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slovíčko o SLOVE 

 

Chlapec sa vrátil zo školy domov. Mama sa chcela dozvedieť, čo preberali. Keď 

chlapec prešiel všetky predmety, zakončil hodinou náboženstva: „No a na náboženstve sme sa 

dnes rozprávali o hriechu.“ Mama chcela vedieť, čo sa naučil: „A čo hovoril kňaz?“ Chlapec 

zhrnul krátko: „Bol proti.“ Myslím, že podobne by každý kresťan opísal svoj postoj k hriechu. 

Sme všeobecne proti. Lenže skúsenosť nám hovorí, že hriech tu je. Kristus ho zničil na kríži, 

ale my doňho neustále padáme. Zraňuje nás. Ničí vzťahy k Bohu, k ľuďom aj k nám samým.  

Preto je tu znova evanjelium Jedenástej nedele po Päťdesiatnici. (Mt 18, 21-35) Boh 

nám ponúka riešenie pre naše zranenia. Dnešné evanjelium nám kladie pred oči prípad 

človeka, ktorému bol odpustený obrovský dlh. O malú chvíľku stretne svojho priateľa a 

nechce mu odpustiť smiešnu sumu. Veľmi rýchlo zabudne, ako veľkoryso bolo odpustené 

jemu. Celý tento príbeh nám ponúka hlboký duchovný obraz, čo znamená odpustenie a 

neodpustenie. Pán Ježiš tento obraz namaľoval po otázke apoštola Petra, ktorý sa ho opýtal: 

„Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší?“ (Mt 18, 21) 

Apoštol Peter najprv neráta s možnosťou, že by sa aj on prehrešil proti druhému a zároveň 

podsúva Kristovi aj odpoveď: „Azda sedem ráz?“ Peter tu chcel byť veľkorysý. Rabínske 

školy vychádzajúc z knihy proroka Amosa totiž učili, že stačí odpustiť jednému človeku tri 

krát. Niektorí tiež tvrdili, že je to preto, že aj Pán Boh odpúšťa iba tri krát. Apoštol Peter si 

teda myslí, že jeho návrh je štedrý. Odpustiť sedem krát je viac, ako učia rabíni. Peter chce 

poznať hranicu. A často aj my. Ale odpoveď Pána Ježiša ho odzbrojila: „Sedemdesiatsedem 

ráz!“ S tým Peter nerátal. A Kristus potom vo svojom podobenstve vysvetľuje, prečo je 

neodpustenie škodlivé a odpustenie dôležité. Človek, ktorý dlhoval svojmu pánovi 10000 

talentov mal skončiť vo väzení s celou svojou rodinou. To, že niekomu neodpustím znamená, 

že ja sám som akoby vo väzení. Neodpustenie ma zväzuje. Nedovolí mi slobodne dýchať. A 

to samozrejme pôsobí negatívne aj na ľudí, s ktorými žijem, s ktorými som v blízkom 

kontakte. A naopak. Odpustenie znamená slobodu. Často sa pýtame: Čo ale v prípade, ak 

človek, ktorý mi ublížil, nežiada o odpustenie? Čítajme pozorne dnešné evanjelium. Prosil ten 

človek, ktorý dlhoval obrovskú sumu o odpustenie? Neprosil. On mal len prázdne výhovorky: 

Počkaj ešte a všetko ti splatím. Žiadna prosba o dopustenie. A Pán mu aj tak odpustil. Prečo 



potom on neodpustil oveľa nižší dlh svojmu kolegovi? Myslím, že preto, lebo nevidel svoj 

dlh. Nechcel si pripustiť, že by dlhoval takú veľkú sumu. Vytvoril si predstavu, že svoj dlh 

dokáže splatiť. Ako? Vytvoril si v hlave akýsi imaginárny splátkový kalendár a na prvú 

splátku mu prišiel vhod jeho dlžník. 

Práve tu väzí problém a odpoveď na otázku: Prečo nie som schopný odpustiť? Prvá 

časť odpovede znie: Lebo je to neprirodzené. Je to neprirodzené mojej padlej prirodzenosti. 

