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slovíčko o SLOVE 
 

Jednou z otázok, ktorú si často vzájomne kladieme pri stretnutiach je aj otázka: Čo máš 

nové? Sme zvedaví na novinky. Akoby to niekedy išlo až tak ďaleko, že mať sa dobre znamená 

mať neustále niečo nové, nejaké novinky. A na druhej strane – nemať novinky – to človek 

prestáva byť zaujímavý. Takmer každá oblasť na nás chrlí niečo nové. Autá, počítače, 

programy, zákony, vyhlášky... A moderný víťaz je ten, kto stíha držať krok s touto rýchlou 

dobou. V opačnom prípade sme zaradení k „dinosaurom, jaskynným ľuďom“ alebo sme v 

lepšom prípade odstrčení len tuto, kamsi do stredoveku...  

Na jednej strane vnímame niečo podobné aj v oblasti kresťanstva. Veľa sa dnes aj v 

cirkevných kruhoch hovorí o novej evanjelizácii. Aj nedávno nás pápež František pri návšteve 

Slovenska o5 vyzval, aby sme boli kreatívni, aby sme vymýšľali nové – modernejšie abecedy 

na odovzdávanie evanjelia súčasnému človeku. Aby sme boli in. Nepochybne je to  veľmi 

dôležité, ale... Zaujala ma kniha V stopách pápeža Františka. Je to kniha o tzv. Teológii nehy. 

Takto niektorí nazývajú osobitý spôsob myslenia a prístupu súčasného pápeža. A hneď v úvode 

sa autor snaží ukázať, ako k tejto teológii nehy prišlo a v čom môže byť prínosná. Snaží sa 

najprv diagnostikovať dobu z pohľadu kresťanstva a cirkvi. Hovorí, že nežijeme len v dobe 

zmien, ale že skôr zažívame zmenu doby. Vo vzťahu k cirkvi to znamená niečo totálne nové, 

čo tu doteraz nebolo, a čo nesmieme prehliadať.  Ľudia už nevnímajú cirkev ako jediné miesto 

spásy ako kedysi. Súvisí to so zmenou hodnôt. Smiem to, čo sa mi páči a pravdivé je to, čo tak 

aj cítim. Pravda sa už nevníma ako idea, ale ako pohyb, neustála zmena... Pravda sa upravuje 

podľa aktuálnych okolnosti. Všetko závisí od kontextu. A z toho vyplýva otázka: Ako na túto 

zmenu zareagujem ja – kresťan? A tu vyvstáva zásadný problém, ktorý potom niektorí vtesnajú 

do provokatívnej otázky: Má sa zmeniť človek podľa náuky alebo náuka podľa človeka?           

Ak pôjdeme prvou cestou – človek sa má zmeniť podľa náuky – tak si niektorí myslia,  

že tým riskujeme stratu dnešného človeka. Hrozí nám, že ho neoslovíme v jeho reálnej situácii. 

Lenže ak idem druhou cestou a budem meniť náuku podľa človeka, kam sa až dostanem? 

Neskončím v rovnakom relativizme ako svet okolo mňa? Neskončíme pri kresťanstve, ktoré 

sľubuje prosperitu a blahobyt, teda raj iba tu na zemi?  Je toto ten nový spôsob? 



Nemusíme dávať odpoveď hneď. Nechajme odpovedať evanjelium 30-tej nedele po 

Päťdesiatnici. (Lk 18, 18-27) Akú odpoveď ponúka? Vidíme mladého muža, ktorý prichádza 

za Ježišom s otázkou: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ 

A vieme, že Pán Ježiš dáva na tú dobu nezvyčajnú odpoveď. Začiatok večného života 

umiestňuje už na tento svet. Vtedy si ľudia mysleli, že večný život začína až po smrti. Pán Ježiš 

hovorí, že začína už počas života a odráža sa v našich vzťahoch. A tu naráža na problém 

mladého muža. Jeho istota, ktorú vložil do svojho majetku. Keď ho Pán Ježiš vyzve, aby sa 

vzdal tejto svojej istoty a oprel sa iba o Krista, mladý muž končí v smútku. A čo Pán Ježiš v tej 

chvíli neurobil? Nerozbehol sa za týmto mladým mužom. Nekľakol si pred ním a neprosil ho, 

aby si to rozmyslel. Toto Ježiš neurobil. On mohol pokojne povedať: „Počúvaj, veď nerob fóry, 

nejako sa predsa dohodneme. Ja som to až tak nemyslel. Nemusíš predávať všetko. Možno bude 

stačiť aj polovica. Ja som ťa len skúšal. Poď naspäť.“ Prečo to Kristus neurobil? Lebo toto by 

tomu mladému nepomohlo. Toto by mu uškodilo. To by ho možno utvrdilo v jeho sebestačnosti 

