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slovíčko o SLOVE 

 

Pri evanjeliu 21. nedele po Päťdesiatnici sa mi pred očami vynoril jeden kazateľský 

príklad v podobe anekdoty. Manželia cestovali autom. Manželka mala problémy so sluchom, 

preto šoféroval manžel. Po nejakom čase ich zastavil policajt. Spýtal sa muža: „Pán vodič, 

viete akou rýchlosťou ste šli?“ Manželka sa ho spýtala: „Čo hovorí?“ Manžel odpovie: „Pýta 

sa, či viem, že som išiel prirýchlo!“ Policajt je potom zvedavý: „A odkiaľ vlastne ste?“ 

Manželka chce znova vedieť: „Čo chce?“ „Chce vedieť, odkiaľ sme!“ Manžel policajtovi 

odpovie: „My sme s Memphisu.“ Policajt na to zareaguje: „Hm, Memphis, tam sú tie 

najprotivnejšie ženy, akých som kedy stretol. Manželka znova nepočuje: „Čo hovorí?!“ 

Manžel zhrnie: „Hovorí, že ťa vraj dobre pozná!“   

Tento jednoduchý kazateľský príklad nás privádza k skúsenosti nás mnohých. 

Počujeme jedno, ale ďalej odovzdávame niečo iné, upravené podľa seba. Kdesi v nás sa tá 

prijatá informácia upraví alebo celkom pretvorí. Podľa nás, podľa nášho názoru. Ako deti sme 

sa hrávali známu hru jedna baba povedala. Na začiatku sa povie veta, ktorá sa pošepká do 

ucha susedovi, ten ju pošepká ďalšiemu ... až nakoniec posledný povie vetu, ktorá sa k nemu 

dostala. A často je to nakoniec niečo úplne iné, ako to, čo vyšlo z prvých úst.   

Táto hra, ten prvý príklad poukazujú na dôležitý jav, ktorý pozorujme v našich 

vzťahoch - problém počúvania. A vidíme ho aj v duchovnej rovine. Každý deň nám Boh chce 

pretlmočiť dôležité slovo: „Milujem ťa!“ A čo pritom vychádza zo mňa? Moje správanie, 

moje postoje, moje hriechy navonok hovoria: „Neverím tomu!“ 

Preto nám Božie slovo (Lk 8, 5-15) pripomína prvé a základné podobenstvo. Na 

jednom mieste Pán Ježiš vyčíta svojím učeníkom, ktorí ho nepochopili: „Ak nechápete toto, 

akože potom chcete pochopiť ostatné?“ Toto podobenstvo je teda akýmsi prvým gombíkom na 

košeli nášho kresťanstva. Ak sa chceme správne zapnúť, musíme správne zapnúť tento prvý 

gombík. Ináč sa treba rozopnúť a začať sa zapínať od znova. Každý deň by sme sa mali pýtať 

samých seba: „Neprišiel ten čas?“ . 

Čo nám teda hovorí toto podobenstvo? Pán Ježiš ho vysvetlil veľmi jasne. Je 

o správnom a nesprávnom počúvaní Božieho slova. Rozsievač vyšiel rozsievať. Táto 

jednoduchá veta je obrazom veľkého tajomstva. Vtelenia Pána Ježiša. Vyšiel od Otca, narodil 

sa ako človek, aby rozsieval. Čo vlastne rozsieva? Samého seba. Veď on je to Slovo, ktoré sa 



pre nás stalo telom. A Pán Ježiš sa rozsieva naozaj štedro. Na cestu, na skaly i do tŕnia. Prečo 

aj na takú neúrodnú pôdu? Pôdu, ktorá nevydá to, čo bolo do nej vložené? Známe vysvetlenie 

tohto podobenstva hovorí, že tá roľa, na ktorej Boh rozsieva svoje slovo, to som vlastne ja, 

celý môj život. A nechýba tam ani cesta, sú tam aj skaly, je tam aj trnie a chceme veriť, že 

tiež aj úrodná pôda.  

Cesta. Často máme vo svojom živote vychodené chodníčky. Robíme veci automaticky, 

lebo sme tak naučení a tak sme si už zvykli. A keď do tých vychodených chodníčkov padne 

nové Božie slovo, nemá šancu. Manželskí poradcovia občas musia naučiť dlhoročných 

manželov novej komunikácii. Lebo po rokoch trvania manželstva sa niektorí manželia 

prestanú počúvať. Rozprávajú sa dvaja priatelia. Jeden sa sťažuje: „Moja manželka sa často 

rozpráva sama so sebou!“ Ten druhý mu na to odpovie: „Aj moja. Len o tom nevie. Myslí si, 

že počúvam, keď mi niečo hovorí.“ Mnohí máme túto skúsenosť. Už dopredu vieme, čo chce 

povedať ten druhý a tak radšej vypneme. O americkom prezidentovi Roosveltovi sa hovorí, že 

si chcel vyskúšať, či ľudia skutočne venujú pozornosť tomu, čo hovorí. Pri jednej recepcii 

v Bielom dome urobil pokus. Každého hosťa privítal s americkým úsmevom a pritom 

povedal: Dnes ráno som zavraždil svoju starú mamu. Jeho podozrenie sa potvrdilo. Odpovede 

boli rôzne. „Blahoželám, Pán prezident. Len tak ďalej! Pokračujte aj naďalej vo svojom 

veľkolepom diele!“ Jeden diplomat zareagoval: „Som si istý, že to ocení.“ Príklad 

„pozorného“ počúvania. 

