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slovíčko o SLOVE 

 

Manželia na prísnej diéte sa chystajú obedovať. Keď je všetko pripravené, na stole je 

samá zelenina a jedlo pripravené v parnom hrnci. A keď sa chystajú pred jedlom pomodliť, 

manžel sa len smutne pozrie na stôl a povie manželke: „Dnes sa pomodli ty. Keby som mal 

ďakovať Bohu ja, hneď by vedel, že klamem.“  

Trinásta nedeľa po Päťdesiatnici nám prináša evanjelium, ktorého nadpis neznie až tak 

radostne: Podobenstvo o zlých vinohradníkoch. (Mt 21, 33-42) Skúsme sa pozrieť, čo sa 

s tým dá urobiť. Pomôcť nám môže práve pohľad cez optiku tohto postoja - vďačnosti.   

Podobenstvo môžeme vysvetliť viacerými spôsobmi. Veľká časť výkladov zostáva v 

histórii. Pán Ježiš tu usvedčil náboženskú elitu vyvoleného národa z ich zaslepenosti a 

nevďačnosti. Nespoznali v Kristovi prisľúbeného mesiáša. Zavrhli ho, a preto budú zavrhnutí.  

No my vieme, že toto nie je jediný pohľad. Toto podobenstvo môžeme chápať nielen v 

historických okolnostiach. Sme pozvaní preložiť ho do svojho aktuálneho života.  

Prvá vec, ktorá nám znova hneď udrie do očí, je, že majiteľ vinice, teda Boh všetko 

pripravil. Vysadil vinicu, vykopal lis a postavil vežu a plot. Vinohradníci toto všetko dostali 

do prenájmu. Problém nastane vtedy, keď uveria klamstvu, že vinica patrí im. Rozmeňme si 

teda tento obraz na drobné. Vinicu môžeme vnímať ako cirkev. Boh naozaj všetko pripravil. 

Vysadil ju. To znamená, zasial svoje slovo. Obohnal ju plotom, vykopal lis, postavil vežu. 

Plot vymedzuje bezpečný priestor vinice. Plot tak pripomína Božie prikázania, ktorými nám 

Pán vymedzuje priestor na bezpečný život v slobode. Veža vo vinici slúžila ako vyvýšené 

miesto na spozorovanie votrelca. Aj v cirkvi máme takéto vyvýšené miesta. Sú to miesta 

modlitby, sviatostí. Miesta intímnych dotykov Boha. Všetko toto pripravil Boh. A očakáva za 

to iba časť svojej úrody - moju vďačnosť. Kde je potom  problém? Keď prepadnem klamstvu, 

že je to všetko moja zásluha. Ja sa spasím svojimi vlastnými skutkami, modlitbami, pôstmi. Ja 

si vyberám, čo sa mi do vlastnej mozaiky náboženstva ešte hodí a čo už nie. Tejto predstave 

uverili zákonníci a farizeji, ktorým Kristus adresoval toto podobenstvo. Do ich mozaiky sa 

nejaký tesár z Nazareta už nevtesnal. 

A rozmeňme toto podobenstvo ešte na drobnejšie. Keď budeme ešte konkrétnejší, 

potom v obraze vinice spoznáme každý svoj život. Život, ktorý máme od Boha ako dar. A aj 



tu môžeme povedať, že Boh naozaj všetko pripravil. On pripravil to, či budem nízky alebo 

vysoký. On pripravil to, či budem mať takých rodičov alebo iných. On pripravil to, či budem 

mať toho partnera alebo aj žiadneho. On pripravil, či budem mať päť detí alebo žiadne. On 

pripravil, či budem zdravý alebo dopustí aj nejakú chorobu. Boh to pripravil. Aby mi 

priviedol k sebe. Aby mi daroval večný život. Boh toto všetko pripravil.  

  Ale aj tu si môžem povedať: „To je môj život a ja si s ním budem robiť, čo chcem!“ 

Rodičia svojvoľne rozhodujú o svojho dieťaťa, lebo je to „ich“ dieťa. Deti potom rozhodujú o 

osude svojich zostarnutých rodičov, lebo sú to „ich“ rodičia. Ale pozor. Tu nejde o to, že 

rozhodujem. Lebo takmer denne sa ocitáme v situácii, kedy sa musíme rozhodnúť. Problém 

je, keď rozhodujem ako „majiteľ vinice“. Ako ten, kto už nad sebou nikoho nemá. 

