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slovíčko o SLOVE 
 

Pri najväčšom kresťanskom sviatku - Pasche - si pravidelne spomeniem na jeden príbeh. 

Pri ceste vlakom sa v jednom kupé rozprúdila družná debata. Väčšina cestujúcich si všimla 

dvoch ľudí. Rozprávali sa dialektom, ktorý naznačoval, že sú z východného Slovenska. Keď sa 

blížila zastávka Žilina, dvihli sa zo sedadiel a začali si zberať veci. Ktosi sa ich spýtal: Vy ale 

asi nebudete zo Žiliny. Na to jeden z dvojice hovorí: Nie, my nepochádzame zo Žiliny. 

Presťahovali sme sa sem z východného Slovenska. Aby sme boli bližšie k synovi. - Aha. Syn 

žije v Žiline? Nie, nie v Žiline, v Chicagu. 

Aby sme boli bližšie. Prečo sa mi táto epizóda spája s najväčším sviatkom kresťanov? 

Možno kvôli svojmu refrénu: „aby sme boli bližšie.“ Lebo sviatok Paschy spôsobuje, že 

každoročne sa aspoň na pár dní takpovediac sťahujeme bližšie k Synovi, k Božiemu synovi – 

Ježišovi Kristovi. Niektorí sme sa viac postili, možno sme sa aj viac modlili. Možno sme 

častejšie otvorili Bibliu, možno aj navštívili chrám. Niektorí absolvovali aj sv. spoveď a prijali 

eucharistiu. A keď robíme tieto zbožné veci, tak možno s nimi príde aj pocit, že sme sa 

„presťahovali“ bližšie Bohu. Je to ale naozaj tak? Áno, často si pripomíname, že v živote to 

chceme dotiahnuť čo najďalej, a v tom duchovnom zasa - čo najbližšie. Čo to vlastne znamená? 

Podľa čoho viem, že som sa presťahoval k bližšie k vzkriesenému Synovi? Je to ľahké. Moja 

blízkosť k Bohu sa ukazuje na mojej blízkosti k človekovi vedľa mňa. Preto je na mieste 

praktická otázka: Ako na to? Ako sa mám priblížiť k Bohu? Prvý krok je otvoriť oči. Tak ako 

sa pri prvom hriechu ľuďom otvorili oči pre svet bez Boha, teraz je na čase otvoriť oči pre svet 

s Bohom. Voláme ich oči viery. Len týmito očami vidím, že Boh sa priblížil ku mne. On sa 

priblížil prvý a priblížil sa tak, ako sa len dá. Máme pred sebou vrchol Božieho vtelenia – jeho 

Vzkriesenie.  

V jednom rozhovore som nedávno dostal otázku: Čo je viac – ukrižovanie Ježiša Krista 

alebo jeho vzkriesenie? Odpoveď je jasná: Jedno bez druhého by bolo neúplné. Lebo čo vidíme 

na kríži očami viery? To isté čo videl sv. Pavol, keď napísal, že Ježiš svojou smrťou zničil toho, 

ktorý vládol smrťou, teda diabla, a vyslobodil nás, ktorých celý život zotročoval strach zo smrti. 

(porov. Hebr 2, 14) Lebo pred Veľkým piatkom platilo smutné znamienko rovnosti. Smrť = 



peklo. Ale na Veľký piatok sa stane niečo doposiaľ nevídané. Ježiš Kristus, Boží syn zomiera. 

Boh sám vstupuje do fyzickej smrti. A tesne predtým z jeho úst vyjde modlitba 22 žalmu: „Bože 

môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Na tejto modlitbe sám Boh zjavuje, v čom je vlastne 

problém smrti. Problém smrti je totálna opustenosť. A táto opustenosť nám naháňa strach. 

Strach zo smrti je vlastne strachom z opustenosti. Táto opustenosť sa skrýva v najhlbšom vnútri 

každého človeka. Hoci ju maskujeme a zakrývame akokoľvek, predsa je tam. A v tomto bode 

narážame na ten najväčší rozpor človeka. V najväčšej hĺbke svojho vnútra túžime po 

spoločenstve a na strane druhej tam zažívame úplnú opustenosť a máme z toho strach. Čo s 

tým? Neustále opakujeme, že príchod Boha na svet je plný paradoxov. Mocný Boh ako slabé 

dieťa. Večné Slovo ako nemluvňa. Prečo? Aby vyriešil ten môj najväčší paradox, najväčší 

rozpor, môj najhlbší strach. A ako? Skúsme si to priblížiť na jednom obraze. Predstavme si 

dieťa, ktoré má prejsť v tmavej noci hustým lesom. Bojí sa. Nestačí, keď mu predtým povieme, 

že sa nemusí ničoho báť. V okamihu, keď sa dieťa ocitá v temnom lese samé, prichádza strach. 

