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slovíčko o SLOVE 
 

Nedávno sme v médiách zachytili istú výmenu názorov. Jedna známu slovenskú 

speváčku slovne atakovali kvôli jej viere. Verejne sa hlási ku kresťanstvu, čo jasne zrkadlí aj 

jej tvorba. Osobne ma zarazilo invektívum, ktoré použil novinár na jej adresu – keď to, že je 

kresťanka, označil ako postihnutie, anomáliu, chorobu. Nápadne mi to pripomenulo presne ten 

názor od nástupu moderny, ktorý kresťanstvo označuje podobne. Dokonca už len tušenie 

nadprirodzena v človeku označuje ako patológiu, ako chorobu. A čo má urobiť človek? Musí 

sa z tejto choroby jednoducho vyliečiť. A zasa opačný názor tvrdí, že práve toto tušenie 

nadprirodzena a túžbu po večnosti do nás vložil Boh sám, aby sme sa ho stále hľadali a 

objavovali. Už tá túžba samotná teda poukazuje na existenciu Boha.  

Môžeme povedať, že k tomu nás vedie aj sviatok – Krista Kráľa. Lebo na jednej stane 

tvrdíme, že naša liturgia je témou Kráľa Krista a Jeho kráľovstva doslova posiata od začiatku 

až do konca. A predsa máme na druhej strane skúsenosť, že isté slová nám zovšednejú a 

potrebujeme nanovo oživiť, odkryť ich obsah. Skúsme to teda aj s týmto slovom – Kráľ. 

Hovorí sa, že mnohí v sebe nesieme kráľovské túžby. Už malé deti snívajú o tom, že 

budú kráľmi, princom, princeznou. Mladí snívajú o tom, že ich domov bude takým malým 

kráľovstvom. Ženích a nevesta dostanú pri sobáši na hlavy koruny, kt. z nich robia kráľa a 

kráľovnú. Ale po tom prichádza realita poznačená sebectvom a tieto naše túžby zostávajú 

nenaplnené. Nezriedka sa dostaví aj sklamanie. Tak ako o tom čítame už v Starom Zákone. 

Vieme, že v dejinách Izraela bola najprv doba sudcov. A raz sa tak zhromaždili starší ľudu a 

žiadali si kráľa. Zašli za posledným žijúcim sudcom - Samuelom - a vraveli: „Ty si ostarel a 

tvoji synovia nekráčajú po tvojich cestách. Nuž ustanov nám kráľa, nech panuje nad nami, ako 

je to u všetkých národov.” Samuel zosmutnel, ale Boh mu povedal: „Vypočuj ich hlas. Lebo 

nie tebou opovrhli, ale mnou opovrhli, aby som ja nekraľoval nad nimi.” A preto sa sudca 

postavil pred ľud a hovoril: „Chcete kráľa? Dobre. Ale vedzte, že si vezme vašich synov a 

postaví ich k svojim vojnovým vozom. Vezme si ich, aby orali na jeho poliach...” No ľudia 

nedali ani dohovoriť starému mužovi. „Nech je nad nami kráľ. Nech nad nami súdi, vládne, 



vedie naše vojny,” volali (porov. 1 Sam 8). Preto Samuel šiel a pomazal za kráľa Šaula. A nový 

kráľ dal do poslednej bodky ľuďom zakúsiť trpkosť všetkého, čo im Samuel predpovedal. 

Preto je na mieste otázka: čo s tým? Je túžba po kráľovstve iba nejaká patológia, choroba 

z ktorej sa musíme jednoducho vyliečiť? Karl Marx a jemu podobní by povedali áno. Ale cirkev 

nám dnes znova hovorí nie a ukazuje nám skutočného kráľa - Ježiša Krista. Je úplne iný Kráľ 

ako králi tohto sveta. Dnešné evanjelium ho ukazuje v situácii, ktorá vôbec nevyzerá triumfálne. 

Podľa našich predstáv. Niekto by povedal, že celý život Pána Ježiša nevyzeral kráľovsky. 

Narodil sa v cudzej maštali, nemal, kde hlavu skloniť, vozil sa na cudzom oslovi, bol uložený 

do cudzieho hrobu... Prečo? Lebo toto je Kristus Kráľ. Hoci prišiel do svojho vlastného, vlastní 

ho neprijali, píše sv. Ján v prológu evanjelia. Kráľ Ježiš Kristus podstupuje toto riziko. Prečo? 

Lebo toto je riziko lásky. Láska riskuje neprijatie. Ináč by to nebola láska. Lebo na druhej strane 

táto Láska dúfa v prijatie. Kým žijeme je tu šanca prijať tohto Kráľa. Preto aj evanjelista Ján 

pokračuje: „...ale tým, ktorí ho prijali dal moc stať sa Božími deťmi...“ (Jn 1, 12)  

A tu máme vlastne odpoveď na otázku: „Čo znamená byť v kráľovstve Ježiša Krista“. 

