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slovíčko o SLOVE 

 

 

Nedávno som čítal zamyslenie jedného kresťanského sociológa. Opisoval v ňom 

osobnú skúsenosť zo svojej mladosti. So svojím kamarátom sa vždy tešili na tzv. 

„prvoaprílové“ žartíky. Robilo im radosť, keď mohli niekoho na niečom nachytať. Raz ale 

takmer prekročili hranicu. Mali plán. V noci pred prvým aprílom sa chceli vlámať do 

obchodu. Nechceli nič ukradnúť. Chceli „len“ zameniť cenovky pri tovaroch. Boli zvedaví, 

ako by sa asi zákazníci na druhý deň tvárili, keby pri značkovom televízore zbadali cenovku – 

5 dolárov. Alebo keby zrazu pri obyčajnom rádiu uvideli cenovku 5000 dolárov. Tento 

„aprílový žart“ našťastie neuskutočnili. Zostal len v rovine úvah. Čo keby...? Lenže práve 

tento zámer mu neskôr poskytol tému na hlbšie zamyslenie. Ako kresťan a sociológ opísal 

pomocou tohto obrazu svoj pohľad na svet: „Zdá sa, akoby sa do našich životov niekto vlámal 

a pomenil cenovky. A my sme tomuto klamstvu uverili. Menej významným veciam 

pripisujeme veľkú hodnotu a naopak. Skutočne hodnotné veci si ceníme len málo. Málo 

významným veciam obetujeme tak veľa času, síl a prostriedkov. A naopak. Tomu, čo má 

naozajstnú hodnotu venujeme minimum.“  

Tento obraz nám môže poslúžiť ako vhodný odraz k evanjeliovej stati O svadobnej 

hostine. (Mt 22, 1-14) Aj tu vidíme „vymenené cenovky“ dokonca na dvoch postojoch.  

Znova máme pred sebou známe podobenstvo. Kráľ organizuje svadbu pre svojho syna. Pozve 

hostí. A keď je už všetko pripravené, pošle sluhov, aby oznámili pozvaným, že nadišiel čas. A 

vtom prichádza zvláštna reakcia.  „My máme inú prácu pole, biznis...“  Akoby sa do života 

pozvaných hostí niekto vkradol a vymenil cenovky. Ich život, ich záujmy sú cennejšie ako 

nejaká svadba kráľovho syna. Možno si pri pohľade na túto skupinu povieme, že to sa nás 

netýka. Lenže veľmi skoro túto istotu stratíme pri druhej „zámenu cenoviek“. Človek, ktorý je 

na hostine bez patričného svadobného odevu.  Už nás neprekvapí tá tvrdá reakcia kráľa, ktorý 

nechá toho človeka zviazať a vyhodiť. Neprekvapí nás to preto, lebo vieme, že v tej dobe 

človek pozvaný na hostinu dostal od pozývajúceho aj patričný odev. Prečo teda nemal 

pozvaný človek na sebe šaty, ktoré dostal? Nezamenil aj on cenovky? Jeho vlastný odev si 



cenil viac, ako šaty od kráľa. A tu sme už pri konkrétnom odkaze pre nás. Prijali sme 

pozvanie. Často prichádzame na eucharistickú hostinu, ale máme na sebe tie správne šaty? 

Nevkradol sa niekto aj do môjho života a nevymenil cenovky? 

Chceme takpovediac dobre vyzerať pred inými ľuďmi, ale aj pred samotným Pánom 

Bohom. A tak si vyrábame pekný odev. Snažíme sa robiť dobré skutky a s každým 

vychádzať. Riadime sa podľa hesla: šaty robia človeka. A tými šatami myslíme masky, ktoré 

nosíme podľa konkrétnej situácie. Preto nám aj toto Božie slovo pripomína, že možno šaty 

robia človeka, ale sú len jedny šaty, ktoré robia kresťana. Zo Svätého písma dobre vieme, že 

šaty človek nepotreboval vždy. Prvý krát si ich urobil po páde do hriechu. Vtedy sa mu 

otvorili oči a človek zbadal, že je nahý. Dostal strach a skryl sa. Vieme, že v tomto opise je 

vystihnutý následok hriechu. Hriech totiž spôsobuje, že sa na toho druhého pozerám ako na 

objekt. A toto nikto z nás v hĺbke svojho srdca nechce. Preto sa maskujeme. Musím si dať 

masku, aby ma ten druhý prijal. Alebo tlmočím tomu druhému, že ak si nedá masku on,  

nebudem ho akceptovať. Nechceme, alebo bojíme sa obnažiť. Mám strach odhaliť sa pred 

tým druhým. A práve tento problém prišiel vyriešiť Pán Ježiš. Prišiel, aby nám daroval svoje 