Nie je to strach pred niečím konkrétnym. Je to strach z totálnej opustenosti. Keby to bol strach 

pred niečím, stačilo by to niečo odstrániť a bolo by po strachu. Čo pomôže dieťaťu v tomto 

strachu? To, že si samé začne hovoriť, že sa nemusí ničoho báť? Je tu lepšia možnosť. Dieťa 

stratí svoj strach v okamihu, keď je tu ruka, ktorá ho chytí a vedie. Dieťa sa prestane báť, keď 

je tu hlas, ktorý ho upokojí, že je s ním a všetko je v poriadku. Nie je to obraz našej situácie? 

Čo vidíme na ikone Vzkriesenia? Vidíme Krista, ktorý z pekla doslova vyťahuje Adama a Evu. 

Podáva im svoje ruky. Čo počúvame na sv. liturgii v nedeľu Vzkriesenia? Počúvame slovo o 

Slove, ktoré sa stalo telom a prišlo do tmy tohto sveta.         

O každej fyzickej smrti teda môžeme povedať presne to, čo o každom utrpení a bolesti. 

Fyzická smrť - podobne ako utrpenie a bolesť - tu aj po smrti a vzkriesení Pána Ježiša stále je. 

Ale je tu zásadný rozdiel. Teraz je v nej prítomný Boh. Ježiš Kristus odstránil znamienko 

rovnosti medzi smrťou a peklom.  V našej fyzickej smrti nás čaká Ježiš Kristus. Nebudeme tam 

sami. Lenže či sa chytím jeho záchrannej ruky potom, to závisí od toho, či sa jej chytím už dnes. 

Či prijmem jeho pozvanie do večnej slávy v nebi, závisí od toho, či prijmem Jeho pozvanie do 

vzťahu dnes. Závisí to od toho, či uverím Jeho hlasu, ktorý ma chce viesť týmto životom každý 

jeden deň Jeho cestami. 

Lebo toto všetko sú len pravdy o Ježišovi Kristovi. Ale tieto pravdy nie sú samotným 

vzkrieseným Kristom. Toho musíme stretnúť každý osobne. Pascha znamená, že Boh sa 

presťahoval tak blízko ku mne, ako sa len dá. Smrť a vzkriesenie Pána Ježiša je cesta, ktorou 

zostupuje až k môjmu najhlbšiemu strachu. Aby som tam zažil stretnutie s Kristom, ktorý ma 

chce chytiť za ruku v mojej tme. Iba toto stretnutie môže premeniť môj pozdrav na moju osobnú 

skúsenosť plnú veľkonočnej radosti: Christos voskrese! 

 

POUČNÉ SLOVO SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO NA PASCHU 

 

„Preto vojdite všetci do radosti svojho Pána. I prví i druhí, prijmite mzdu. Bohatí a 

chudobní, spoločne sa radujte. Vy, ktorí ste vytrvali, i vy, nedbanliví, uctite si tento deň. Stôl je 

plný, jedzte všetci. Pokrm je pripravený, nech nikto neodchádza hladný. Všetci majte účasť na 

hostine viery, prijmite všetci bohatstvo dobroty. Nikto nech sa neponosuje na nedostatok, lebo 

prišlo spoločné kráľovstvo. Nikto nech sa nezarmucuje nad previneniami, lebo z hrobu zažiarilo 

odpustenie. Nech sa nik nebojí smrti, lebo Spasiteľova smrť nás oslobodila. Zničil ju ten, 

ktorého zajala. On zostúpil do predpeklia a peklu odňal korisť. A peklo sa zarmútilo, keď 

skúsilo jeho telo.Prorok Izaiáš to videl a zvolal: Peklo bolo plné trpkosti, keď sa tam dole s 

tebou stretlo. Bolo plné trpkosti, lebo bolo odstavené, bolo plné trpkosti, lebo bolo porazené, 

bolo plné trpkosti, lebo bolo potupené a zosadené, bolo plné trpkosti, lebo bolo spútané. Prijalo 

telo a pripadlo Bohu. Prijalo zem a zrazilo sa s nebom. Prijalo to, čo videlo, a padlo do toho, čo 

nevidelo. Smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? Kristus vstal z mŕtvych a ty si 

porazené. (...) Jemu sláva a moc na veky vekov! Amen.“ 



Bohoslužobný poriadok na obdobie:  18. - 24. 4. 2022 
Svetlý Pondelok          8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                                     9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie, sprievod  

                                   11:00  Sv. liturgia (slovenská) myrovanie, sprievod okolo chrámu 

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

 

 Svetlý Utorok              6:30 Utiereň  

                                      7:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

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

Svetlá Streda               6:30  Utiereň 

                                      7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

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

Svetlý Štvrtok     6:30  Utiereň 

                                     7:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

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

Svetlý Piatok      6:30  Utiereň  

                                     7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

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

Svetlá Sobota       7:30  Utiereň 

                                     8:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

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

 

