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slovíčko o SLOVE 

 

 

Mnohí rodičia dobre vedia, že vďaka deťom sa občas treba vrátiť do školských čias. 

Niekedy je takpovediac potrebné sadnúť si s dieťaťom do školskej lavice a prechádzať ešte 

raz tým, čím sme si prešli pred viacerými rokmi. A nie vždy je to celkom jednoduché. Napr. 

keď ide o takú tému, akou sú vybrané slová. Priznám sa, že pri niektorých slovách sa musím 

aj ja uistiť, ako ich správne napísať.  

Od tohto bodu sa môžeme teraz odraziť do inej roviny a zastaviť sa pri úvahách, ktoré 

hovoria o tom, že život je ako kniha. Čo do tejto knihy napíšeme, vraj závisí od nás. Môžeme 

do nej zapísať rôzne veci. Otázka je, čo do tejto knihy zapíšem ako kresťan. A to sa ukáže, 

keď príde takpovediac na „vybrané slová.“ Tieto „vybrané slová“ si môžeme opakovať stále. 

Sú nám ponúkané deň čo deň, nedeľu čo nedeľu. Sú to slová, ktoré nám vybral Boh a sú to 

jeho slová. Jedným slovom: je to Božie slovo. Boh nám toto slovo pripomína, aby sme ho do 

„knihy svojho života“ napísali správnym spôsobom. A tak je tomu aj dnes. Len pred týždňom 

sme počúvali Podobenstvo o rozsievačovi. (Lk 8, 5-15) Išlo v ňom o Božie slovo a rôznu 

kvalitu pôdy. Dnes si môžeme naopak všimnúť kvalitu Božieho slova. Preto je pred nami 

dnes znova jedno „vybrané slovo.“ Je to Slovo o boháčovi a Lazárovi. (Lk 16, 19-31) Prečo 

nám Boh dnes vybral práve toto slovo? Určite nie náhodou. Na prvý pohľad je tu „gramatika“ 

celkom jasná. Bohatý počas života, chudobný po smrti. Ale je to naozaj tak? Dostal sa boháč 

do stavu pekla po smrti len preto, že sa mu počas pozemského života dobre darilo? A naopak, 

ocitol sa Lazár v stave neba len preto, lebo bol chudobný? To by bolo príliš krátkozraké. 

Boháč v podobenstve nazýva Abraháma svojím otcom. Z toho vyplýva, že bol Žid. On a aj 

jeho bratia mali „Mojžiša a prorokov“. To naznačuje, že poznali Sväté písmo Starého zákona. 

Je pravdepodobné, že tento boháč chodil do synagógy, kde počúval Božie slovo. Napriek 

tomu sa ocitne v pekle. A čo je prekvapujúce? Nie je to v prvom rade následkom jeho 

hriechov a zlých skutkov. Je to pre to, čo neurobil. Nevšimol si Lazára pred svojim dvermi. 

Nič preňho neurobil. Prečo? Je zaujímavé, že v tomto podobenstve chýba jedna hlavná 



postava. Nie je tu spomenutá postava Boha. Hoci vyplýva z celého podobenstva, predsa je tu 

Boh akosi ukrytý.   

Bohatý človek žiada Abraháma, aby poslal Lazára k jeho bratom, ktorí ešte žijú tak ich 

priviedol k viere a lepšiemu životu. Na prvý pohľad sa zdá, že bohatý človek má záujem o 

dobro svojich bratov. No v skutočnosti je v tejto prosbe ukrytá kritika Boha. Boháč akoby 

hovoril: „Boh pre mňa neurobil dosť. Keby bol niekto mŕtvy prišiel a upozornil ma, zmenil by 

som svoj život a nedostal by som sa na toto miesto!“ Keď mu ale Abrahám hovorí, že majú 

počúvať Mojžiša a prorokov, boháč oponuje: „Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z 

mŕtvych, budú robiť pokánie.“ (Lk 16, 30) Boháč akoby vyčítal: „Mojžiš a proroci, teda 