Keď človek v raji zhrešil, začal robiť zvláštnu vec. Začal hľadať vinníka. Nechceme niesť 

vinu sami. Preto ju chceme rozložiť, alebo sa jej celkom zbaviť. A druhá časť odpovede je 

ešte vážnejšia. Prečo nedokážem odpúšťať? Lebo nevidím. Nevidím vážnosť a veľkosť 

svojich hriechov. Nevidím dlh lásky, aký mám voči Bohu. A potom nevidím , že Boh Ježiš 

Kristus prišiel a prichádza, aby mi to všetko odpustil. Aby pozdvihol moju prirodzenosť, aby 

som už nemusel hľadať vinníka. On sa stal za nás tým obetným baránkom a ponúka nám 

svoju lásku, aby sme presne toto mohli robiť aj my sami. Zastaviť hriech toho druhého na 

sebe. Zastaviť zranenie a nezraňovať ďalej. Ináč sme podobní malým deťom zo známej 

anekdoty. Mama počuje veľký krik a plač svojho sedemročného syna, ktorý sa ozýva z 

kúpeľne. Vtrhne tam a vidí, ako mu jeho o tri roky staršia cesta rozčesáva vlasy. Mama si 

vydýchne a povie. Nič si z toho nerob, neplač, veď ona nevedela, že to tak bolí. Chlapec 

prestal plakať, mama odišla a o pár minút počuje, ako pre zmenu plače dcéra. Otvorí dvere do 

kúpeľne a chlapec nevinne s hrebeňom v ruke vysvetľuje: „Teraz už aj ona vie, ako to bolí.“ 

Aj my dospelí sa často správame ako deti. Veď ja ti ukážem. Uvidíš, ako to bolí, keď ti 

prestanem variť, žehliť, upratovať. Uvidíš, keď ti prestanem dávať peniaze. Uvidíš, keď sa s 

tebou prestanem rozprávať. Veď tebe to dôjde, ale už bude neskoro. Áno, niekedy to môže 

pomôcť otvoriť oči tomu druhému, aby si uvedomil, čo vlastne urobil. Ale zväčša je v tejto 

reakcii veľká prímes neodpustenia a mojej „sladkej pomsty“.  

Ako vyjsť z toho kruhu neodpustenia? V jednej katechéze počas Svetových dní 

mládeže v Poľsku som počul zaujímavé prirovnanie. Išlo o obraz z dopravnej situácie. Pre 

menej skúsených vodičov sa má vraj zaviesť osobitná dopravná značka: koniec kruhového 

objazdu. Mohli by sme prirovnať, že aj pre nás Boh zaviedol obdobné dopravné značenie. 

Aby sme neustále nekrúžili okolo svojich zranení, okolo svojho neodpustenia. Tou „značkou“ 

alebo lepšie povedané tým znamením je Kristov kríž. Toto znamenie nám hovorí: Koniec 

kruhového objazdu. Už sa nemusíš neustále dookola točiť okolo hriechu, ktorý si urobil ty, 

ani okolo zranenia hriechu, ktorí iní spôsobili tebe. Tak ako Kristus na kríži zastavil hriech, 

tak ho môžem zastaviť aj ja. Tým kľúčovým slovom je: Kristova láska. Túto lásku nám 

Kristus ponúka. Túto lásku nám chce darovať. Skrze kanály modlitby, Božieho slova, 

sviatostí... Slovami úvodného príbehu môžeme povedať, že „byť proti hriechu“ je zásadné. 

Ale zároveň to nestačí. Hriech treba zastaviť, treba ho zničiť. Zranenie je potrebné liečiť. A to 

nedokáže nikto a nič, iba Boh, ktorý je Láska.    

   

 

SPOMIENKA NA SVÄTÉHO GORAZDA 

 

V stredu, 27. júla 2016 sa v našom chráme uskutočnilo podujatie s názvom XXIV. 

spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste Slovenskej republiky. 

Podujatie, ktoré spoluorganizovala aj naša bratislavská eparchia, sa znova konalo v deň 

liturgickej spomienky sv. Sedmopočetníkov podľa byzantského kalendára a spomienky sv. 

Gorazda podľa latinského kalendára. 

Program sa začal slávením sv. liturgie v cirkevnej slovančine, ktorému predsedal o. 

protosynkel Vladimír Skyba. Po sv. liturgii nasledovali príhovory predsedu Matice slovenskej 

Ing. Mariána Tkáča a predsedu Spoločnosti sv. Gorazda PaedDr. Miroslava Holečka. 

Umeleckou bodkou programu bola hudobno-poetická kompozícia Pocta sv. Gorazdovi, ktorú 

svojím spevom stvárnil operný spevák Mgr. Juraj Havaj a slovom sprevádzal Ľubomír Halon.  

