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slovíčko o SLOVE
Keď som sa minulý rok zamýšľal nad evanjeliom piatej pôstnej nedele, ešte som netušil, že
nestratí aktuálnosť, ba dokonca, že sa to ešte viac vystupňuje. Išlo o tú štartovaciu myšlienku a
vetu, ktorú vyslovujeme v ťaživých chvíľach: „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 neisté skúšobné obdobie chceli mať rýchlo za sebou. Rodičia sa niekedy nevedia dočkať,
kedy ich deti konečne vyrastú a budú samostatnejšie. Keby tie krízy vo vzťahoch čím skôr
pominuli! A okrem toho máme určite dnes všetci jedno vrúcne želanie: Kiežby tá pandémia už
konečne skončila. Už aby sme mohli voľne dýchať. Možno by sme niekedy privítali akýsi
„zázračný ovládač“ pri ťažkých momentoch svojho života, aby sme mohli preskočiť všetky tie
nepríjemné veci.
Preto nás ani veľmi neprekvapí, 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 kdesi sedeli. Sú
na ceste do Jeruzalema, ale oni by už chceli byť ďalej. V tej ich žiadosti môžeme objaviť skrytú
túžbu preskočiť utrpenie a kríž. Keby sme tak mali v rukách takú moc. Taký „pomyselný ovládač“
by sa nám hodil. 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 Pán Ježiš 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? Nie je to skôr o skúsenosti, ktorú Dietrich Bonhöffer opísal v koncentračnom tábore,
krátko pred svojou smrťou – že Boh nezachraňuje od utrpenia, ale v utrpení, nie od problému, ale
v probléme, nie od kríža, ale na kríži???
A potom je tu ešte jeden moment. Chcieť preskočiť nepríjemné chvíle by spôsobilo ešte
jeden veľký problém. Emeritný pápež Benedikt XVI. to ešte ako profesor pred 50 rokmi vyjadril
veľmi trefne, keď povedal Nie som kresťanom iba preto, že len kresťania sa spasia, Ale kresťanom
som v prvom rade preto, aby ľudia okolo mňa mohli zažiť, stretnúť Ježiša Krista. A ako presne?
Pán Ježiš tú cestu v evanjeliu opisuje slovom služba. Lebo presne touto cestou sa zjavuje a ukazuje
Boh. Je to tá známa postupnosť – Zem, Izrael, Nazaret, Kríž, Cirkev. Toto všetko sú miesta, kde sa
zdá, že Boh mizne. Stráca sa čoraz v menšom, ale práve takto sa zjavuje ako On sám. Najprv je to
Zem – zrniečko prachu v obrovskom vesmíre ako miesto Božieho zjavenia. Potom je to Izrael. Z
ľudského pohľadu bezvýznamný národ medzi mocnými tej doby. Potom Nazaret – bezvýznamná
dedina v Izraeli, kde vyrastal Boží Syn. A nakoniec kríž, kde visí z pohľadu človeka ako nejaká
skrachovaná existencia. A práve to je miesto, kde sa môžeme dotknúť Boha. A napokon je tu cirkev
– spoločenstvo slabých, nedokonalých ľudí, ktorí majú ukázať, sprostredkovať Boha tomuto svetu.
Niečo neslýchané. Áno, toto je cesta Boha k človeku. Sv. apoštol Pavol ju v prvom liste kresťanom
v Korinte opísal slovami: „...čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je
svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných; čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil
Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval.“ (1 Kor 1, 2729)
Toto je moc Božieho kráľovstva – že ma z bytia pre seba premieňa na bytie pre druhých.
A akým spôsobom? Boh nám nevložil do rúk „čarovný ovládač“, aby sme preskočili nepríjemné
a ťažké momenty svojho života. Boh nám dáva oveľa viac. Vkladá do nás semienko samého seba,
aby som nič „nepreskakoval.“ Lebo ani On sám nič nepreskočil. Hoci v Getsemanskej záhrade
prosí Otca, či by sa to utrpenie a kríž nedalo preskočiť, predsa napokon prijíma Otcov plán. Prečo
ho nepreskočil? Lebo tým by preskočil aj moje utrpenie, moje problémy, moje slabosti. Zostal by
som v tom sám. Ale opak je pravdou. A toto je naozajstné evanjelium. Boh sa ku mne priznal a
priznáva sa aj dnes. Prosme spoločne z celej duše a mysle o dar takejto viery.

