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slovíčko o Slove 

 

Drahí bratia a sestry! 
 

Pred nejakým časom som stretol jedného známeho slovenského herca. Moja prvá  

myšlienka bola, že ho pozdravím, prihovorím sa mu. Veď sa dobre poznáme. Ale potom som 

si uvedomil, že to tak nie je. Naša známosť je len jednostranná. Poznám ho len ja z nejakých 

predstavení alebo z televíznej obrazovky, ale on ma nepozná. Bol to len môj prvý dojem, že 

sa poznáme. K tejto situácii som sa v myšlienkach vrátil po prečítaní evanjelia Mäsopôstnej 

nedele – o poslednom súde (Mt 25, 31-46). Konkrétne pri tej otázke, čo mali spoločné tie dve 

skupiny súdených ľudí. Nepoznali Ježiša Krista. Hoci on sledoval ich životný program 

a poznal ich, oni ho nepoznali. A predsa jedni sa dostali do večnej slávy a druhí do zatratenia.  

Dvadsiata piata kapitola evanjelia podľa Matúša obsahuje dve podobenstvá – O desiatich 

pannách, O talentoch a potom nasleduje dnešný príbeh. Na prvé počutie je dosť tvrdý. Dve 

možnosti. Nebo alebo peklo. Večný život alebo večné umieranie.  
Prvá otázka, ktorá mi napadla je: Ako si to máme spojiť s Ježišom Kristom ako 

milosrdným Bohom? V kontexte tých dvoch spomenutých príbehov ale vidíme, prečo je tu 

taká ráznosť. Boh je ten, kto dáva. Dáva rôzne dary, ale jeho dary aj zaväzujú. Aj v tomto 

zmysle toto evanjelium nie je len nejakou výstrahou. Toto evanjelium je tu preto, aby sme ho 

prevzali do svojej aktuálnej situácie. Aby sme do svoje dnešnej situácie prijali jasné 

a radikálne rozhodnutie: buď – alebo. Rozhodnime sa pre Boha alebo proti. Lebo často aj nám 

kresťanom hrozí akási polovičatosť. Sv. Bazil Veľký varuje, aby sme sa nenechali oklamať 

a nevideli len Božie milosrdenstvo, ale aj Jeho spravodlivosť. Často si pri dôležitých 

rozhodnutiach nechávame zadné dvierka. Evanjelium o poslednom súde tieto dvierka 

definitívne zatvára. Druhý bod, ktorý si môžeme všimnúť je zdanlivý rozpor medzi iným 

opisom posledného súdu. V evanjeliu podľa Jána Pán Ježiš hovorí: „tí, čo robili dobre, budú 

vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie.“ (Jn 5, 29) V dnešnej 

stati posun. Odsúdení nie sú len tí, ktorí robili zlo. Odsúdení sú tí, ktorí zanedbali dobro. Preto 
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nám nestačí povedať, že my nič zlé nerobíme a máme svedomie čisté. To je málo. Nielen tí, 

čo páchajú zlo, ale dokonca aj tí, čo nerobia dobro budú podľa dnešného evanjelia odsúdení.  

Skutočnosť Kristovho druhého príchodu je v Novom zákone spomenutá 318 krát v 260 

kapitolách. Žiadnej inej pravde viery sa nevenuje taká veľká pozornosť.  Často počúvame: 

„Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán“ (Mt 24, 42). Zoči-voči takýmto 

vyhláseniam si logicky dávame otázku: „Čo máme teda robiť?“ Preto tretia vec, ktorá nás 

zaujme je skutočnosť, že tu nejde o nejaké veľké skutky, ktoré „otvorili požehnaným nebo“. 

Pán Ježiš vymenoval 6 prípadov: hlad, smäd, cudzina, nahota, choroba a väzenie. Lenže 

nehovorí o tom, že tí požehnaní tieto stavy odstránili. Oni nevykúpili tých ľudí z väzenia, ani 

nevyliečili chorých či neodstránili hlad úplne. A to je ďalšia vec, ktorú môžeme prevziať do 

svojej aktuálnej situácie. Niekedy netreba veľa. Len si nájsť čas. Venovať tomu druhému zo 

svojho životného priestoru. To je skutočný prejav lásky. Hoci aj tu nám hrozí, že si z tých 

druhých urobíme len prostriedok na dosiahnutie cieľa.  