                                                                                               



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 1. – 7. 8. 2016 
 

Pondelok              17:00  Sv. liturgia (csl.)  * Magdaléna (Ďurišinová) 

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) * Myrón, Božena (Kavalcová) 

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.) 

                    

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) † Mária, Andrej (Kavalcová) 

 

Piatok                    7:00  Sv. liturgia (sl.) 

                             17:00  Sv. liturgia (csl.), Veľká večiereň  

           

Sobota                   Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista      

   8:00  Sv. liturgia (csl.) 

                                  17:00  Sv. liturgia (sl.) 

                                       Večiereň 
  

  Nedeľa                   12. po Päťdesiatnici, 3. hlas  

                                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                 9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. Liturgia (slovenská)  

                            17:00    Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 8. – 14. 8. 2016  
 

Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.) † Juraj 

             
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 

Streda                     17:00  Sv. liturgia (csl.) 

       

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (sl.) 

 

Piatok                     17:00  Sv. liturgia (csl.) † Peter, Terézia, Peter, Anna (Nalevanková) 

           

Sobota                     17:00 Sv. liturgia (sl.) 

                Večiereň 

   

Nedeľa                   13. po Päťdesiatnici, 4. hlas 
                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. Liturgia (slovenská)   

                             17:00   Veľká večiereň s lítiou (slovenská) 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V pondelok, 1. 8. 16 slávime odporúčaný sviatok Vynesenie úctyhodných driev 

úctyhodného a životodárneho Kríža. Pri príležitosti tohto sviatku bude v závere sv. liturgie, po 

zaambónnej modlitbe, posvätenie vody. Týmto dňom zároveň začína aj pôst pred sviatkom 

Zosnutia presvätej Bohorodičky. Tento pôst trvá až do spomínaného sviatku (15. augusta). Na 

našom území nie je záväzný.  
• Piatok, 5. 8. 16 je prvým piatkom v mesiaci, a teda príležitosťou prijať odpustenie vo 

sviatosti zmierenia. V tento deň budú dve sv. liturgie – jedna o 7.00 h. a druhá o 17. 00 h, 

pričom bude v chráme počas celého dňa možnosť pristúpiť k sv. spovedi. 
• V sobotu, 6. 8. 16 slávime odporúčaný sviatok Sväté Premenenie nášho Pána, Boha 

a Spasiteľa Ježiša Krista. Ako zvyčajne bude preto v predvečer sviatku večiereň s lítiou 

a požehnaním chlebov. V deň sviatku budú dve sv. liturgie, jedna o 8. 00 h. v cirkevnoslovanskom 

jazyku a druhá o 17. 00 h. po slovensky. Pri večernej sv. liturgii bude požehnanie prvotín úrody 

a myrovanie.  
• V nedeľu, 7. 8. 16 budeme sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme Najsvätejšej 

Trojice v Malackách so začiatkom o 17.00 h. 

• V stredu, 10. 7. 16 budeme zároveň sláviť sv. liturgiu aj v kaplnke Úradu vlády SR 

s obvyklým začiatkom o 16.00 h. 

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

prosba. Po prvej návšteve skupiny mladých ľudí z Taiwanu sa cestou späť zastaví v našej 

farnosti ešte jedna skupina asi dvadsiatich mládežníkov v piatok, 5. augusta 2016. Aj pre 

túto skupinku by sme chceli zabezpečiť ubytovanie na jednu noc z piateho na šiesteho 

augusta. Ak by sa okrem prihlásených dobrovoľníkov chcel ešte niekto podujať na túto 

službu, môže sa prihlásiť osobne alebo cez nižšie uvedené kontaktné údaje. 

ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 17. 7. 16 sme pri zbierke na Podporný fond Konferencie biskupov Slovenska 

prispeli sumou 214 €.  Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

            rod. Mojzešovej a Mockovej (23. 7. 16) a rod. Ilenčíkovej a Žačikovej (30. 7. 16) 

     6. 8. 16 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek    

   13. 8. 16 upratuje: rod. Krajňáková a Žeňuchová. 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 23. 7. 16 sväté tajomstvo manželstva v našom chráme prijali Tomáš Benko, 

a Ivana Švecová. Novomanželom vyprosujeme hojné dary Svätého Ducha na „mnoho rokov“. 

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

