

 

Nedeľa                Kvetná nedeľa 

                                   8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                  9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), svätenie ratolestí, myrovanie 

                                10:30  Sv. liturgia (slovenská), svätenie ratolestí, myrovanie 

                                17:00  Večiereň (slovenská) 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 15. – 21. 4. 2019  
 
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 vykoná   

                                                  obrad umývania nôh 

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

                                                   * na úmysel darcov 

 

Veľký Piatok                 8:00    Kráľovské hodinky  

                  16:00    Večiereň s uložením plaščenice          

                              

Veľká Sobota                8:00   Jeruzalemská nadhrobná utiereň 

                    16:00   Sv. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou  

 

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

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

                 10:30 Sv. liturgia (slov.), posvätenie jedál 
      17:00  Večiereň 

 



OZNAMUJEME 

• V piatok, 12. 4. 19 sa končí Veľký pôst – svätá Štyridsiatnica. Osobitný celok, ktorý nás 

vovedie do slávenia Sviatku všetkých sviatkov je Veľký týždeň. 

• Dom Quo Vadis pozýva 10. apríla 2019 na výnimočnú pôstnu polievku, v čase od 15:00 do 

21:00 h. Výťažok tejto celoslovenskej charitatívnej akcie bude použitý na vybudovanie centier 

na pomoc rodinám. Viac na stránke: https://www.domquovadis.sk/sk/udalost/podelme-sa-

2019. 

• Na Lazárovu sobotu, 13. 4. 19 pozývame na stretnutie mladých s našim vladykom Petrom 

Rusnákom, ktoré sa uskutoční v Marianke. Program sa začne modlitbou Krížovej cesty o 14.00 

h. O 15. 00 h. bude nasledovať katechéza vladyku Petra. Program zakončí spoločné agapé 

v exercičnom dome. V prípade priaznivého počasia ponúkame aj možnosť dvojhodinovej pešej 

mini-púte do Marianky z Kačína. Je to konečná zástavka autobusu č. 43, ktorý premáva na trase 

Patrónka  - Kačín. Svoj záujem nahláste na kontakty farského úradu. Srdečne pozývame.    
• Na Kvetnú nedeľu bude po sv. liturgiách požehnanie ratolestí a myrovanie.  

• 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 nedeľu, 14. 4. 19 budeme sláviť sv. liturgiu v Rímskokatolíckom chráme Povýšenia sv. 

Kríža v Pezinku – Cajle so začiatkom o 16.00 h. 

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

dávame okrem iného sv. liturgiu na Veľký štvrtok (18. 4. 19) o 9. 00, pri ktorej vladyka Peter 

vykoná obrad umývania nôh. Veľký piatok (19. 4. 19) je prikázaným sviatkom a zároveň je 

predpísaný prísny pôst.  

• Sviatok Paschy 21. 4. 19 začneme modlitbou paschálnej utierne o 5. 30 h. a následne budeme 

pokračovať svätením jedál, po ktorom budeme sláviť sv. liturgiu v slovenskom jazyku. 

• Na Veľký piatok bude prebiehať už tradičná zbierka na Boží hrob. Jej účelom je podpora 

cirkvi vo Svätej zemi. Okrem iného je to konkrétne podpora Baziliky Božieho hrobu 

v Jeruzaleme a iných posvätných miest. Vopred ďakujeme za Vaše dary. 

• Pozývame Vás na farskú púť Po stopách sv. Sedmopočetníkov, ktorú pripravujeme spolu 

s našimi farnosťami Trenčín a Trnava v dňoch od 28. augusta do 5. septembra 2019. Púť sa 

uskutoční autobusom a navštívime na nej mestá Skopje, Ochrid (Macedónsko), Berat 

(Albánsko) a Solún (Grécko). Cena za osobu je 335 €.  

ĎAKUJEME 

• Bohu známa rodina darovala na podporu farnosti 100 €, iná Bohu známa osoba 50 €. 

Vyslovujeme „Pán Boh odmeň!“ za Vaše štedré dary.  
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

  Rodine Semberovej a Vavríkovej (30. 3. 19) a rod. Mojzešovej a Mockovej (6. 4. 19). 

    13. 4. 19 upratuje: rod. Porhinčáková, Ďuková, Žačiková, Susla a spol. Modlitby matiek.  

    27. 4. 19 upratuje: rod. Buraľová a Pokorná. 

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 
                o. Jozef Durkot, kaplán, tel.: 0903/305 298   
                o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 
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