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slovíčko o SLOVE 
 

Na otvorenom mori sa v silnej búrke potopila loď. Zachránili sa len dvaja muži na člne. 

Už niekoľko dní sú unášaní a nevidia pevninu. Sú unavení, hladní a smädní, spálení od slnka. 

Tušia, že sa pomaly blíži koniec. Jeden z nich si teda kľakne a začne sa modliť: „Ó, Pane, 

v živote som porušil všetky tvoje prikázania. Bol som ťažký opilec, kradol som, klamal, ale 

ak mi teraz zachrániš život, sľubujem, že sa zmením. Už nikdy viac nebudem hrešiť!“ Vtom 

ho ten druhý preruší: „Počkaj, nezachádzaj príliš ďaleko! Myslím, že vidím loď.“  Hovorí sa, 

že o človeku sa veľa dozvieme z jeho modlitby. A veľa sa môžeme dozvedieť aj o nás 

samých. Keď občas vyzdvihujem deti zo školy autom, viem, že je ťažké pri škole zaparkovať. 

Preto sa strelne modlím: „Pane, pomôž mi nájsť pri škole voľné miesto.“ Keď ho potom 

nájdem, moja prvá myšlienka skôr zodpovedá známej odpovedi: „Pane, už nemusíš, našiel 

som to miesto aj sám.“ Čo o mne hovorí tento postoj? Hovorí o mojej nevďačnosti. Hovorí 

o mojej neúprimnosti. V modlitbe tak veľmi ľahko môže vyplávať na povrch môj alibizmus, 

snaha vyhnúť sa zodpovednosti. Alebo môže byť modlitba len akousi poistkou, ak by niečo 

nevyšlo v situácii, ktorá ma čaká. Tak sa pre istotu ešte pomodlím.  

Preto je evanjelium Nedele otcov (Jn 17, 1-13) pre mňa nesmierne dôležité.  Pretože je 

to modlitba Pána. Keď sa vysloví toto spojenie, tak sa nám automaticky tradične vybaví 

modlitba Otče náš. Lenže to nie je modlitba Pána. Je to modlitba, ktorú Pán Ježiš naučil 

svojich apoštolov. Ale nie je to Jeho modlitba v pravom zmysle slova. On sa totiž 

nepotreboval modliť: „odpusť nám naše viny.“ Pán Ježiš sa v evanjeliu modlí pri viacerých 

udalostiach. Vidíme ho v modlitbe pred povolaním apoštolov, pred umučením 

v Getsemanskej záhrade a dokonca na kríži. A nádhernú modlitbu Pána Ježiša zachytil 

evanjelista Ján v 17-tej kapitole. Pán Ježiš sa ju modlí niekde medzi miestom poslednej večere 

a Getsemanskou záhradou. Na tejto jeho modlitbe vidíme, aký je vlastne Pán Ježiš. Vidíme 

aký je jeho vzťah k Otcovi. V modlitbe Pána Ježiša vidíme intímny vzťah dôvery so svojím 

Otcom. V jeho modlitbe nie je ani jedna podmienečná veta. Ak ty, Otče tak, potom ja tak... 

Toto v modlitbe Pána Ježiša nie je. Máme pred sebou úžasnú vec: Boh sa modlí k Bohu.  To 

je niečo nádherne intímne. Môže nám pomôcť názorný obraz. Otec šiel do nemocnice 

navštíviť svojho syna. Syn mal pred sebou ťažkú operáciu. Keď sa blížil k jeho izbe, dvere 

boli pootvorené. Cez ne videl, ako jeho syn sedí na posteli a plače. Otec zberal všetku 

vnútornú silu. Čo mu poviem? „Neboj sa, syn môj, všetko bude dobré. Spoločne to 



zvládneme.“ Keď vošiel do vnútra, syna len objal a nepovedal ani slovo. Namiesto toho, mu 

povedal syn: „Neboj sa, otec. Spoločne to zvládneme.“ Syn povedal to isté, čo sa chystal 

povedať otec. Tento obraz nám môže pomôcť, aby sme sa priblížili k modlitbe Pána Ježiša. 

Syn povedal to, čo chcel povedať otec.  Toto je úžasná intimita. Takto vyzerá modlitba Pána. 

A práve takto by mala vyzerať naša modlitba. Že hovorím to, čo chce vlastne povedať Otec. 

