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slovíčko o SLOVE 

 

Spisovateľ Max Lucado v jednej zo svojich poviedok opísal stavbu nádherného 

pomníka.  V roku 1629 pri pôrode štrnásteho dieťaťa zomrela manželka indického mogula. 

Mala 36 rokov. Jej manžel v nej stratil nielen milovanú ženu, ale aj múdru radkyňu. Urobil 

sľub, že postaví pomník, ktorý bude odrážať lásku k jeho žene. V strede pozemku určenom na 

stavbu ju nechal pochovať a práce sa začali. Panovníka to úplne pohltilo. Venoval stavbe 

maximum času. Z týždňov sa stali mesiace. Jedného dňa v narazili robotníci na drevenú 

debnu. Zavadzala pri stavbe. Tak ju nechal odstrániť. Bola to rakva s telom jeho milovanej 

ženy. A Max Lucado si kladie otázku: Môže človek budovať pomník a zabudnúť prečo? 

Aj taký architektonický skvost, akým je „pomník lásky“ Tádž Mahal, je toho ukážkou.  

Toto nebezpečenstvo nám hrozí pri mnohých životných podujatiach. A ani kresťanstvo, 

viera, duchovný život nie sú výnimkou. Staviame tehlu po tehle. Čas od času je dobré položiť 

si zásadnú otázku: Prečo vlastne? Táto otázka vychádza z úst učiteľa zákona, ktorý prichádza 

za Pánom Ježišom (Mt 22, 35-46): Ktoré prikázanie je najväčšie? Akoby sa pri pohľade na 

tých 613 príkazov a zákazov v židovstve pýtal: Prečo? Prečo to všetko vlastne máme 

dodržiavať? A Pán Ježiš dáva odpoveď: Lebo láska. Láska k Bohu a láska k blížnemu. Na 

tom to celé stojí. Preto to všetko robíme. Kvôli láske. 

Preto je vhodné znova si pripomenúť, čo je láska pre kresťana. Je láska prikázanie? 

Poznáme slovné spojenie, ktoré hovorí: „Srdcu nerozkážeš!“. Ako je to teda? V jazyku 

kresťana láska znamená voľba. Ja sa rozhodujem pre lásku. Preto je v Božom slove láska ako 

prikázanie. Lebo sa nám musí prikazovať tak. ako „lekár prikazuje pacientovi“. Po páde do 

hriechu sme totiž ochoreli na nedostatok skutočnej lásky.  

Ďalej sme si znova všimli, že v prikázaní lásky Pán Ježiš použil sloveso – milovať 

budeš. Kresťanský psychológ Stephen R. Covey v jednej svojej knihe opisuje skúsenosť. Po 

prednáške prišiel za ním istý muž a povedal, že sa mu síce prednáška páčila, ale každý prípad 

je iný. „Napríklad moje manželstvo“, hovorí. „Ja a moja manželka k sebe už nič necítime. 

Máme tri deti a nevieme ako ďalej. Čo nám poradíte?“ A psychológ povedal. „Riešenie je 

jednoduché: Milujte ju!“  „Ale veď som Vám povedal, že k sebe už nič necítime,“ namietal 



poslucháč. Na to psychológ odvetil: „Ak už k sebe nič necítite, potom je to dobrý dôvod začať 

milovať.“ A potom vysvetlil: „Milovať je sloveso. Cit lásky je ovocie skutku. Teda milujte ju. 

Slúžte jej, obetujte sa, cíťte s ňou, ceňte si ju. Ste na to pripravený?“ Milovať je sloveso. Svet 

zväčša kladie dôraz len na city. Už k sebe nič necítime, tak sa rozídeme. V akomkoľvek 

vzťahu. 

Ďalšiu vec, ktorú nám Pán Ježiš v evanjeliu pripomína, je spôsob lásky. Keď sa 

zákonník pýta na najväčšie prikázanie, Kristus v odpovedi spája dve prikázania, ktoré 

predtým židia v Starom zákone mali na rozličných miestach. A práve to je to nové, čo Pán 

Ježiš prináša. Dáva do súvisu lásku k Bohu, blížnemu a sebe. Prečo? Lebo láska k Bohu bez 

lásky k blížnemu môže vyústiť do fanatizmu. Na druhej strane láska k blížnemu bez lásky k 

Bohu sa stáva čistým humanizmom. Ak zostanem len na tejto rovine,  ľahko sa môžem stať 

akýmsi revolucionárom. Alebo potom iného moralizujem. Chcem ho mať podľa seba. 