Božie slovo nestačí! Boh neurobil dosť!“ Prečo teda boháč nič neurobil pre Lazára? Lebo žil 

v presvedčení, že ani Boh preňho nič neurobil. Že všetko, čo má, dosiahol vlastnými silami. A 

táto predstava vyplýva z jeho diagnózy. Pán Ježiš ju opísal slovami, že sa obliekal do purpuru 

a kmentu a každý deň prepychovo hodoval. Oslava, ktorú mám každý deň pomaly prestáva 

byť oslava. Akoby tými dennodennými oslavami a značkovým oblečením chcel tento bohatý 

človek niečo zakryť. Chce zamaskovať svoju vnútornú chudobu. Boh pre mňa neurobil dosť. 

Boh pre mňa neurobil nič. A naopak. Prečo sa Lazár dostáva po smrti do stavu neba? Lebo 

hoci je pokrytý vredmi, hoci je v skutočnej hmotnej núdzi, predsa nesúdi Boha za svoj život.    

Teória je teda jasná. Boh nám dnes v lekcii svojej gramatiky pripomenul jedno svoje 

vybrané slovo. A pre mňa z neho plynú praktické otázky: Ako ho zapíšem do knihy svojho 

života? Uspokojím sa len so životom na tomto svete? Budem žiť vo výčitke, že Boh pre mňa 

neurobil dosť? Že sa musím postarať sám o seba a nestarať sa o iných? Budem si vyberať 

vonkajšie masky a pózy, aby som zakryl vnútornú prázdnotu? Toto je voľba pekla. Alebo 

prestanem súdiť Boha za situáciu, ktorú dovolil do môjho života. Priznám, že On, ako Otec 

predsa najlepšie vie, čo je pre mňa dobré. A toto je voľba neba.  

Keď v mojom živote chýba ovocie Božieho slova, na vine môže byť moja nesprávna 

gramatika. Najviac sa čudujem, keď moja dcéra dostane zlú známku z odpisu textu. Prečo? 

Veď ho má pred sebou. Stačí ho len správne odpísať. Aj napriek tomu urobí chyby. Čudujem 

sa jej, keď ja ako dospelý robím oveľa horšie chyby? Počúvam a čítam Božie slovo, ale keď 

ho mám správne a celé prepísať do svojho života, často zlyhávam. Preto prosme toho 

správneho Učiteľa, aby nás viedol pri správnom zapisovaní Božieho slova. Ten istý Svätý 

Duch, ktorý viedol pisateľa, musí viesť aj čitateľa či poslucháča. Lebo si môžeme byť istý 

jednou vecou. Čoskoro nás určite preskúša nejaká životná situácia.      

 

  VLADYKA PETER NA STRETNUTÍ VÝCHODNÝCH 

BISKUPOV 

 
Výročné stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy sa tohto roku konalo v 

známom mariánskom pútnickom mieste vo Fatima v Portugalsku. Išlo o stretnutie biskupov 

východných (grécko-katolíckych) cirkví sui iuris, ktoré sú v plnej jednote s Katolíckou 

cirkvou a jej viditeľnou hlavou, rímskym pápežom, ale líšia sa od Latinskej cirkvi liturgickou, 

sviatostnou, disciplinárnou a kánonickou tradíciou. Okrem gréckokatolíckych cirkví existujú 

v Európe aj iné zjednotené cirkvi: Maronitská, Chaldejská a Arménkska cirkev. Od roku 2009 

sa stretnutie koná pod patronátom Rady európskych biskupských konferencií (CCEE). 

Témou tohtoročného stretnutia bola pastoračná starostlivosť o migrantov – katolíkov 

východného obradu v krajinách s prevažne s latinskou tradíciou. Na stretnutí sa zúčastnil aj 

náš vladyka Peter Rusnák, spolu s ostatnými troma hierarchami Gréckokatolíckej cirkvi zo 

Slovenska – vladykom Jánom (Babjakom), vladykom Milanom (Chauturom) a vladykom 

Milanom (Lachom).  