Že slová, ktoré chce povedať, vyslovím zaňho? Viem sa takto modliť? Ako dá dospieť 

k takejto modlitbe? Pán Ježiš to vyjadril veľmi jasne: „A večný život je v tom, aby poznali 

teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (Jn 17, 3) Modlitba je 

teda rozhovor s Bohom, ktorého poznám a chcem lepšie spoznať. A my dobre vieme, aké je to 

poznanie. Vieme, že to nie sú iba informácie o Bohu, ktoré si niekde prečítam. To by som 

pokojne na otázku, či poznám svoju manželku alebo manžela, mohol odpovedať: „Poznám ju, 

prečítal som si jej životopis.“ Toto nie je skutočné poznanie. A pripomína nám to aj dnešná 

Nedeľa sv. otcov Prvého všeobecného snemu. Vieme, že na tomto Prvom Nicejskom sneme 

bolo v roku 325 odsúdené bludné učenie Ária, ktorý nesprávne tvrdil, že Ježiš Kristus nie je 

pravý Boh. Dá sa predpokladať, že to bol veľmi učený a sčítaný človek. Lenže nepochopil, čo 

znamená poznať Boha. Tak ako mnohí iní, ktorí v dejinách cirkvi prišli s rôznymi bludmi. 

Nepochopili, že teológia sa „tvorí a  študuje na kolenách“.  

Naša modlitba o nás veľa napovie. To, ako sa modlíme, ukazuje, ako poznáme Boha. 

Či poznáme Boha, len ako „automat“ našich prosieb, alebo ho poznáme ako „poistku“ našich 

plánov, či ako poslednú možnosť, keď už nevieme, ako ďalej. Ale zároveň je modlitba 

priestorom, kde môžeme získať toto dôverné poznanie pravého Boha. Aký to má následok? 

V citovanej modlitbe Pána ich nájdeme minimálne hneď tri. Pán Ježiš hovorí svojmu Otcovi: 

„Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať.“ Môžem sa ja takto pomodliť na sklonku dňa? 

Ako často zaspávam vo viere, že dnes som urobil všetko, čo odo mňa chcel Boh? Nie menej, 

ani nie viac. Lebo možno aj tu nájdeme dôvod, prečo sme ako kresťania často unavení. 

Chceme urobiť viac, ako je Boží plán pre nás. Poznanie Boha nás teda chráni od lenivosti, ale 

aj od zbytočnej únavy. Druhým následkom poznania Boha je jednota. Pán Ježiš to vyjadril 

prosbou: „...aby boli jedno ako my.“ (Jn 17, 11) Čím viac poznám Boha, tým viac môžem byť 

v jednote aj s ľuďmi okolo seba. Čím bližšie som k Bohu, tým som bližšie aj k človeku vedľa 

mňa. A tretím dôsledkom poznania Boha je radosť. Pán Ježiš zakončil dnešnú časť modlitby 

prosbou: „...aby mali v sebe moju radosť - a úplnú.“ (Jn 17, 13) Toto je dôležitý barometer. 

Ak poznám Boha, potom mám z modlitby radosť. Nemodlím sa len preto, aby som mal 

odmodlené, aby som si splnil svoju rannú či večernú povinnosť. Ak skutočne poznám Boha, 

potom sa teším na osobné stretnutie s Ním v modlitbe. 

Modlitba Pána je pre nás dôvodom na radosť. Boh sa modlí k Bohu, aby sme sa vedeli 

správne modliť.  Boží syn prosí Boha Otca, aby sme mali večný život. Ak platí, že modlitba je 

dýchaním duše, potom sa aj dnes môžeme zhlboka nadýchnuť. Nadýchnuť lásky Boha, aby 

sme mohli vydýchnuť jednotu a radosť. 

 

BIBLICKÁ SÚŤAŽ 
 

V nedeľu, 24. apríla 2016 poobede sa v Trenčíne konalo eparchiálne kolo Biblickej 

súťaže pre deti prvého stupňa základných škôl. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: kategória A. 

(1.-2. ročník) a kategória (3.-4. ročník). 

Deti z gréckokatolíckych farností Bratislava, Trnava a Trenčín si mali možnosť 

preveriť svoje vedomosti o Svätom písme, zvlášť o Evanjeliu podľa Lukáša. Cieľom súťaže je 

výchova detí k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických 

postáv a udalostí. Oboznamovaním sa so Svätým písmom deti nadobúdajú okrem vedomostí 

aj osobný vzťah k Božiemu slovu. 

Súťaž sa konala v priestoroch Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ktorú vedú sestry 

služobnice a ktoré pripravili pre prítomných chutné agapé. 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 9. - 15. 5. 2016 
 

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               Piata zádušná 
                                      8:00  Sv. liturgia za zosnulých, panychída, hramoty (slovensky) 

           17:00   Veľká večiereň s lítiou  
   

Nedeľa                   Svätá Päťdesiatnica 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) Priamy prenos RTVS 

             11:00   Sv. Liturgia (slovenská)   

                              17:00   Večiereň s modlitbami na kolenách   

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 16. – 22. 5. 2016  
 

Pondelok             Svätého Ducha  
                               7:00  Sv. liturgia (slovenská)    

                             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)  

                      Večiereň 

 

Nedeľa                   1. po Päťdesiatnici – všetkých svätých, 8. hlas 

                              8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

               9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

           11:00   Sv. Liturgia (slovenská) 

         17:00 Večiereň (slovenská) 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 8. 5. 16 bude po sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédiá. Vopred ďakujeme 

za Vaše dary, ktorými môžete podporiť konkrétne Rádio Lumen a TV Lux. 

