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slovíčko o SLOVE 

 

„S nami neexistujú problémy, s nami sú len príležitosti.“ Takto znelo motto jednej 

kresťanskej konferencie. Jeden účastník sa chcel ubytovať v izbe hotela, kde sa táto 

konferencia konala. Po čase sa ale nervózny vrátil na recepciu. „Mám problém!“, povedal. 

Recepčný hneď odpovedal podľa nacvičeného hesla: „Nebojte sa, s nami neexistujú 

problémy. S nami sú len príležitosti!“ Hosť na to odpovedal: „Hovorte tomu ako chcete, ale 

v izbe kde ste ma chceli ubytovať, je už ubytovaná nejaká žena!“ Problém či príležitosť? 

Myslím, že touto otázkou by sme mohli vyjadriť jeden z hlavných postojov kresťana: 

Problém či príležitosť? Evanjelium Siedmej nedele po Päťdesiatnici (Mt 9, 27-35) zachytáva 

dve zázračné uzdravenia, ktoré nám pomôžu spresniť túto otázku, ale aj odpoveď na ňu.  

Tieto dve udalosti sú posledné zo série zázrakov, ktoré vidíme v kapitolách 8 a 9 po tom, čo 

Pán Ježiš ukončil svoju reč na vrchu. Sú akoby poslednými kúskami do skladačky puzzle 

alebo do mozaiky, ktorá ukazuje ucelený obraz Ježiša Krista. Zároveň nás táto ukončená 

mozaika pozýva dať osobnú odpoveď na otázku: Kto je tento Ježiš Kristus pre mňa? V prvej 

udalosti vidíme dvoch ľudí, ktorí majú problém. Sú fyzicky slepí. Aj tento problém sa ukáže 

ako príležitosť. Jednak je to príležitosť na osobné stretnutie s Ježišom Kristom a súčasne je to 

príležitosť na oslavu Boha. Slepci sa priblížia ku Kristovi s prosbou: „Syn Dávidov, zmiluj sa 

nad nami!“ (Mt 9, 27) Vieme, že už v tomto oslovení je vyjadrená ich viera. Keď evanjelista 

Matúš začína písať evanjelium, uvádza ho slovami: „Rodokmeň Ježiš Krista, syna 

Dávidovho, syna Abrahámovho.“ Podľa prisľúbenia Boha očakávali židia Mesiáša ako syna 

kráľa Dávida. A je zaujímavé, že prví, kto tento titul verejne vztiahol na Pána Ježiša boli 

vlastne títo slepci. V mozaike spomínaných zázrakov a uzdravení je tento zázrak veľmi 

dôležitý. Lebo na ňom môžeme odčítať, že Pán Ježiš nie je len nejaký ľudový liečiteľ alebo 

zázračný mág. Ježiš Kristus je ten dlho očakávaný Mesiáš.  

Ďalším znakom viery dvoch slepcov je, že boli vytrvalí. Išli za Ježišom po ceste až za 

ním nakoniec vošli až do domu v Kafarnaume. Narušili takpovediac jeho intímnu sféru. A až 

v tejto intímnosti dostávajú od Pána Ježiša dôležitú otázku: „Veríte, že to môžem urobiť?“ 

(Mt 9, 28) Po prvý krát v sérii desiatich zázrakov sa Pán Ježiš pýta na vieru. A dostáva jasnú 

odpoveď: „Áno, Pane.“ Táto odpoveď je jasná a dôležitá. Lebo my niekedy prichádzame za 



Pánom Ježišom s nedostatkom viery. Spomeňme si na otca, ktorého syn bol posadnutý zlým 

duchom. On prišiel za Ježišom Kristom takmer zúfalý: „Ale ak niečo môžeš, zľutuj sa nad 

nami a pomôž nám!“ (Mk 9, 23) Tu sa Pán Ježiš pýta otvorene na vieru. A odpoveď dvoch 

slepcov je tiež dôležitá: „Áno, Pane.“ Tu vidíme posledný dôležitý kamienok v mozaike 

viery. Oni nepovedali len: áno, veríme. Oni odpovedali: Áno, Pane. To znamená: Hoci verili, 

že Ježiš Kristus môže odstrániť ich slepotu a darovať im zrak, rozhodnutie ponechali naňho. 