– v domnienke vlastnej dokonalosti. Preto tento človek dostal, čo potreboval. On potreboval 

odísť od Ježiša smutný. Potreboval naraziť. Možno ho práve tento náraz zastavil, možno ho 

uzdravil, priviedol k novému smeru. Možno mu to nedalo a nakoniec sa predsa len rozhodol 

pre Krista. Nevieme. Ale v tomto vidím odpoveď na vyššie položenú otázku.  

Zmeniť človeka či zmeniť náuku? Čo je odpoveďou? Ani jedno ani druhé! Ale v prvom 

rade: Umožniť stretnutie s Ježišom Kristom! Keď nás kresťanov Pán Ježiš na jednom mieste 

prirovnáva k soli, môžeme si domyslieť, že soli v jedle nemusí byť veľa. Ale pred čím varuje 

doslova? Aby sme nestratili svoju typickú chuť. Chuť pravého evanjelia. Lebo stará známa 

pravda hovorí, že svet nečíta evanjelium, ale číta život kresťana. Číta môj život. A čo v ňom 

prečíta? Povrchnosť, formalizmus, moralizovanie? Toto je chuť dnešného kresťanstva? Preto 

nám evanjelium neustále vracia tú pravú chuť Ježiša Krista. A On vždy zmiešava minimálne 

dve prísady. Pravdu a lásku. Evanjelista Marek spomína, že predtým, ako Kristus odhalil 

mladému mužovi jeho problém, pozrel sa naňho s láskou. A potom mu jeho problém odkryl. 

Pravda spolu s láskou a láska spolu s pravdou. lebo pravda bez lásky – je zákonníctvo a 

odsúdenie. A láska bez pravdy je slepota a naivita. Ale láska s pravdou je živý Ježiš Kristus.      

 

Výzva COMECE za pokoj pre Ukrajinu a EURÓPU 

 

Komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) prostredníctvom 

vyhlásenia jej predsedu kardinála Hollericha sformulovala svoje obavy nad nárastom napätia 

okolo Ukrajiny a vyjadrila solidaritu s jej obyvateľmi. Vyzvala krajiny neriešiť vec 

„demonštrovaním sily a posilňovaním dynamiky zbrojenia, ale hľadaním tvorivých spôsobov 

vyjednávania a angažovanosti založenej na hodnotách“. (...) 

Vo svojom vyhlásení vydanom 26. januára, v deň, na ktorý pápež pozval veriacich k 

modlitbe za pokoj, Komisia biskupských konferencií Európskej únie pozýva veriacich pridať 

sa k modlitbe za pokoj na Ukrajine a v Európe prostredníctvom nasledujúcej modlitby: 

 

Všemohúci Bože, ty žehnáš svoj ľud pokojom. Nech tvoj pokoj, darovaný v Kristovi, 

prinesie upokojenie do napätí, ktoré ohrozujú bezpečnosť na Ukrajine a na európskom 

kontinente. Nech namiesto múrov rozdelenia a konfrontácie môžu zapustiť korene a rásť 

semienka dobrej vôle, vzájomného rešpektu a ľudského bratstva. 

Prosíme ťa, daruj múdrosť všetkým stranám a tým, ktorí nesú zodpovednosť v 

medzinárodnom spoločenstve, aby sa snažili ukončiť pretrvávajúce napätia osvojením si cesty 

zmierenia a pokoja prostredníctvom dialógu a konštruktívnej spolupráce. 