• Sobota, 14. 5. 16 je piata zádušná. Svätá liturgia za našich zosnulých veriacich bude ráno 

o 8. 00 h. Bohoslužobný jazyk bude slovenský. 

• Nedeľa, 15. 5. 16 je Svätá Päťdesiatnica. Sv. liturgia o 9. 00 h. bude priamo prenášaná 

RTVS. Preto sa druhá sv. liturgia začne o 11. 00 h. a utiereň z technických dôvodov nebude. 

Popoludní bude o 17. 00 h. večiereň s modlitbami na kolenách. 

• V pondelok, 16. 5. 16 slávime odporúčaný sviatok Pondelok Svätého Ducha - 

Najsvätejšej Trojice. V deň sviatku budú dve sv. liturgie – ráno o 7.00 h. v slovenskom 

a večer o 17. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku. Po sv. liturgii o 17. 00 h. bude sprievod 

okolo chrámu s čítaniami evanjelií.  

• V stredu, 18. 5. 16 budeme o 16. 00 h sláviť sv. liturgiu na Úrade vlády SR.  

• V nedeľu, 22. 5. 16 bude v našej farnosti pri obidvoch sv. liturgiách slávnostné sv. 

prijímanie detí, ktoré v sobotu, 21. 5. 16 po prvý krát pristúpia k sviatosti zmierenia. Druhá 

sv. liturgia sa preto začne o 11. 00 h.  

• V súvislosti so Svetovými dňami mládeže v poľskom Krakove, je nám adresovaná jedna 

prosba. Tohto stretnutia sa chcú zúčastniť aj dve skupiny mladých ľudí z Taiwanu, kde sa 

o nich pastoračne stará diakon Bohdan Jacoš. Na ich púti do Krakova plánujú spoločne 

navštíviť aj našu farnosť. Prosba sa týka ich ubytovania. Boli by vďační za možnosť 

ubytovania v našich rodinách, čím by vznikla zároveň možnosť vzájomného poznávania 

a výmeny. Ide o dva termíny: od 12. do 14. júla a od 4. do 6 augusta. Zakaždým by išlo o dve 

noci. V prípade ochoty poskytnúť ubytovanie Vám dáme konkrétnejšie informácie.     

• LET 2016: Od pondelka, 4. júla 2016 do piatku 8. júla 2016 pripravujeme VI. ročník 

Letného eparchiálneho tábora, ktorý sa tentoraz uskutoční v obci Telgárt. (okres Brezno) 

Nástup do tábora bude v nedeľu, 3. júla v popoludňajších hodinách. Tábor je určený pre deti 

od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Viac informácii získate na farskom úrade. 

• Pozývame manželské páry na evanjelizačný kurz „Samuel“, ktorý sa uskutoční od 17-teho 

do 19-teho júna 2016. Ide o víkendový kurz pre kresťanských manželov. Podmienkou je mať 

absolvovaný „kurz Rút“ o základoch kresťanského manželstva. Cieľom kurzu je v 

nadväznosti na základný „kurz Rút“, poukázať na dôležitosť cieľavedomého formovania detí. 

Obsah kurzu je zostavený tak, že postupne prechádza obdobiami života dieťaťa od počatia až 

po osamostatnenie sa. Svoj prípadný záujem nahláste do 15. 5. 2016.  

• Počnúc nedeľou, 6. 3. 16 sú sv. liturgie v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej 

doline okrem sobôt aj v nedele, o 11. 15 h.  

• Do pozornosti dávame registráciu účastníkov Svetových dní mládeže, ktoré sa uskutočnia 

v poľskom Krakove v dňoch od 25. do 31. júla 2016. Registrácia je možná do konca mája. 

V prípade dostatočného počtu záujemcov z našej eparchie by sa zabezpečil pútnický autobus. 

Bližšie informácie získate na farskom úrade alebo na stránke eparchie www.grkatba.sk. 

Upozorňujeme, že bez registrácie je účasť na hlavnom programe Svetových dní mládeže 

prakticky nereálna.   

ĎAKUJEME 

• P. Anna Špaková darovala pre potreby farnosti pri príležitosti 93. narodenín 100 €. Iná, 

Bohu známa osoba darovala 50 €. Za štedré dary vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“ 

• Pri mimoriadnej zbierke na pomoc Ukrajine, ktorú vyhlásil sv. otec František, sa v nedeľu, 

24. 4. 16 vyzbierala suma 1058 €. Srdečná vďaka za štedrú podporu. 

http://www.grkatba.sk/


• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

         rod. Semberovej a Vavríkovej (30. 4. 16) a rod. Mojzešovej a Mockovej (7. 5. 16) 
        14. 5. 16 upratuje: rod. Ilenčíková a Žačiková 

         21. 5. 16 upratujú: rodičia detí, ktoré prvý krát pristúpia k sv. spovedi. 

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