šaty. Prišiel, aby nás zaodel svojou láskou. Šaty možno robia človeka, ale len šaty Ježiša 

Krista robia kresťana. Keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych, nechal v prázdnom hrobe aj prázdne 

plachty. Aby nám takto povedal, že už nemusíme mať strach z nahoty.  Obliecť si Ježiša 

Krista znamená byť vlastne obnažený. Nebáť sa nahoty. Často si pripomíname, že Pán Ježiš 

položil za nás svoj život. Ale je tu ešte ďalší krok. On tento svoj život chce do nás aj vložiť. 

Chce ho vložiť do môjho srdca. Preto apoštol Pavol môže na v jednom zo svojich listov s 

radosťou svedčiť:  „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“ (Gal 2, 20) 

Preto ak sa niekto vkradol do môjho života a zamenil cenovky a ja som tomu klamstvu 

uveril je tu šanca od Pána Boha uviesť hodnoty na správnu mieru. Aby neveriaci kolega, 

sused či manžel nemusel pri pohľade na môj život povedať, že to celé je len akýsi nemiestny 

žart.  

 

VLADYKA PETER NA POSVIACKE KAPLNKY V TRUMAU 
 

 

V piatok 30. septembra, v predvečer 20. výročia založenia Medzinárodného 

teologického inštitútu (ITI), ktorý založil Ján Pavol II. 1. októbra 1996, sa v jeho sídle, v 

rakúskom Trumau konala slávnostná posviacka nového Gréckokatolíckeho chrámu (kaplnky), 

ktorý sa týmto zároveň dostal pod patronát Povýšenia Svätého Kríža a svätých mučeníkov. 

Hlavným svätiteľom chrámu bol Vladyka Boris Gudziak, biskup parížskej eparchie Sv. 

Vladimíra a zároveň prezident Ukrajinskej katolíckej univerzity vo Ľvove. Ďalšími 

spoluslúžiacimi boli Vladyka Florentin Crihălmeanu, biskup eparchie Cluj-Gherla v 

Rumunsku, Vladyka Hlib Lonchyna, biskup eparchie Svätej Rodiny v Londýne a Vladyka 

Peter Rusnák, biskup bratislavskej eparchie. Na slávnosť zavítal aj apoštolský nuncius v 

Rakúsku, arcibiskup Peter Stephan Zurbriggen. Všetkých prítomných biskupov, kňazov, 

diakonov a hostí privítali o. Juraj Terek – kaplán a duchovný správca inštitútu, ako aj o. Jurij 

Kolasa – protosynkel ordinariátu pre gréckokatolíkov v Rakúsku. 

Myšlienka nového chrámu sa objavila po tom, ako sa inštitút presťahoval z rakúskeho 

Gamingu, kde už bola byzantská kaplnka, do Trumau. História budovania Chrámu Povýšenia 

Sv. Kríža a sv. mučeníkov siaha do roku 2013, kedy sa začali prvé úpravy nevyužitých 

priestorov zámku, v ktorom sa zároveň nachádza aj Inštitút.  Ústredným bodom celej slávnosti 

bola posviacka prestola (oltára), do ktorého boli podľa starobylej tradície vložené relikvie 

ostatky významných svätcov – Petra, apoštola, Sv. Lukáša, evanjelistu, Sv. Juraja 

Veľkomučeníka, Sv. Jána Zlatoústeho a Sv. Tomáša Akvinského. 

 
  (zdroj: www.grkatba.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 10. – 16. 10. 2016 
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (csl.)   

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) † Anna Špaková, panychída 

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.) † Peter, Ján, Štefan, Anna, Mikuláš, Peter  

                                                                 panychída 

              

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 

Piatok                  17:00  Sv. liturgia (csl.) 

           

Sobota                    17:00  Sv. liturgia (sl.)                                    

  Večiereň 

  

  Nedeľa                   22. Po Päťdesiatnici, 5. hlas. 