Spolu s Máriou, Matkou pokoja ťa, Pane, prosíme: prebuď svoj ľud, aby sa usiloval o 

cestu mieru, pamätajúc na Ježišove slová: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať 

Božími synmi. Amen. 

www.vaticannews.va 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie:  24. - 30. 1. 2022 
 

Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

  

Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Ľubomír s rodinou 

 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Mária, Ján, Marián   

 

Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Ľubomír s rodinou 

                                                    

Piatok                      17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Ľubomír s rodinou 

  

Sobota                      17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Juraj a Erika s rodinou 

     Následne: veľká večiereň                                
 

Nedeľa                  TRIDSIATA DRUHÁ PO PÄŤDESIATNICI – O Zachejovi, Traja  svätí                     

                                 svätitelia, Bazil Veľký,  Gregor Teológ a Ján Zlatoústy,  3. hlas  
                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                  9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

               10:30  Sv. liturgia (slovenská)  

                       12:00  Sv. liturgia (slovenská) 

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

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 31. 1. – 6. 2. 2022  
 

Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

  

Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Ľubomír s rodinou 

                                              Veľká večiereň s lítiou  

 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

 

Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

                                                    

Piatok                      17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

  

Sobota                      17:00  Sv. liturgia (slovenská)  * na úmysel (Škovierová)  

     Následne: veľká večiereň                                

                                
NEDEĽA               TRIDSIATA tretia po PÄŤDESIATNICI, - O mýtnikovi a farizejovi 4. hlas 

                                     8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                     9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                 10:30  Sv. liturgia (slovenská)  

                         12:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                                   17:00  Sv. liturgia v Malackách         

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

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 23. 1. 22 bude po sv. liturgiách zbierka na Katechizáciu. Jej účelom je podpora 

rôznych katechetických aktivít našej cirkvi. Vopred ďakujeme za Vašu podporu. 

• V súčasnosti sú verejné bohoslužby znova povolené pri zachovaní nasledovných podmienok: 

Bohoslužby sú aktuálne (od 12. 1. 2022) povolené pre 100 veriacich a sú prístupné v režime 

OP – pre kompletne zaočkovaných a tých, ktorí za posledných 6 mesiacov prekonali ochorenie 

covid 19. V nedeľu preto naďalej slávime 4 sv. liturgie. Pre účasť na nedeľnej bohoslužbe je 

potrebné zapísať sa do tabuľky na internetovej stránke farnosti alebo nahlásiť sa osobne 

či telefonicky. Tabuľka pre nové zapisovanie je aktualizovaná spravidla v nedeľu, cca. o. 19.00 

hod. Deti do veku 12 rokov nemusia byť testované, ale preberajú status ich rodičov (OP). 

Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbe v nedeľu a prikázaný sviatok, pričom 

zostáva možnosť sledovať ich „naživo“ prostredníctvom internetového prenosu 

prostredníctvom televízie Logos. Stále tiež ponúkame pre všetkých možnosť individuálnej 

pastorácie formou sv. spovede, podania eucharistie  mimo sv. liturgie alebo rozhovoru po 

osobnej dohode cez kontakty farského úradu.  

• V nedeľu, 30. 1. 22 slávime zároveň aj sviatok Troch svätých svätiteľov. Tento sviatok je 

spojený so štrnástym výročím zriadenia našej Bratislavskej eparchie a povýšenia našej cirkvi 

na metropolitnú cirkev sui iuris.  

• V stredu, 2. 2. 22 budeme sláviť sviatok Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša 

Krista. V predvečer sviatku sa pomodlíme veľkú večiereň a v deň sviatku budú dve sv. liturgie: 

o 7. 00 h. v slovenskom a o 17. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku. Po sv. liturgiách bude 

požehnanie sviec a myrovanie.  

• Piatok, 4. 2. 2022 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.   

• V nedeľu, 6. 2. 22 budeme sláviť sv. liturgiu v chráme Najsvätejšej Trojice v Malackách so 

začiatkom o 17. 00 hod. 

• 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/. Vaše darované prostriedky budú použité na výrobu 

nových vchodových dverí v našom chráme. Ďakujeme srdečne za podporu.  

ĎAKUJEME 

• Pri príležitosti svojho životného jubilea daroval na chrám p. Štefan Ščurko 100 €. Srdečne 

blahoželáme a ďakujeme.  

• Bohu známa rodina darovala pre potreby farnosti 300 €, iná Bohu známa osoba prispela 100 

€. Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu rod. Ďukovej a Porhinčákovej (15. 1. 22) a rod. Mockovej 

a Žačikovej (22. 1. 22) 

  29. 1. 22 upratuje rod. Beblavá, Pätoprstá a Rimová 

    5. 2. 22 upratuje rod. Buraľová a Zimová. 

 Ďakujeme za Vašu službu! 

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   

https://bratislava.grkatba.sk/darujte-2/
mailto:bratislava@grkatba.sk


                 o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 