Projektujem svoje predstavy na toho druhého. Ale ak milujem Boha a blížneho, potom sa na 

človeka vedľa mňa pozerám pohľadom Boha, jeho slobody. Toto je pohľad lásky. 

A napokon je tu ešte jedna dôležitá vec. Dnešné evanjelium má aj druhú časť. Začína 

otázkou Pána Ježiša: „Čo si myslíte o mesiášovi? Čí syn je?“ Na prvý pohľad môžeme získať 

dojem, že tie dve časti evanjelia spolu nesúvisia. Najprv je prikázanie milovať a potom dialóg 

medzi Kristom a farizejmi. Lenže istú spojitosť tu vidieť môžeme. Lebo často sa ocitáme pred 

problémom Ako milovať? Prečo milovať? Odpoveď na tieto otázky nájdeme v správnej 

odpovedi na tú druhú. Čo si myslíš? Čí syn, čia dcéra si? Som len synom a dcérou svojich 

rodičov alebo som synom a dcérou Boha? Ak žijem ako syn či dcéra Pána Boha, ak žijem ako 

Božie dieťa, potom milujem. 

Každý budujeme stavbu svojho života. Kresťan by nemal zabúdať, čo je v centre tejto 

stavby. Je to prázdny hrob. Prázdny hrob po vzkriesenom Ježišovi Kristovi. Hrob, ktorý nám 

ukazuje, že existuje láska mocnejšia ako smrť. Moje kresťanstvo nemá byť pomníkom 

stratenej láske. Moje kresťanstvo stojí na láske Boha tu a teraz.  

 

 

NARODENIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY 
 
Cirkev zvyčajne neoslavuje deň pozemského narodenia svätých, ale ich deň narodenia 

pre nebo, teda deň smrti. Výnimkou sú dvaja najväčší svätci v Cirkvi: Prečistá Panna Mária a 

sv. Ján Krstiteľ. Evanjeliá zaznamenali veľmi málo zo života Presvätej Panny Márie. Nič sa 

v nich nehovorí o jej narodení, mladosti, či jej zosnutí, ba dokonca sa nespomínajú ani mená 

jej spravodlivých rodičov. Odkiaľ o tom teda vieme? Vieme o tom z tradície Cirkvi a 

apokryfov. 

Hlavným prameňom správ o živote Presvätej Bohorodičky je apokryfná kniha 

Jakubovo protoevanjelium, napísaná okolo r. 140.  Na základe Jakubovho protoevanjelia boli 

zavedené aj iné cirkevné sviatky: Počatie sv. Anny, Uvedenie do chrámu a sviatky Joachima a 

Anny. V tomto spise sa dozvedáme o okolnostiach narodenia Panny Márie a tiež o jej 

rodičoch, ktorí sa volali Joachim a Anna. 

Sviatok Narodenia Matky Božej vo východnej Cirkvi patrí medzi starodávne mariánske 

sviatky, hoci nemožno presne určiť čas, kedy sa objavil v liturgii. Spomínajú ho sv. Ján 

Zlatoústy, sv. Proklus, sv. Epifán, sv. Augustín a sv. Roman Sladkopevec. Palestínska tradícia 

hovorí, že sv. Helena (+330), matka cisára Konštantína, dala postaviť v Jeruzaleme chrám 

zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Tento sviatok sa spomína v liturgike pápeža 

Gelásia (492 -496) z 5. stor. 

Sviatok patrí medzi dvanásť veľkých sviatkov nášho cirkevného roku; má jeden deň 

predprazdenstva a len štyri dni poprazdenstva, vzhľadom na blížiaci sa sviatok Povýšenia 

úctyhodného kríža. 
(zdroj: www.grkatba.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 29. 8. – 4. 9. 2016 
 

Pondelok      Sťatie úctyhodnej hlavy slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána  

                              7:00  Sv. liturgia (sl.) 

         17:00  Sv. liturgia (csl.)   