Vyhlásenie sviatku Pamiatky zázračnej klokočovskej ikony Presvätej
Bohorodičky a udelenie titulu Patrónky Zemplína
Kongregácia pre východné cirkvi, na základe právomocí, ktoré jej udelil Najvyšší
Veľkňaz František, vyhovela žiadosti Rady hierarchov a jej predsedovi, prešovskému
arcibiskupovi metropolitovi Jánovi Babjakovi SJ, ktorí podporení žiadosťami primátorov miest
horného a dolného Zemplína a podpornými listami Mons. Bernarda Bobera, košického
arcibiskupa-metropolitu a vladyku Juraja Stránskeho, arcibiskupa michalovsko-košického,
obrátili sa na spomenutú Kongregáciu so žiadosťou o vyhlásenie Presvätej Bohorodičky z
Klokočova za Patrónku Zemplína a o zaradenie sviatku na pamiatku zázračného slzenia ikony
Presvätej Bohorodičky v Klokočove do liturgického kalendára pri príležitosti jej 350. výročia
slzenia.
Preto Kongregácia pre východné cirkvi dekrétom z 21. novembra 2020 vyhlásila
Klokočovskú Bohorodičku za Patrónku Zemplína a zároveň vyhlásila nový sviatok, ktorému
pridelila titul: Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky
Zemplína.
Taktiež táto Kongregácia stanovila, aby sa nový sviatok slávil každoročne prvú nedeľu
v mesiaci október. V prípade, že na prvú nedeľu pripadne dátum 1. októbra, čo je sviatok
Pokrova – Ochrany Presvätej Bohorodičky, liturgická spomienka klokočovskej ikony sa bude
sláviť nasledujúcu nedeľu.

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 22. – 28. 3. 2021
Pondelok

17:00 Veľkopôstna večiereň (cirkevnoslovanská)

Utorok

17:00 Veľkopôstna večiereň (slovenská)

Streda

17:00 Liturgia preždeosvjaščénnych dárov (cirkevnoslovanská)

Štvrtok

Zvestovanie Presvätej Bohorodičke
17:00 Sv. liturgia sv. Jána Zlatoústeho s večierňou

Piatok

Zakončenie sv. Štyridsiatnice
17:00 Liturgia vopred posvätených darov (slovenská)

Sobota

svätého a spravodlivého Lazára
7:00 Utiereň + 1. čas
17:00 Sv. liturgia † Ladislav, panychída
Veľká večiereň s lítiou

Nedeľa

KVETNÁ
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň (slovenská)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 29. 3. – 4. 4. 2021
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

17:00

Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou † Anna

Veľký Piatok

6:00 Sväté Strasti
9:00 Kráľovské hodinky (slov. - csl.)
16:00 Večiereň s uložením plaštenice

Veľká Sobota

8:00 Jeruzalemská nadhrobná utiereň (slov.)
16:00 Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou (slov.- csl.)

Nedeľa PASCHY

0:00 Nadhrobná polnočnica s čítaním Skutkov sv. apoštolov
6:00 Veľká utiereň Vzkriesenia
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Veľká večiereň