Ako teda dospieť k takejto vďačnosti? Ako ďakovať Bohu za všetko, čo koná v mojom 

živote, ako neklamať, ale myslieť úprimne, keď hovorím: Ďakujem, Pane? Ďakujem ti za svoj 

život, ďakujem za manželku, manžela, deti, prácu. Ale ďakujem aj za samotu, za neúspech, za 

to, že nie všetko je podľa mojich predstáv. Lebo ma to učí byť pokorným. Apoštol Pavol v 

závere svojho prvého listu kresťanov v Solúne povzbudzuje slovami: Pri všetkom ďakujte 

Bohu, lebo toto je Božia vôľa. (1 Sol 5) Poznáme vetu, ktorá hovorí, že vďačnosť je pamäť 

srdca. Vďačnosť je pamäť srdca, ktoré pamätá, že Boh je majiteľom a ja iba správcom. Je to 

pamäť srdca, ktoré pamätá, čo všetko už Boh pre mňa urobil a neustále robí. Vďačnosť je 

pamäť srdca, ktoré je preniknuté láskou Boha.  

Keď sa teraz pozrieme na „stôl svojho života“, možno vidíme aj „pokrmy“, ktoré 

nevyzerajú príliš lákavo. Možno nám napadne, že to, čo je tam naservírované, je pre náš 

žalúdok nestráviteľné. Preto je potrebné pozrieť sa najprv s vierou na iný stôl. Pozrime sa na 

stôl, kde Svätý Duch prináša iný pokrm. Telo a krv Ježiša Krista. Takto sa Boží syn obetoval. 

Boh naozaj všetko pripravil. Túži len po jednom. Aby som ja pripravil svoje srdce. Túži po 

tom, aby som mu dovolil vstúpiť. A z tohto srdca plného Božej lásky budem môcť potom 

úprimne povedať: Pane, ďakujem ti naozaj za všetko!  

 

ZOSNUTIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY 
 
Uprostred augusta slávime posledný mariánsky sviatok v cirkevnom roku. Pred naším 

zrakom znova oživuje udalosť ukončenia pozemskej púte a jej slávny vstup do nebeskej 

slávy. Východná tradícia pomenovala túto premenu Máriinho života z pozemského na 

nebeský liturgickým názvom uspenie – zosnutie. A začala s úctou uspenskej Bohorodičky 

hneď po Efezskom koncile (r. 431). Tým sa odlišuje od západnej tradície, ktorá slávi sviatok 

od 7. stor, pod názvom Nanebovzatie Panny Márie. 

Je pozoruhodné, že až v našich časoch dozrel čas pre definitívne vyjadrenie Cirkvi – 

dogmu o viere, ktorá tu bola prítomná dlhé stáročia. Cirkev ústami Pia XII. v roku 1950 

vyhlásila: Je Bohom zjavenou pravdou, že nepoškvrnená vždy panenská Matka Božia, Mária, 

po skončení svojho pozemského života bola vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy (DS 

3903). Týmto vyhlásením Cirkev učí, že Boh osobitným spôsobom vyplnil svoje prisľúbenia 

na Márii a pre jej plnosť nadprirodzenej svätosti ju hneď po skončení pozemskej púte vzal 

k sebe do neba. Na ľudsky zvedavú otázku, či Mária prirodzene zomrela, alebo nie, text 

priamo neodpovedá. Ako je známe, práve univ. prof. ThDr. Mikuláš Russnák, gen. vikár 

prešovskej diecézy (1878 – 1954), podal pri príprave tejto dogmy znamenitú prácu Svätej 

stolici. 

Liturgická modlitba je staršia ako dogmatické vyhlásenie a vyjadruje prežívanú vieru 

veriacich. Ak načrieme do obsahu liturgických slôh na uspenie, sme až prekvapení ich 

bohatstvom, teologickou hĺbkou a jasnosťou. 

Ó, aký je to veľký div! Zdroj života do hrobu sa dáva a hrob rebríkom do neba sa stáva. 

Raduje sa, Getsemanská záhrada, svätý príbytok Bohorodičky. Volajme, veriaci spolu 

s Gabrielom: „Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou. On skrze teba udelí svetu veľké milosti.“ 
  (zdroj: www.zoe.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 15. – 21. 8. 2016 
 

Pondelok              Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny 

 7:00  Sv. liturgia (sl.) 