Posledná, štvrtá skutočnosť je zaradenie. Do ktorej skupiny v dnešnom evanjeliu by 

sme sa zaradili? Vieme, že jedna skupina exegétov hovorí, že podľa tohto evanjelia budú 

súdení nekresťania podľa toho, ako pomáhali kresťanom v núdzi. To je tá tretia nenápadná 

skupina v evanjeliu. Nebudeme teda my kresťania súdení? V spomínanom evanjeliu podľa 

Jána Pán Ježiš povie: „Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, nepôjde na súd, 

ale prešiel zo smrti do života.“ (Jn 5, 24) Môžeme teda povedať, že do tej skupiny 

„najmenších“ sa nezaradíme iba krstom. Musíme splniť 3 podmienky: Počúvať Božie slovo, 

veriť mu a tak už teraz prejsť zo smrti do života. Čo majú spoločné každá sv. liturgia 

a posledný súd? Osobný vzťah so sudcom. To, čo svetské súdy nedovoľujú, to doslova 

posledný súd vyžaduje. A na čom mám postaviť tento vzťah so svojím sudcom? Na tom, že 

on si môj trest odpykal za mňa.  

 

 

PIATE VÝROČIE BRATISLAVSKEJ EPARCHIE 

 

V stredu, 30. januára 2013 na liturgický sviatok Troch svätiteľov si Bratislavská 

eparchia pripomenula piate výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa konal v 

Bratislave na Eparchiálnom úrade kňazský deň, ktorý začal zasadaním Presbyterskej rady. 

Vladyka Peter vyznamenal niektorých kňazov, ako prejav ocenenia ich doterajšej pastoračnej 

služby v eparchii: kancelár Biskupského úradu o. Peter Sabol sa stal stavroforným 

protojerejom, teda má právo nosiť zlatý kríž s ozdobami; o. Igor Cingeľ, farár 

gréckokatolíckej farnosti Trenčín bol menovaný za protopresbytera (dekana) 

protopresbyteriátu Nitra-Trenčín a o. Miro Macko, doterajší správca farnosti Martin bol 

menovaný za farára. 

Vrcholom osláv bola archijerejská božská liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku v 

Katedrále Povýšenia Pánovho Kríža, ktorej predsedal vladyka Peter, koncelebrovali kňazi 

eparchie, a ktorú svojím spevom sprevádzal miešaný katedrálny zbor Kyrilomethodeon pod 

vedením dirigenta Ladislava Sabolčáka. 

Na úvod spomienkovej slávnosti prečítal o. Miroslav Medviď CSsR pozdravný list 

apoštolského nuncia v SR, arcibiskupa Mons. Maria Giordanu, v ktorom vyjadril Mons. 

Rusnákovi, ako aj kňazom a veriacim svoje úprimné blahoprianie k výročiu eparchie a 

duchovnú blízkosť v modlitbe. Podľa vladyku Petra možno charakterizovať uplynulých päť 

rokov metropolie a bratislavskej eparchie dvoma slovami: vďačnosť a nádej. „Vďačnosť voči 

Bohu, voči Cirkvi za to, že naša Gréckokatolícka cirkev dostala toto veľmi významné 

postavenie v Cirkvi. Vďačnosť voči Bohu za ocenenie, utrpenie našich mučeníkov, otcov, 

praotcov, ktorí veľa vytrpeli pre svoju vieru a vernosť….“ 

  
                                                                                               (zdroj: www.grkatba.sk) 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 4. - 10. 2. 2013 
 
Pondelok             17:00  Na úmysel  

 

Utorok                 17:00  Na úmysel 

                            19:00  * za účastníkov príprav nášho plesu  

 

Streda           17:00  † Štefan, Júlia, Jozef, Štefan (Papíková) 
 

Štvrtok           17:00  * Ľubomír, Terézia, Matúš (Michalková) 

        

Piatok           17:00  † Terézia, Peter, Štefan, Michal, Anna, Štefan (Nálevanková) 

                 
Sobota                    17:00  † Štefan, Mária (Pokrivčák) 

    Večiereň  

 

Nedeľa                   Syropôstna, 4. hlas  

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  

          10:30    Sv. Liturgia (slovenská) 
              17:00     Veľkopôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 11. - 17. 2. 2013 
 

Pondelok              17:00  Na úmysel  
 

Utorok               17:00  Na úmysel 

                           19:00  Na úmysel  

 

Streda          17:00  Služba preždeosvjaščénnych dárov 
 

Štvrtok           17:00  † Mária Čorejová 

        

Piatok           17:00  Liturgia vopred posvätených darov, svätenie kolivy 

                 
Sobota                Teodora Tiróna 

                             17:00  † Aurélia Račková, panychída 

  Večiereň 

 

Nedeľa           1. Pôstna, 5. hlas 

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

                           10:30    Sv. Liturgia (slovenská),  

                           17:00    Veľkopôstna večiereň  

 

 



OZNAMUJEME 

• V stredu, 6. 2. 13 bude v kaplnke Úradu vlády SR slávená naša sv. liturgia s obvyklým 

začiatkom o 16. 00 h. Táto sv. liturgia je prístupná verejnosti. 