Vo Svätom písme nájdeme známy obraz, kde manželom je Kristus a my, cirkev sme 

jeho manželkou. Svätý otec František to znova zdôraznil na stretnutí rodín vo Filadelfii: 

„Ježiš nebol zaťatý starý mládenec, práve naopak! Vzal si Cirkev ako svoju nevestu a jej ľud 

prijal za svoj.“ Sme dlhé roky na ceste v tomto zväzku a možno si myslíme, že s istotou 

vieme, čo nám chce náš Ženích - Kristus povedať. Preto mu skočíme do reči a nenecháme ho 

dohovoriť. Veď ho dobre poznáme. Jeho slovo lásky tak nemá šancu, aby zasiahlo naše srdce. 

Aby splodilo Nový život.  

Podobne aj ďalšie dva typy pôdy sú pre Božie slovo nepriaznivé. Skala môže 

symbolizovať pancier, ktorí si mnohí dávame na mieste našich zranení často práve z výchovy 

či vzťahov v rodine. Tŕnie zasa Pán Ježiš identifikoval so starosťami, bohatstvom či 

rozkošami. Ak Boh a jeho slovo nie je u nás na prvom mieste, stáva sa len ďalšou 

„starosťou“, v tom lepšom prípade časťou z celkového bohatstva, ale aj tak nemá v tom 

prípade šancu, aby pretvorilo naše srdcia, naše životy.     

A čo sa stáva potom? Pán Ježiš to povedal jasne. Prichádza diabol a oberá nás o toto 

slovo. Spomeňme si konkrétne na situáciu Pána Ježiša. Keď bol pokrstený v Jordáne, z neba 

zaznel Otcov hlas: „Toto je môj milovaný syn!“ Hneď na to ide Kristus na púšť, kde je 

štyridsať dní. Tam ho diabol pokúšal. A dve z troch pokušení troch pokušení začal slovami: 

„Ak si Boží syn...“ Diabol chcel veľmi rafinovane Kristovi vytrhnúť jasné Božie slovo „Toto 

je môj milovaný syn“ z jeho vnútra. Ale nevyšlo to. Lebo toto slovo mal Ježiš Kristus vpísané 

vo svojom srdci. Bolo centrom jeho života na zemi. Neskôr to vyjadril vetou: „Ja a Otec sme 

jedno.“  

Toto Božie slovo nám teda ukazuje, kde je náš problém, no zároveň nám ukazuje 

riešenie. Problémom je, že nevieme počúvať. Riešením je, aby sme počúvať začali. Ako? 

Vieme, že tých, ktorí sa pripravujú na svätý krst, nazývame katechumenmi. Je to grécke 

slovo, ktoré znamená - vyvolať v niekom ozvenu. Človek jednoducho počúva a Božie slovo, 

ktoré prijíma má v ňom vyvolať ozvenu - zmenu života, zmenu postoja. Kedy je ale ozvena 

v priestore lepšia? Keď miestnosť, v ktorej hovoríme je prázdna! Podobne je to s nami. Ak 

sme plní svojich plánov, samých seba, Božie slovo nespôsobí ozvenu. Potrebujeme byť 

prázdni. Len tak môžeme odovzdať to isté Božie slovo, ktoré sme prijali. Toto Božie slovo 

vstupuje. Aké vystúpi, to záleží len na nás. 

 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 26. 10. - 1. 11. 2015  
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (csl.) 

            
Utorok                 17:00   Sv. liturgia (sl.)  

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.)  

 

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.)  

         

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                  17:00  Sv. liturgia (sl.)  

                                        Večiereň 
  

  Nedeľa                   23. po Päťdesiatnici, 6. hlas  

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská 

                              17:00   Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 2. – 8. 11. 2015  
 

Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.) 

         
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 
Streda                      17:00  Sv. liturgia (csl.)  

     

Štvrtok                  17:00  Sv. liturgia (sl.)   

 
Piatok                      7:00  Sv. liturgia (sl.) 

                              17:00  Sv. liturgia (csl.)  