  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                   17:00   Večiereň  

                                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 17. – 23. 10. 2016  
 
Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.) † Mária (Segiňáková)  

             
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.) † za nenarodené deti, panychída  

 

Streda                     17:00  Sv. liturgia (csl.) † Audij, Lýdia, Igor, panychída 

       

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (sl.) † Ľudovít a Ľudmila (Michalková) 

 
Piatok                     17:00  Sv. liturgia (csl.) † Andrej, Katarína (Krajňák) 

           

Sobota                     17:00 Sv. liturgia (sl.)  

                Večiereň 

   

Nedeľa                   23. po Päťdesiatnici, 6. hlas 

                    8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň (slovenská) 

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V stredu, 12. 10. 16 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úrade vlády SR.  

• V nedeľu, 16. 10. 16 sa v gréckokatolíckej farnosti Telgárt uskutoční podujatie ku cti o. 

Pavla Spišáka, prvého prekladateľa byzantskej sv. liturgie do modernej slovenčiny. Súčasťou 

podujatia bude archijerejská svätá liturgia, ktorú bude sláviť vladyka Peter Rusnák, odhalenie 

pamätnej tabule na miestnom chráme a posvätenie nového náhrobného pomníka. 
• V závere roka Božieho milosrdenstva pozývame na jednodňovú púť na najväčšie mariánske 

pútnické miesto v Rakúsku - Mariazell v sobotu, 22. 10. 16, kde by sme o 15. 00 h. slávili sv. 

liturgiu. Súčasťou púte bude aj návšteva cisterciánskeho opátstva Heiligenkreuz, kde sa 

nachádza najväčšia relikvia Kristovho kríža severne od Álp. Púť by sa uskutočnila 

autobusom, preto svoj záujem o miesto v ňom nahláste, prosím, do nedele, 16. 10. 16. Cena 

na osobu je 10 €. 

• V nedeľu, 23. 10. 16 bude jesenná Zbierka na misie. Jej účelom je podpora misijných aktivít 

Katolíckej cirkvi v krajinách tzv. tretieho sveta.  

• Pozývame vysokoškolskú a pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utorky, o 18. 00 h. 

do priestorov eparchiálneho úradu. 

• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k sv. tajomstvu zmierenia 

a eucharistie, aby svoj záujem nahlásili na farskom úrade. 

• Pozývame manželské páry našej farnosti, ktoré majú záujem o pravidelné spoločné 

stretnutia, aby svoj záujem nahlásili na farskom úrade. 

• Aj v zimnom semestri akademického roka 2016/17 (24. 9. - 18. 12. 16) budú sväté liturgie v 

kaplnke Univerzitného pastoračného centra v Mlynskej doline, a to vždy v sobotu o 19:00 a v 

nedeľu o 11:15 hod. Na Vašu účasť sa teší o. Ján Burda, SJ. 

ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 23. 9. 16 sa pri Zbierke na kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča vyzbierala 

suma 662 €. Srdečne ďakujeme za Vaše dary, ktorými ste podporili formáciu nových 

kňazských povolaní. 

• Bohu známa rodina darovala na podporu farnosti 200 €, ďalšia Bohu známa rodina 50 € 

a iná, Bohu známa osoba darovala 100 €. Vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

          rod. Ilenčíkovej a Žačikovej (30. 9. 16) a spoločenstvu Modlitby matiek (8. 10. 16) 

     15. 10. 16 upratuje: rod. Krajňáková a Žeňuchová 

     22. 10. 16 upratuje: rod. Semberová a Vavríková. 

BLAHOŽELÁME 

• V nedeľu, 2. 10. 16 oslávila 50-te narodeniny veriaca našej farnosti sr. Veronika Helena 

Vislocká, OSBM. Okrem praktických úloh v našej farnosti vykonáva aj službu eparchiálneho 

ekonóma. Vyslovujem srdečné „Pán Boh odmeň!“ za obetavú službu a vyprosujeme veľa 

Božích milostí do ďalších rokov života.  

• Sväté tajomstvo manželstva v sobotu, 1. 10. 16 v našom chráme prijali Alexandra Kučmová 

a Massimo Lenzi. Novomanželom vyprosujeme „úspechy v živote i vo viere“.  

LÚČIME SA  

• V pondelok, 3. 10. 16 naše farské spoločenstvo opustila naša veriaca p. Anna Špaková. 

(†93) Rozlúčime sa s ňou pohrebnými obradmi v pondelok, 10. 10. 16, o 14. 30 h. na 

Ružinovskom cintoríne v Bratislave. Vičnaja pamjať!  

 



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