Vieme, že pri krste Pána Ježiša v Jordáne nad ním Nebeský Otec vyslovil vetu: Toto je môj 

milovaný syn. A krátko nato začne Pán Ježiš verejne ohlasovať: Robte pokánie, lebo sa 

priblížilo Božie kráľovstvo. Čo je to teda Božie kráľovstvo? Nič iné ako Božie synovstvo. 

Vstúpiť do Božieho kráľovstva znamená prijať post Božieho milovaného dieťaťa.  

A teraz prichádza klasický háčik. Ako? Znova inak, ako by sme možno čakali. Typicky 

svetský kráľ by si skôr vzal od svojich poddaných to najlepšie, najcennejšie, tak ako to urobil 

aj kráľ Šaul v Starom zákone. V čom je Kráľ Ježiš iný? Neberie od nás to najlepšie. Ďalšie 

naopak. On od nás chce vziať to najhoršie – a to je náš hriech. A tu môžeme naraziť na 

spomínaný háčik. Lebo predstavme si, že by sa k nám na návštevu ohlásil nejaký kráľ, či 

kráľovná. Asi by sme sa chceli blysnúť. Ukázať v lepšom svetle. Lenže Kráľ Ježiš nie je 

zvedavý na moju potemkinovskú dedinu. On nepotrebuje moju fasádu, masku zbožného 

človeka. On chce moju realitu. A tá je u každého viac či menej hriešna. Pokiaľ si toto nepriznám 

a nevyznám, dvere do Božieho kráľovstva zostanú zatvorené. Lebo my dobre vieme, komu sa 

otvorili ako prvému. Lotrovi na kríži, ktorý uznal svoju vinu a zaklopal tak na dvere Božieho 

kráľovstva.  

Preto môžeme povedať, že túžby po kráľovstve v nás nie sú patológiou. Nie sú ničím 

chorým. Hoci sú možno sklamané alebo doteraz nenaplnené. Aj Ján Krstiteľ raz z väzenia poslal 

Ježišovi otázku: „ Ty si ten, ktorý má prísť, alebo, máme čakať iného?“ A čo mu odpovedal 

Ježiš? Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí a chudobným sa hlása evanjelium....(Mt 

11, 3nn) Akoby mu Ježiš hovoril: Podľa toho koho čakáš! Ak čakáš politického kráľa, 

revolucionára, ktorý bude plniť žalúdky a peňaženky...asi budeš sklamaný. Ale ak chceš 

naplnený život, ak chceš večný život, potom si na správnej adrese.          

 

ČERVENÁ STREDA 

 

Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné objekty na celom svete vysvietia na červeno, 

aby si pripomínali nespravodlivosť a utrpenie, ktoré sa deje na ľuďoch utláčaných pre svoje 

vierovyznanie. Túto iniciatívu na Slovensku už niekoľko rokov zastrešuje nadácia ACN 

Slovensko – Pomoc trpiacej cirkvi, ktorá je známa aj svojím pôvodným nemeckým názvom 

Kirche in Not. Táto pápežská nadácia vypracovala správu o stave náboženskej slobody vo svete 

2021 (Religious Freedom in the World Report), ktorá konštatuje, že sa v každej tretej krajine 

sveta objavujú závažné porušenia práva na náboženskú slobodu. Preto sa ľudia na všetkých 

kontinentoch spojili v modlitbe aj v stredu, 24. novembra 2021 a symbolom červenej farby – 

farby mučeníkov – poukázali na nespravodlivosť, ktorá sa deje na veriacich na celom svete. 

V našej katedrále sme v spomínaný deň pred začiatkom slávenia večernej sv. liturgie 

symbolicky zapálili červenú sviečku a osobitne sme sa modlili za bratov a sestry v Kristovi 

prenasledovaných pre svoju vieru.   