         17:00  Sv. liturgia (csl.)   

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) * Štefan (Michalková)  

 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.) * Róbert (Kavalcová) 

                    

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) † o. Ján, Magdaléna (Michalková) 

 

Piatok                    17:00  Sv. liturgia (csl.) † Helena Solanková, panychída 

           

Sobota                     17:00  Sv. liturgia (sl.)                                        

  Večiereň 

  

  Nedeľa                   14. po Päťdesiatnici, 5. hlas  

                                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                 9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. Liturgia (slovenská) * Ľubomír, Viera (Michalková) 

                            17:00    Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 22. – 28. 8. 2016  
 
Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.) * Stanislav (Ďurišinová) 

             
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.) † Mária (Michalková), panychída 

 

Streda                     17:00  Sv. liturgia (csl.) 

       

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (sl.) † Anna (Michalková), panychída 

 
Piatok                     17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                     17:00 Sv. liturgia (sl.) * Ľubomíra, Juraj, Anna, Juraj (Bigová) 

                Večiereň 

   

Nedeľa                   15. po Päťdesiatnici, 6. hlas 

                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. Liturgia (slovenská)   

                             17:00   Veľká večiereň (slovenská) 

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V pondelok, 15. 8. 16 slávime prikázaný sviatok Zosnutie našej presvätej Vládkyne, 

Bohorodičky Márie, vždy Panny (Uspénije presvjatoj Bohoródicy). V predvečer sviatku sa preto 

o 17. 00 pomodlíme veľkú večiereň s lítiou, pri ktorej vyložíme plaštenicu Presvätej Bohorodičky. 

V deň sviatku budú dve sv. liturgie – ráno o 7. 00 v slovenskom a večer o 17. 00 v cirkevnoslovanskom 

jazyku. Po sv. liturgiách bude myrovanie. 
• V nedeľu, 21. 8. 16 bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom, ktorá sa uskutoční 

z iniciatívy Konferencie biskupov Slovenska. Vopred ďakujeme za Vašu podporu.   
• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať: 

  Zoltán Papp, syn rodičov Zoltána a Alžbety r. Kissovej, narodený v Komárne, bývajúci 

v Bratislave a Martina Čakyová, dcéra rodičov Juraja a Ireny r. Rusinovej, narodená v Snine 

a bývajúca v Bratislave. Sobáš chcú mať v našom chráme v sobotu, 27. 8. 2016.      

• 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.   

ĎAKUJEME 

• Ďakujeme všetkým rodinám našej farnosti, ktoré venovali čas a energiu aj druhej skupine 

mladých ľudí z Taiwanu v dňoch štvrtého až šiesteho augusta na ich ceste zo Svetových dní 

mládeže v poľskom Krakove. Aj týmto spôsobom sme mohli naživo zakúsiť univerzálnosť 

Katolíckej cirkvi a vzájomne sa obohatiť.  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

            Spoločenstvu modlitby matiek (6. 8. 16) a rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (13. 8. 16) 

     20. 8. 16 upratuje: rod. Semberová a Vavríková   

     27. 8. 16 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková. 

BLAHOŽELÁME 

• V pondelok, 8. 8. 2016 oslávil svoje 95-te narodeniny aktívny veriaci našej farnosti p. 

Martin Slaninka. Oslávencovi blahoželáme e vyprosujeme na príhovor presvätej Bohorodičky 

„pokoj, zdravie a Božie požehnanie.“  

• V sobotu, 13. 8. 16 iniciačné sv. tajomstvá v našom chráme prijali: Richard Kostovčík 

a Filip Drabecký. Novoosvieteným Božím služobníkom blahoželáme a vyprosujeme 

„úspechy v živote i vo viere!“  

LÚČIME SA  

• V nedeľu, 7. 8. 16 si Pán života a smrti povolal veriacu z nášho farského spoločenstva, p. 

Helenu Solankovú. († 82) Rozlúčili sme sa s ňom pohrebnými obradmi na Ružinovskom 

cintoríne vo štvrtok, 11. 8. 16. Zádušná sv. liturgia za zosnulú Helenu bude v našom chráme 

v piatok, 19. 8. 16 o 17. 00. Večná jej pamiatka! 

 

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

