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slovíčko o SLOVE 
 

 
Niekedy si možno ani neuvedomujeme, koľko slov, slovných zvratoch či prísloví 

v bežnej medziľudskej komunikácii pochádza zo Svätého písma. Jedným takým slovom je 

určite aj označenie farizej. Osobne si pri tomto slove spomeniem na rozhovor, ktorý som si 

vypočul medzi dvoma mladými ľuďmi. Jeden z nich sa pýtal toho druhého: „Tak čo povieš, 

dáme sa dnes dole?“ Z kontextu som vyrozumel, že zrejme ide o úmysel požiť väčšie 

množstvo  alkoholu či iných omamných látok. Tento slovný zvrat som započul práve vtedy, 

keď som premýšľal o dnešnom evanjeliu. Okrem iného mi príde na um aj ponuka, podľa 

ktorej poriadny „farizej“ vraj stojí asi 3,50 €. Ide o druh nápoja, ktorý ponúkajú reštaurácie 

v severnom Nemecku. Zmes rumu a kávy, ktorá je prikrytá šľahačkou. Aj takým farizejom sa 

človek „môže dať dole“. Povedali by sme žargónom niektorých mladých.  

Pri pohľade na známe evanjelium O mýtnikovi a farizejovi, máme pred sebou dve 

postavy. Práve farizeja zvykneme spomínať, ak sú zdanie a skutočnosť človeka značne 

odlišné. To má pôvod v iných častiach Svätého písma, kde Pán Ježiš nazve farizejov napr. 

obielenými hrobmi. No dnešná stať nám ponúka inú definíciu: Farizej je človek, ktorý toho 

druhého „dáva dole“. Ako? Opojením „návykovou látkou.“ Farizej môže byť podľa tohto 

evanjelia človek, ktorý je opojený samým sebou. Je to dosť zvláštne. Rabínska tradícia 

rozlišuje sedem skupín farizejov. Medzi nimi je napríklad farizej, ktorý koná dobro v bázni 

pred Bohom ako Jób alebo farizej, ktorý koná dobro z lásky k Bohu ako Abrahám. Farizeji 

boli zodpovední za odovzdávanie viery po zničení Jeruzalemského chrámu. Farizeji 

dodržiavali Tóru. Dodržiavali aj Mišnu, ktorá vysvetľovala, ako zachovávať Tóru. A riadili sa 

aj Talmudom, ktorý komentoval Mišnu. Okrem toho vieme, že aj medzi priateľmi Pána Ježiša 

sa objavuje minimálne jeden z nich – farizej Nikodém. Prečo teda Pán Ježiš vyberá práve 

farizeja ako príklad človeka, ktorý nedosiahol odpustenie? Veď sa postil a všetko zdaňoval 

nadpriemerne! Kde bol problém? Nedávno sa má dcéra spýtala, ktorú polievku mám 

najradšej. Odpovedal som jej: fazuľovú. Ona na to zareagovala: Aj ja mám rada fazuľovú, ale 

bez fazule. Vysvetlila – mám ju rada, keď tú fazuľu z nej vyberiem. Takto prakticky by sme 



mohli prirovnať aj situáciu farizeja. Srdcom jeho života boli predpisy a náboženstvo, ale tým 

predpisom a náboženstvu chýbalo srdce.  

Preto robí následne tie dve známe chyby. Po prvé: sám seba meria smerom dole. 

Porovnáva sa s mýtnikom. A po druhé: mýtnika nevidí ako človeka, ale ako mýtnika. Osoba 

mýtnika, jeho meno pre farizeja nehrá žiadnu úlohu. Farizej vníma mýtnika ako nejaký 

objekt, na ktorom môže odmerať svoje kvality. Mýtnik je len barometrom jeho domnelej 

dokonalosti. Farizej sa síce modlil v sebe, ale jeho modlitba doslova kričala. Akoby chcel 

urobiť dojem. Pripomína malého chlapca, ktorý sa pred spaním s rodičmi modlil v izbe. 

Nadýchol sa a začal kričať: „Pane Bože, celý rok som bol dobrý, prosím ťa, daj mi pod 

stromček bicykel.“ Jeho otec mu vysvetlil: „Nemusíš kričať, veď Pán Boh ťa počuje, On nie 

je hluchý.“ Chlapec na to odpovedal: „Ja dobre viem, že Pán Boh nie je hluchý, ale stará 

mama vo vedľajšej izbe hluchá je!“ Kam smeruje modlitba farizeja? Kam smeruje moja 

modlitba? Netočím sa len okolo seba.  

Na druhej strane mýtnik. Ako vyzerá jeho situácia? Mýtnici mali povesť zlodejov. Od 

ľudí inkasovali viac, ako potom odvádzali Rimanom. Na to, aby sa colník obhájil pred 

zákonom, musel to, čo vzal navyše vrátiť a k tomu ešte jednu pätinu. Ale komu? Podľa 

zákona, nemohol byť colník nikdy ospravedlnený. Jeho situácia je beznádejná. Ako to, že 

práve on odchádza domov ospravedlnený? Po prvé: Preto, že si to veľmi jasne uvedomuje. 

A Po druhé: sám seba meria smerom hore: orientuje sa na Boha. Neporovnáva sa s iným 

človekom. Je si vedomý svojej situácie a prosí Boha, aby túto situáciu vyriešil. Mýtnik sa „dal 

dole sám.“ Nie tým, že sa porovnal s človekom, ale tým že sa postavil pred tvár samotného 

Boha. Často sa aj cirkvi vytýka, že robí z ľudí hriešnikov. Ale práve vedomie vlastnej 

hriešnosti, slabosti a nehodnosti je len dôsledkom toho, že sa človek úprimne a v pravde 

postaví pred najsvätejšieho Boha.   