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie:  29. 11 – 5. 12. 2021 
 

Pondelok                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

  

Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Anna, Vasiľ, Mikuláš     

 

Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Piatok                      17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Mikuláš, panychída 

 

Sobota                       17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Anna 
                                              Následne veľká večiereň  

 

Nedeľa                Dvadsiata ôsma po Päťdesiatnici, 3. hlas  
                                  8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                  9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                                17:00  Večiereň                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 6. – 12. 12. 2021  
 

Pondelok         Sv. Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry    

                 7:00  Sv. liturgia (slovenská)     

                                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Header 

                                    

Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská), následne veľká večiereň 

 

Streda              Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou          

                                     7:00  Sv. liturgia (slovenská)     

                                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                   

Štvrtok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

  

Piatok                       17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Oľga, panychída 

 

Sobota                   17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

      následne veľká večiereň 
                                  

  NEDEĽA           Dvadsiata deviata po Päťdesiatnici, 4. hlas 

                                  8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                  9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                                17:00  Večiereň  

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V súčasnosti sú verejné bohoslužby zrušené. Počas trvania tohto zákazu ponúkame možnosť 

individuálnej sv. spovede, sv. prijímania či rozhovoru po osobnej dohode v chráme alebo na 

Vami zadanej adrese. Okrem toho je chrám otvorený k osobnej modlitbe či adorácii počas 

pracovných dní od 15. 00 do 17.00 hod. Taktiež môžete individuálne prijať najsv. eucharistiu 

po skončení každej sv. liturgie alebo večierne. Počas trvania zákazu verejných bohoslužieb 

slávime v nedeľu 2 sv. liturgie - o 9:00 v cirkevnoslovanskom a o10:30 hod. v slovenskom 

jazyku pri zachovaní možnosti sledovať priamy prenos všetkých bohoslužieb prostredníctvom 

televízie Logos. 

• V dôsledku zákazu sú zrušené aj nedeľné sv. liturgie v Bernolákove, Malackách a Pezinku. 

• Piatok, 3. 12. 2021 je prvým piatkom v mesiaci, preto budeme sláviť dve sv. liturgie – ráno 

o 7:00 hod a večer o 17:00 hod. Počas celého dňa bude v chráme možnosť pristúpiť k sv. 

spovedi, prijať najsv. eucharistiu alebo adorovať.   

• Kvôli pandemickým opatreniam sa tohto roku neuskutoční stretnutie so sv. Mikulášom 

v chráme. V rámci možností individuálnej pastorácie preto sv. Mikuláš znova ponúka možnosť 

odovzdania balíčka pri Vašom príbytku v nedeľu, 5 decembra popoludní. Svoj záujem mu (mi) 

nahláste najneskôr do piatku, 3. decembra.      
• Avizovaná zbierka na charitu prebehne v online priestore. Do konca Filipovky (24. 12.) 

môžete podporiť Eparchiálnu charitu v Prešove prevodom prostriedkov na ich účet - IBAN: 

SK18 7500 0000 0040 0842 5976, variabilný symbol: 6622. Zároveň môžete podporiť aj našu 

vlastnú Farskú charitu prevodom na náš farský účet – IBAN: SK2209000000000011472476, 

pričom do poznámky uveďte heslo: charita. Ďakujeme srdečne za podporu. 

• V pondelok, 6.  12. 21 je sviatok nášho otca sv. Mikuláša Divotvorcu, preto budeme sláviť 

dve sv. liturgie – ráno o 7:00 hod a večer o 17:00 hod.  

• V stretu, 8.  12. 21 slávime sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky sv. Annou, preto sa deň 

pred sviatkom pomodlíme večiereň a v deň sviatku budeme sláviť dve sv. liturgie – ráno o 7:00 

hod a večer o 17:00 hod. 

 • Pondelkom, 15. 11. 21 sme vstúpili do pôstneho obdobia pred sviatkami Narodenia Pána 

a Bohozjavenia, ktoré ľudovo voláme Filipovka. Hoci sa oficiálna pôstna disciplína oproti 

ostatnému obdobiu nemení, nevylučuje to vlastnú iniciatívu na vylepšenie duchovného života.  

• K dispozícii je už knižný kalendár spolku sv. Cyrila a Metoda na rok 2022 za cenu 3 €.   

• Rádio Mária hľadá dobrovoľníkov pre rôzne činnosti súvisiace s fungovaním rádia. Viac 

informácii získate cez e-mailový kontakt: coordinator.slo@radiomaria.org 

LÚČIME SA 

• V utorok, 23. novembra 2021 naše farské spoločenstvo opustila jeho dlhoročná členka p. 

Irena Chytrá († 89) Pohrebné obrady sa uskutočnia v kruhu najbližšej rodiny vo štvrtok, 2. 12. 

2021 o 12.00 hod. na Martinskom cintoríne v Bratislave. „Vičnaja pamjať“!   

ĎAKUJEME 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu rod. Ďukovej a Porhinčákovej (20. 11. 21) a rod. Žačikovej 

a Mockovej (27. 11. 21). 

KONTAKT 

• V prípade otázok, sv. spovede alebo iných požiadaviek nás, prosím, kontaktujte: 

osobne: o. Rastislav Čižik, farár, tel.:  0911/400 845                                                                                                                               
                                                           e-mail: bratislava@grkatba.sk   
                 o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 
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