• Pre našich najmenších sme naplánovali karneval, ktorý sa uskutoční v sobotu, 9. 2. 13 so 

začiatkom o 15. 30 h. v priestoroch biskupského úradu. Pre deti so zaujímavými maskami sú 

opäť pripravené zaujímavé ceny. Vítané sú aj masky rodičov. 

• V nedeľu, 10. 2. 13 bude znova spoločný farský obed s následnou prednáškou v priestoroch 

biskupského úradu. Svoj záujem nahláste, prosím, do stredy, 6. 2. 13.  
• V nedeľu, 10. 2. 13 sa znova uskutoční zbierka na podporu opravy nášho chrámu. Za Vašu 

podporu Vám vopred srdečne ďakujeme. 

• V pondelok, 11. 2. 13 sa začína Veľký pôst pred Paschou. V tento deň je zároveň 

prísny pôst. Sviatok Paschy budeme sláviť 31. 3. 13.  

Liturgický program počas pôstu: 

Každú nedeľu - sv. liturgie sv. Bazila Veľkého (dopoludnia) a veľkopôstna večiereň o 17. h.  

Stredy a piatky - liturgie vopred posvätených darov o 17:00 hod. 

Od Krížupoklonnej nedele (3.3. 13) do konca Veľkého pôstu budeme dodržiavať tzv. 

aliturgické dni – v pondelky, utorky a štvrtky nebude o 17.00 h. sv. liturgia ale večiereň! 

• V sobotu, 16. 2. 13 sa znova uskutoční formačný deň pre mladých. Program sa začne o 9. 

30 h. a bude pokračovať modlitbou a katechézou. Súčasťou bude spoločný obed s následným 

popoludňajším programom.  

• Sviatosť manželstva chcú prijať:  

Peter Gabalec, syn rodičov Milana a Dagmar r. Černičkovej, narodený v Trnave 

a bývajúci v Bratislave a Matija Pivovarníková, dcéra rodičov Jána a Marty, r. 

Palkovej, narodená vo Svidníku a bývajúca v Bratislave.  

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 26. 1. 13 prijali sviatosť manželstva Martin Luterán a Dorota Šeregiová. 

Mladomanželom blahoželáme a vyprosujeme neustále napojenie na Zdroj Božej lásky!  

• V sobotu, 2. 2. 13 boli udelené iniciačné sviatosti dvojičkám Nelle a Stelle Koudelkovým, 

ktorým vyprosujeme Božie požehnanie na mnohaja lita!  

ĎAKUJEME 

• Pri zbierke na podporu Katolíckej univerzity v Ružomberku sa v nedeľu, 27. 1. 13 

vyzbierala suma 360,- € Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do realizácie 9-teho ročníka 

nášho plesu. Vďaka patrí najmä organizačnému tímu mladých, ktorí systematickou prípravou 

a zanietením prispel k vytvoreniu plesovej nálady a najmä k oslave nášho Boha. 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
     rod. Kováčovej a Vavríkovej (26. 1. 13) a rod. Hrubčinovej a Semberovej (1. 2. 13) 

            9. 2. 13 upratuje: Neokatechumenátne spoločenstvo. 

            16. 2. 13 upratuje: rod. Krajňákova a Žeňuchova. 

 

AAKK  MMÔÔŽŽEETTEE  PPOODDPPOORRIIŤŤ  OOPPRRAAVVUU  NNÁÁŠŠHHOO  CCHHRRÁÁMMUU,,  MMÔÔŽŽEETTEE  TTAAKK  UURROOBBIIŤŤ  AAJJ  VVKKLLAADDOOMM  

AALLEEBBOO  PPRREEVVOODDOOMM  NNAA  ÚÚČČEETT  NNAAŠŠEEJJ  FFAARRNNOOSSTTII::  

ČČÍÍSSLLOO  ÚÚČČTTUU::  1111447722447766//00990000,,  SSLLOOVVEENNSSKKÁÁ  SSPPOORRIITTEEĽĽŇŇAA,,  AA..SS..  

SSPPRRÁÁVV  PPRREE  AADDRREESSÁÁTTAA::  OOPPRRAAVVAA  CCHHRRÁÁMMUU..      