Fazuľová polievka bez fazule, zeleninová bez zeleniny, je akýmsi obrazom kresťanstva 

bez Krista. Možno chutí po morálke, prepisoch, slušnom živote, ale chýba hlavná zložka – 

vzťah s Kristom. A práve tento vzťah začína alebo rastie úprimnou vetou: „Bože buď 

milostivý mne hriešnemu!“ 

 

 
Podmienky pre získanie úplných odpustkov počas Svätého roka milosrdenstva  

 

 

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, 

čo sa týka viny. Odpustky dostane náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených 

podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a 

aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých. (Katechizmus Katolíckej Cirkvi, bod 1471)  

Aby veriaci mohli pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva zažiť a 

dosiahnuť odpustky, musia na znak hlbokej túžby po obrátení uskutočniť nasledovné úkony: 

  

1. Vykonať krátku púť k Svätej bráne otvorenej pri príležitosti mimoriadneho Svätého 

roku milosrdenstva, a prejsť ňou. Svätá brána sa nachádza na pápežských bazilikách v 

Ríme, na katedrálach, na bazilikách minor a určených pútnických kostoloch.  

2. Pristúpiť k sviatosti zmierenia. Sviatosť zmierenia si možno vykonať v deň púte, ale aj 

pred ňou.  

3. Byť na slávení svätej liturgie a prijať Najsvätejšiu eucharistiu.  

4. Pomodliť sa Vyznanie viery – Verím v Boha.  

5. Pomodliť sa (Otče náš, Raduje sa Bohorodička, Sláva Otcu) za Svätého Otca a na jeho 

úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi i celého sveta.  

 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 18. - 24. 1. 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                 O márnotratnom synovi, 2. hlas  

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  

                              17:00   Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 25. – 31. 1. 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                  Traja  svätí svätitelia, Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy 

                7:00  Sv. liturgia (sl.)   

                              17:00  Sv. liturgia (csl.) 

 

Sobota                   1. zádušná 

                               17:00  † Za zosnulých veriacich našej farnosti, panychída, hramoty (sl.)  

           Večiereň  

 
Nedeľa                  Mäsopôstna, 3. hlas 

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 

                              17:00   Večiereň (slovenská)  

 

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 24. 1. 16 bude zbierka na Katechizáciu. Ďakujeme vopred za Vaše dary, ktorými 

môžete podporiť katechetické aktivity našej cirkvi.  

• V piatok, 29. 1. 16 slávime odporúčaný sviatok Troch svätých svätiteľov (presúva sa 

z nasledujúceho dňa). Tento sviatok je spojený s ôsmym výročím ustanovenia našej 

Bratislavskej eparchie a povýšenia našej cirkvi na metropolitnú cirkev sui iuris. Aj v tento deň 

budú znova dve sväté liturgie, prvá o 7. 00 h. v slovenskom a druhá o 17. 00 h. 

v cirkevnoslovanskom jazyku.  

• Sobota, 30. 1. 2016 je prvá zádušná. Svätá liturgia bude slávená za zosnulých veriacich 

našej farnosti a našich príbuzných a po nej bude panychída s hramotami. Kto chce obnoviť 

hramotu svojej rodiny alebo nahlásiť novú, prípadne dopísať mená zosnulých, môže tak 

urobiť v najbližších dňoch. 

• Pre našich najmenších sme naplánovali karneval, ktorý sa uskutoční v sobotu, 30. 1. 2016 

so začiatkom o 15. 00 hod. v priestoroch biskupského úradu. Pre deti je pripravený program, 

na ktorom sa zúčastní aj kúzelník. Nebudú chýbať ani zaujímavé ceny. Vítané sú znova aj 

masky rodičov. 

• Sväté tajomstvo manželstva chcú prijať: Martin Janočko, syn rodičov Juraja a Andrei rod. 

Ehnovej, narodený a bývajúci v Bratislave a Sanni Vilhelmiina Karttunen, dcéra rodičov 

Kalle Juhani a Tarja Helena r. Mettomäki, narodená v Raisio, bývajúca v Bratislave.  

• Špeciálne pre našu farnosť sme znova pripravili nástenný kalendár na rok 2016. Tento 

kalendár obsahuje fotografie udalostí v našej farnosti. Môžete ho získať za príspevok 5 €, 

ktorým podporíte našu farnosť. Na zhotovení tohto kalendára sa opäť podieľal dizajnér 

Ľubomír Michalko ml. Srdečne ďakujeme. 

• Na farskom úrade si môžete zakúpiť knižný kalendár Spolku sv. Cyrila a Metoda na rok 

2016, ktorý je v predaji za 3 €. Ponúkame tiež aktuálnu podielovú knihu spolku Na krídlach 

slova a viery za cenu 4, 90 €.  

 

ĎAKUJEME 

• V spojitosti s uplynulým sviatkom Narodenia nášho Pána sa chceme poďakovať aj našim 

deťom, ktoré sa svojím účinkovaním vo vianočnej scénke v chráme zapojili do projektu 

Dobrá novina a pomohli tak chudobným deťom na africkom kontinente. Ďakujeme všetkým, 

ktorí potom pri myrovaní na Sviatok Narodenia Pána prispeli dohromady sumou 350 eur. 

• Bohu známa rodina darovala na podporu našej farnosti 50 €. Vyslovujeme úprimné Pán Boh 

odmeň.  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

         rod. Krajňákovej a Žeňuchovej  (9. 1. 16) a rod. Semberovej a Vavríkovej (16. 1. 16) 
           23. 1. 16 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková  

           30. 1. 16 upratuje: rod. Ilenčíková a Žačiková 

 

KKOONNTTAAKKTT 

 
V prípade otsázok 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