OZNAMUJEME

•

Komisia pre mládež Prešovskej archieparchie, Rada pre mládež Košickej eparchie
a Bratislavská eparchia pozývajú mladých na Modlitby za mladých gréckokatolíkov na
Slovensku. Podujatie nesie názov Zjednotení, lebo spája mladých celej Gréckokatolíckej
metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Počas víkendu 26.-28.marca 2021 je pre mladých
pripravený bohatý program, ktorý bude možné sledovať on-line na FB profiloch jednotlivých
eparchií: Prešovská archieparchia – Komisia pre mládež Prešovskej archieparchie, Košická
eparchia – Rada pre mládež Košickej eparchie, Bratislavská eparchia – Mládež Bratislavskej
eparchie. Okrem zapojenia sa do on-line modlitieb, si mladí budú mať možnosť vypočuť slovo
k téme Boží influencer rozdelené do troch príhovorov a možnosť viesť súkromný duchovný
rozhovor s kňazom, rehoľníkom alebo mladým v piatok a sobotu večer prostredníctvom zoom.
Podujatie vyvrcholí v nedeľu sv. liturgiami s vladykmi jednotlivých eparchií a bude pokračovať
následnými popoludňajšími alebo večernými on-line aktivitami, ktoré si už pripravili jednotlivé
eparchie osobitne. O 10. 30 bude náš vladyka Peter Rusnák sláviť sv. liturgiu v katedrále
a popoludní o 15.00 bude mať katechézu pre mládež prostredníctvom ZOOM, nasledovať bude
diskusia a modlitba večierne opäť v chráme o 17.00 hod.
• Konferencia biskupov Slovenska spolu so Slovenskou katolíckou charitou vyhlásila na 21. 3.
2021 osobitnú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a migrantom. Zbierku môžete
podporiť darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.
Vopred ďakujeme za Vaše dary.
• Vo štvrtok, 25. 3. 21 slávime prikázaný sviatok Zvestovanie Presvätej Vládkyni,
Bohorodičke Márii, vždy Panne. V deň sviatku budeme o 17.00 hod. sláviť sv. liturgiu sv. Jána
Zlatoústeho s večierňou v slovenskom jazyku.
• Pripomíname, že v ostatné dni počas týždňa sa namiesto sv. liturgií modlíme večierne
a liturgie vopred posvätených darov. Ich texty na konkrétny deň nájdete na stránke
www.logos.tv/bratislava-live. Rovnako tam nájdete aj texty bohoslužieb Veľkého týždňa.
• Z programu Veľkého týždňa upozorňujeme najmä na zmeny oproti minulým rokom. Sv.
Strasti, teda utiereň Veľkého piatku s čítaním dvanástich evanjelií, sa budeme modliť na Veľký
piatok ráno o 6:00 hod. Kráľovské hodinky sa potom začneme modliť o 9:00 hod. V nedeľu
Paschy sa začneme o polnoci modliť Nadhrobnú polnočnicu s čítaním celých Skutkov sv.
apoštolov s následnými modlitbami a prenesením plaščenice na prestol. Utiereň Vzkriesenia sa
začneme modliť o 6:00 hod. Po krátkej pauze budeme sláviť sv. liturgiu o 9.00
v cirkevnoslovanskom a o 10:30 v slovenskom jazyku.
• Vzhľadom na blížiace sa sviatky Paschy ponúkame možnosť sv. spovede, ktorej čas si môžete
dohodnúť individuálne cez nižšie uvedené kontakty.
• Vybrané modlitby na „domáce“ posvätenie ratolestí Kvetnej nedele, jednoduchý obrad
uloženia plaštenice a posvätenie jedál na sviatok Paschy nájdete aj na našej farskej stránke:
www.bratislava.grkatba.sk.
• Pripomíname, že počas pracovných dní (pondelok až piatok) sa v našom chráme o 15. hodine
modlíme 9-ty čas a následne vykladáme k adorácii najsv. eucharistiu.
• Aj tento rok prosíme o podporu našej farnosti dvoma percentami z daní prostredníctvom
nášho občianskeho združenia Stauros Bratislava, ktoré sme založili aj na tento účel. Potrebné
tlačivá
nájdete
okrem
chrámu
aj
na
internetovej
stránke
farnosti:
https://bratislava.grkatba.sk/darujte-2/. Ďakujeme srdečne za Vašu podporu.
ĎAKUJEME

• Bohu známa osoba darovala na podporu farnosti 300 €, iná Bohu známa osoba darovala 100
€. Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“

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