Ježiša Krista uznali za Pána. Nedali sa odbiť, vošli za ním až do domu, aby nakoniec všetko 

nechali naňho, na jeho rozhodnutie. Toto je viera, po ktorej sa oplatí túžiť. Znova nemôžem 

nespomenúť vyznanie jednej veriacej osoby, ktorá pred odchodom z tohto sveta prechádzajúc 

ťažkou chorobou hovorievala: „Ja verím, že Kristus ma môže uzdraviť, verím, že mi môže aj 

fyzicky pomôcť. Ale je to potrebné pre moju spásu? Je to potrebné pre môj večný život 

s Bohom?“ Na druhej strane nám príklad dvoch slepých chce povzbudiť vo vytrvalosti, chce 

nám dodať odvahu dôverovať Bohu. Aby nás nedostatok viery neumlčal. Aby sme sa za svoju 

malú vieru neskrývali, ale aby sme zdravo „dobiedzali“ na Pána. A to znamená nekričať len 

zďaleka, ale znamená to vojsť s Ježišom Kristom do intimity. Tak ako slepci vošli za ním až 

do domu.  

V tomto zmysle môže byť každý môj problém príležitosťou. Príležitosťou, aby som 

videl, aká v skutočnosti je moja viera. Či som si nepostavil len nejaký vzdušný zámok 

z vonkajšej nábožnosti a nazval ho vierou? Každý môj problém môže byť príležitosťou 

obrátiť sa intímnejšie, bližšie na Ježiša Krista. Každý môj problém môže byť príležitosťou 

ponechať riešenie na ňom. Uznať ho za Pána a Mesiáša svojho života. A potom mi nezostane 

nič iné, len o tom hovoriť. Svedčiť o svojej skúsenosti, že žiaden problém nie je neriešiteľný.  

Preto je posledným kúskom mozaiky desiatich zázrakov Pána Ježiša práve uzdravenie 

nemého. Človek uzdravený Kristom prehovoril. Ak sa so svojím problémom obratím vo viere 

na Ježiša Krista ako na Mesiáša a Pána, bude to vždy príležitosť. Príležitosť, aby Boh 

prehovoril ku mne aj k ostatným.     

     

 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ NA SVIATOK SV. PETRA A PAVLA  

 

V stredu, 29. júna, na sviatok svätých, slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov 

Petra a Pavla, sa v našom chráme konala tradičná odpustová slávnosť. Títo apoštoli sú 

patrónmi eparchie a ich symboly (kľúče a meč) sú znázornené aj v erbe eparchie.  

Na úvod odpustovej slávnosti vladyka Peter posvätil ikonu sv. Petra a Pavla a osadil do 

nej pravé relikvie týchto veľkých apoštolov. Ide o relikviu z Petrovho kríža a zo stĺpu, pri 

ktorom bol sťatý sv. Pavol. Relikvie pochádzajú z istej farnosti z Kanady. 

Ikona, ktorú napísal známy ikonopisec Ladislav Németh zobrazuje sv. Petra a Pavla, stojacich 

oproti sebe a medzi nimi je chrám. Chrám zobrazuje bratislavskú katedrálu. Ikona je 

umiestnená vpredu v ľavej časti lode, za biskupským sedesom. 

Po obrade posviacky ikony vladyka Peter predsedal archijerejskej liturgii. 

Koncelebrovalo viacero kňazov, diakonizoval A. Škoviera. Slávnosť svojím chórovým 

spevom umocnil Katedrálny chór Kyrillomethodeon pod vedením L. Sabolčáka. 

Vladyka Peter vo svojej homílii poukázal na sv. Petra a Pavla, ktorí ako zdôraznil, 

neboli vôbec dokonalí, ba dokonca boli v mnohom rozdielni. Ako zdôraznil, Kristus si vyvolil 

práve ich, aby založil svoju Cirkev, ktorá nie je spolkom dokonalých, ale slabých ľudí. Cirkev 

je založená na skale, ktorou je Kristus a ten nás všetkých – ako magnet – priťahuje k sebe 

svojou láskou, milosrdenstvom, a odpustením. 