  

Sobota                      17:00  Sv. liturgia (sl.) 
       Večiereň 

 

Nedeľa                   24. po Päťdesiatnici, 7. hlas, Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi  

                            a ďalším beztelesným mocnostiam    

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 

                               17:00   Večiereň (slovenská)  

 

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Pri príležitosti návštevy otcov biskupov Slovenska vo Vatikáne – „ad limina“ – Vás 

pozývame na pútnický zájazd do Ríma v dňoch 8. až 12. novembra 2015. Odchod bude 

autobusom zo zastávok Žilina, Trenčín, Trnava a Bratislava v nedeľu, 8. novembra 

v popoludňajších hodinách. Vrcholnými bodmi programu budú sv. liturgia s našimi biskupmi 

v bazilike Santa Maria Maggiore v utorok,10. novembra a audiencia u sv. otca Františka na 

Svätopeterskom námestí v stredu, 11. novembra. Predpokladaný príchod na Slovensko by bol 

vo štvrtok, 12. novembra dopoludnia. Bližšie informácie o programe Vám poskytneme na 

farskom úrade. Cena na osobu je 220,- €. Svoj záujem nahláste do nedele, 1. 11. 15.  

• V nedeľu, 1. 11.15 slávi latinská cirkev zároveň sviatok Všetkých svätých. V pondelok, 2. 

11. 15 je Pamiatka zosnulých. Preto sa v ten deň, po sv. liturgii pomodlíme panychídu za 

našich zosnulých pri centrálnom kríži na Ondrejskom cintoríne.    

• Aj tento rok sa môžeme zapojiť do projektu Sviečka za nenarodené deti. Tento projekt, 

ktorý organizuje Fórum života n. f., môžete podporiť zakúpením špeciálne vyrobenej sviečky, 

jej zapálením  a umiestnením do okna domova večer 2. novembra. Malé plastové sviečky sú 

za minimálny príspevok 1 €, veľké sklenené za príspevok 3 €. Viac konkrétnych informácií 

o aktivitách Fóra života ako aj o použití vyzbieraných finančných prostriedkov nájdete na 

stránke www.sviecka.forumzivota.sk.   

• Piatok, 6. 11. 15 je zároveň prvým piatkom v mesiaci, a teda pozvaním pristúpiť k sviatosti 

zmierenia. Počas celého dňa bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Okrem sv. liturgie 

o 17:00 h. bude aj sv. liturgia o 7:00 h. ráno v slovenskom jazyku. 

• V sobotu, 7. 11. 15 o 15. 30 h. bude prípravné stretnutie detí pred prvým prijatím sv. 

tajomstva zmierenia a eucharistie.  

• V nedeľu, 8. 11. 15 slávime zároveň odporúčaný sviatok Zhromaždenie k veľvojvodcovi 

Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam.  

• V nedeľu, 8. 11. 15 sa po sv. liturgiách uskutoční zbierka na tzv. Solidárny fond. Svojimi 

darmi môžete podporiť ekonomicky slabšie farnosti našej eparchie. Srdečne ďakujeme. 
• V nedeľu, 8. 11. 15 budeme o 17.00 h. sláviť sv. liturgiu v Chráme Najsvätejšej Trojice 

v Malackách. 

• Pozývame vysokoškolskú a pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utorky, o 18. 00 h. 

do priestorov eparchiálneho úradu. 

• Každý piatok prebieha v priestoroch eparchiálneho úradu bezplatné vyučovanie 

ukrajinského jazyka pre deti i dospelých so začiatkom o 17. 00 h.  
• V ponuke je kniha Malá polepšovňa pre rodičov. Je to druhé prepracované vydanie autora 

Doc. Albína Škovieru. Cena publikácie je 6 €.     
• Prosíme dobrovoľníkov najmä z radov mladšej generácie o pomoc pri organizácii ďalšieho 

ročníka nášho plesu, ktorý sa uskutoční v januári 2016 v UPC v Mlynskej doline. Pozývame 

na organizačné stretnutie vo štvrtok, 29. 10. 15 o 18. 00 h.   
ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 18. 10. 15 sme pri zbierke na misie prispeli sumou 525 €, ktorou sme podporili 

misijné aktivity Katolíckej cirkvi v krajinách tzv. tretieho sveta. Srdečná vďaka.  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

            rod. Semberovej a Vavríkovej (17. 10. 15) a rod. Ilenčíkovej a Žačikovej (24. 10. 15) 
           31. 10. 15 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek  

           7. 11. 15 upratuje: rod. Krajňáková a Žeňuchová 

 



BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 17. 10. 15 boli udelené iniciačné sväté tajomstvá novej členke našej farnosti Hane 

Janočkovej. Novoosvietenej Božej služobníčke vyprosujeme „úspechy v živote i vo viere.“  

KKOONNTTAAKKTT 

V prípade otázok alebo podnetov nás, prosím, kontaktujte: 

osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0911/400 845,                                                                         
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