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) * Ružena (Holinďáková)  

 
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                   16. 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: 5. – 11. 9. 2016  
 

Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.) * Mária 

             
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 

Streda                     17:00  Sv. liturgia (csl.) 

       Veľká večiereň s lítiou  

       

Štvrtok            Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny  

                                 7:00  Na úmysel (csl.) 

                               17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 
Piatok                     17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                     17:00 Sv. liturgia (sl.)  

                Večiereň 

   

Nedeľa                   17. po Päťdesiatnici, Pred Povýšením, 8. hlas 

                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň (slovenská) 

 



OZNAMUJEME 

• V pondelok, 29. 8. 16 slávime odporúčaný sviatok - Sťatie úctyhodnej hlavy slávneho 

proroka, predchodcu a krstiteľa Jána (Usiknovenije čestnyja hlavy Joanna Krestiteľa). V tento 

deň je predpísaná zdržanlivosť od mäsa. V deň sviatku budú znova dve sväté liturgie, prvá 

o 7. 00 h. v slovenskom jazyku a druhá o 17. 00 h. v cirkevnej slovančine.    

• V stredu, 31. 9. 16 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR. 

• Vo štvrtok, 1. 9. 16 je začiatok indiktu, teda nového cirkevného roka.  

• Piatok, 2. 9. 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 nedeľu, 4. 9. 16 budeme znova sláviť sv. liturgiu v Kostole Najsvätejšej Trojice 

v Malackách so začiatkom o 17. 00 h.  
• Vo štvrtok, 8. 9. 16 slávime odporúčaný sviatok Narodenie našej presvätej Vládkyne, 

Bohorodičky Márie, vždy Panny (Roždestvo presvjatyja Bohorodicy). Po sv. liturgiách o 7. 00 

h. a o 17. 00 h. bude myrovanie.  

• V sobotu, 10. 9. 16 bude náš vladyka Peter Rusnák o 10.00 h. sláviť archijerejeskú sv. 

liturgiu v rámci odpustovej slávnosti sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky v Marianke 

v tamojšej bazilike minor.  

• Dávame do pozornosti zmenu času nedeľných sv. liturgií v našej farnosti v Petržalke. 

Počnúc jedenástym septembrom 2016 tam budú sv. liturgie v nedeľu o 15. 30 hod.  
• Sväté tajomstvo manželstva chcú prijať: 

   Matúš Smetanka, syn rodičov Sergeja a Márie r. Lopatovej, narodený v Humennom, 

bývajúci v Bratislave a Lucia Feketová, dcéra rodičov Štefana a Daniely r. Krajčírovej, 

narodená a bývajúca v Bratislave. Sobáš chcú mať v našom chráme v sobotu, 17. 9. 2016.  
ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 21. 8. 16 sme pri zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom prispeli sumou 

772 €. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.   
• Bohu známa rodina darovala na podporu farnosti 50 €. Vyslovujeme „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

          rod. Semberovej a Vavríkovej (20. 8. 16) a rod. Mojzešovej a Mockovej (27. 8. 16) 

     3. 9. 16 upratuje: rod. Ilenčíková a Žačiková   

     9. 9. 16 pozývame na upratovanie pred odpustovou slávnosťou spoločenstvo Modlitby 

matiek spolu s rod. Krajňákovou a Žeňuchovou. 

BLAHOŽELÁME 

• Vo štvrtok, 18. 8. 2016 oslávil svoje 93-te narodeniny aktívny veriaci našej farnosti p. 

Štefan Mihalovič. Oslávencovi blahoželáme a jemu i jeho rodine vyprosujeme plnosť darov 

Svätého Ducha na „mnoho rokov!“ 

• V nedeľu, 21. 8. 16 oslávili 40 rokov vo sviatostnom manželstve naši aktívni veriaci 

Ľubomír a Viera Michalkovi. Jubilantom blahoželáme a vyprosujeme aj naďalej hojné Božie 

dary na ich spoločnej životnej ceste.  

• V nedeľu, 14. 8. 16 prijala iniciačné sv. tajomstvá v našom chráme Stella Alexandra 

Kutková. V sobotu, 27. 8. 16 sa do nášho spoločenstva začlenila Laura Anastázia Škovierová 

Novoosvieteným Božím služobníčkam a ich rodinám blahoželáme a 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