NEDEĽA          ANTIPASCHY - o TOMÁŠOVI, 2. hlas 

                                8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                    10:30  Sv. liturgia (slovenská)  

                    12:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                              16:00  Sv. liturgia v Bernolákove 

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

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 25. 4. – 1. 5. 2022  
Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  
  
Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská)  
 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  
 

Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

   

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

NEDEĽA          O MYRONOSIČKÁCH, 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 v Malackách 

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

 



OZNAMUJEME 

• Program Svetlého týždňa nájdete vyššie. Osobitne upozorňujeme na zmenu času slovenskej 

sv. liturgie na Svetlý (veľkonočný) pondelok, ktorá sa začne až o 11.00 hod., po ktorej sv. 

liturgia o 12.00 už nebude. Počas celého Svetlého týždňa budú sv. liturgie aj ráno o 7.00 hod, 

predtým sa už o 6.30 hod. začneme modliť utiereň. Po večerných sv. liturgiách bude každý deň 

nasledovať večiereň. Celý Svetlý týždeň je voľnica.  

• Na Veľkonočný pondelok, 18. 4. 22 budeme sláviť sv. liturgiu aj v rímskokatolíckom chráme 

Povýšenia sv. Kríža v Pezinku – Cajle so začiatkom o 16.00 hod. 

• V piatok, 22. apríla 2022 pozývame na štvrté synodálne stretnutie, ktoré sa uskutoční po 

večierni (cca. 18. 30 hod.) v priestoroch biskupského úradu. Témou diskusie bude: Dialóg v 

cirkvi, s inými kresťanskými konfesiami a v spoločnosti. Vítaný je každý záujemca. Potrebné 

podklady k diskusii budú zaslané v prílohe farských oznamov elektronickou poštou, prípadne 

si ich môžete vyzdvihnúť aj v chráme. Toto stretnutie je odpoveďou každej farnosti na pozvanie 

pápeža Františka, ktorý otvoril synodu o synodalite v októbri 2021.  

• V sobotu, 23. 4. 22 budeme zároveň sláviť odporúčaný sviatok sv. veľkomučeníka Juraja. 

• V nedeľu, 24. 4. 22 budeme sláviť sv. liturgiu v Rímskokatolíckom chráme Sv. Štefana 

Uhorského v Bernolákove so začiatkom o 16.00 hod. 

• V nedeľu, 1. 5. 22 budeme sláviť sv. liturgiu v Rímskokatolíckom chráme Najsvätejšej 

Trojice v Malackách so začiatkom o 17.00 hod. 

• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať Michal Janočko a Marianna Ivanková. Okrem tradičnej 

povinnosti nahlásiť prípadnú prekážku slávenia manželstva cirkvi, je tu aj prosba zahrnúť tento 

pár do našich modlitieb.    

• Pomôcť ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine je možné systematicky viacerými spôsobmi: 

- Konferencia biskupov Slovenska dáva do pozornosti registráciu ubytovacích kapacít pre 

prichádzajúcich ľudí z Ukrajiny. Online registrácia prebieha na webovej stránke 

TKKBS - https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci 

- Pomôcť ľuďom sužovaným vojnou na Ukrajine môžete aj zakúpením knihy Pustovňa 

(s podtitulom kresťanská spiritualita Východu pre človeka západnej kultúry) rusko-

kanadskej autorky Catherine de Hueck Doherty za príspevok 10 €. Kniha bola 

predstavená začiatkom Veľkého pôstu na pôde Košickej eparchie. Výťažok z predaja 

tejto knihy bol pôvodne určený na obnovu pútnického miesta Klokočov, ale vojna 

zmenila tento zamýšľaný účel. 

- V prvom rade nech naďalej zostáva naša duchovná podpora vo forme modlitieb a pôstu 

na úmysel ukončenia vojny. 

• Letný eparchiálny tábor (LET 22) pred deti a mládež vo veku od ôsmych rokov sa tento rok 

uskutoční v netradičnom termíne od 28. 8. do 2. 9. 22 v rekreačnom zariadení Klačno (okr. 

Prievidza). Cena na osobu je 90 €. Prosíme o nahlásenie Vášho predbežného záujmu. 

• Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za 

minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Audiencia pre slovenských pútnikov u 

Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu, 30. apríla 2022.  
ĎAKUJEME 

• Bohu známa osoba darovala pre potreby farnosti 60 €, iná Bohu známa darovala 30 €, ďalšia 

Bohu známa darovala 50 €. Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu rod. Ďukovej a Porhinčákovej (9. 4. 2022) 

   23. 4. 22 upratuje rod. Mocková a Žačiková. 

   30. 4. 22 upratuje rod. Beblavá, Pätoprstá a Rimová.      

Ďakujeme za Vašu službu! 

https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci


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 

mailto:bratislava@grkatba.sk