V závere liturgie zablahoželal k meninám vladykovi Petrovi i jeho tajomníkovi o. 

Petrovi Sabolovi protosynkel o. V. Skyba. Slávnosť sa skončila spevom Pápežskej hymny, 

Mnoholitsvijem, myrovaním a spoločným agapé, pri ktorom mali veriaci možnosť aj osobne 

zablahoželať svojmu eparchovi. 
(www.grkatba.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 4. - 10. 7. 2016  
 

Pondelok              17:00  Sv. liturgia (csl.) 

                                       Veľká večiereň 

               

Utorok                Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod 
                              8:00 Sv. liturgia (csl.) 

                            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                   8. po Päťdesiatnici, 7. hlas  

                                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                 9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. Liturgia (slovenská)  

                            17:00    Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 11. – 17. 7. 2016  
 

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                   9. po Päťdesiatnici, 8. hlas 
                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. Liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň  (slovenská) 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Aj počas letných prázdnin zostávame v „cezročnom režime“ nedeľných bohoslužieb. 

Prakticky to znamená, že tak časy, ako aj jazyky nedeľných bohoslužieb zostávajú 

nezmenené.   

• Zmena času nedeľných bohoslužieb sa ale týka našej farnosti v Petržalke, kde sv. liturgie 

v Kostole sv. rodiny, na Námestí sv. Jána Pavla II. až do 4. 9. 16 vrátane budú o 10. 30 h.   

• V utorok, 5. 7. 16 slávime odporúčaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. Sväté liturgie budú ráno 

o 8. 00 v cirkevnoslovanskom jazyku a večer o 17. 00 v slovenčine. V predvečer sviatku sa 

pomodlíme veľkú večiereň.  
• V nedeľu, 10. 7. 16 našu farnosť navštívi novokňaz o. Adam Mackovjak, ktorý prijal sväté 

tajomstvo kňazstva vkladaním rúk vladyku Milana Chautura v nedeľu, 26. 6. 2016 v 

Košiciach. Bude sláviť obidve sv. liturgie, pričom po skončení druhej sv. liturgie bude 

spoločné agapé pre veriacich, pri ktorom bude možnosť o. novokňazovi zablahoželať osobne.     

• V nedeľu, 17. 7. 16 bude zbierka na Podporný fond Konferencie biskupov Slovenska. 

Vopred ďakujeme za Vašu podporu. 

• Sväté tajomstvo manželstva chcú prijať: 

  Tomáš Benko, rímskokatolík, syn rodičov Eduarda a Zuzany r. Prasličkovej, narodený 

v Bratislave a bývajúci v Chorvátskom Grobe a Ivana Švecová, gréckokatolíčka, dcéra 

rodičov Milana a Moniky r. Štarkovej, narodená v Humennom, bývajúca v Bratislave. Sobáš 

chcú mať v našom chráme v sobotu, 23. 7. 2016. 

• V dňoch 9-teho až 15-teho júla 2016 sa už po štvrtý krát uskutoční na Skalke pri Trenčíne 

Katolícka pútnická konferencia Nové svitanie. Hlavná téma stretnutia bude vychádzať z úvah 

nad časťou modlitby Otče náš – „Ako v nebi, tak i na zemi.“ (Mt 6, 10)  

• 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.     

 

ĎAKUJEME 

• Pri zbierke na dobročinné diela sv. otca. (bývalý názov „Halier sv. Petra) v nedeľu, 26. 6. 

16 sme prispeli sumou 551 €.  Touto čiastkou sme podporili Sv. otca pri jeho starostlivosti 

o univerzálnu cirkev, najmä v prospech najnúdznejších.  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

            rod. Ilenčíkovej a Žačikovej  (25. 6. 16) a spoločenstvu Modlitby matiek (2. 7. 16) 

   9. 7. 16 upratuje: rod. Krajňáková a Žeňuchová  

  16. 7. 16 upratuje: rod. Semberová a Vavríková. 

 

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