Program štvordňového stretnutia vyvrcholil v nedeľu, slávnostnou archijerejskou 

liturgiou v Chráme Najsvätejšej Trojice, ktorej predsedal vyšší arcibiskup Svjatoslav Ševčuk 

a prechodom cez Bránu milosrdenstva.                                               



  (viac na: www.grkatba.sk) 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 24. – 30. 10. 2016 
 

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

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

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.) † Milka (Haraj) 

              

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 

Piatok                  17:00  Sv. liturgia (csl.) 

           

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

  Večiereň 

  

  Nedeľa                   24. Po Päťdesiatnici, 7. hlas. 

  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                   17:00   Večiereň  

                                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 31. 10. – 6. 11. 2016  
 
Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.) † Ján, Štefan, Katarína (Krajňák)  

             
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 

Streda                     17:00  Sv. liturgia (csl.), panychída na Ondrejskom cintoríne.  

       

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (sl.) * Helena (Škovierová) 

 
Piatok                      7:00  Sv. liturgia (sl.)     

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

           

Sobota                     17:00 Sv. liturgia (sl.)  

                Večiereň 

   

Nedeľa                   25. po Päťdesiatnici, 8. hlas 
                    8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň (slovenská) 

 

 

 

 

http://www.grkatba.sk/


 

OZNAMUJEME 

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

aktivít Katolíckej cirkvi v krajinách tzv. tretieho sveta. Vopred ďakujeme za Vaše dary. 

• Srdečne pozývame na formačný deň pre mladých s názvom: „Na počiatku bolo Slovo“. 

Uskutoční sa v sobotu, 5. novembra 2016 od 9:00 do 17:00 v priestoroch eparchiálneho  

úradu. Prihlásiť sa môžete do stredy, 2. 11. 2016. Obed bude pre účastníkov formačného dňa 

zabezpečený. Môžete tiež pozvať svojich známych. Formačný deň je určený pre 

stredoškolákov, vysokoškolákov a pracujúcich mladých.  

• V utorok, 1. 11. 16 slávi latinská cirkev sviatok Všetkých svätých. V stredu, 2. 11. 16 je 

Pamiatka zosnulých. Preto sa v ten deň, po sv. liturgii pomodlíme panychídu za našich 

zosnulých pri centrálnom kríži na Ondrejskom cintoríne.    

• V stredu, 2. 11. 16 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úrade vlády SR.  

• Piatok, 4. 11. 16 je prvým piatkom v mesiaci, a teda príležitosťou prijať odpustenie od Boha 

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 prijať sv. tajomstva zmierenia. 

• V nedeľu, 6. 11. 16 budeme o 17. 00 h. znova sláviť sv. liturgiu v Chráme Najsvätejšej 

Trojice v Malackách.  

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

do priestorov eparchiálneho úradu. 

• Prosíme dobrovoľníkov najmä z radov mladšej generácie o pomoc pri organizácii ďalšieho 

ročníka nášho plesu, ktorý sa uskutoční vo februári 2017 v UPC v Mlynskej doline.  

• 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 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

         rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (15. 10. 16) a rod. Semberovej a Vavríkovej  (22. 10. 16) 

     29. 10. 16 upratuje: rod. Mojzešová, Mocková a Ďuková 

       5. 11. 16 upratuje: rod. Ilenčíková a Žačiková. 

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.  

• V nedeľu, 9. 10. 16 prijal iniciačné sv. tajomstvá Rafael Atanáz Čižik. Novoosvietenému 

Božiemu služobníkovi i jeho rodine vyprosujeme Božie požehnanie na mnoho rokov! 

LÚČIME SA  

• Vo štvrtok, 13. 10. 16 naše farské spoločenstvo opustil po dlhej chorobe p. Michal Džatko. 

(† 86) Rozlúčili sme sa s ním pohrebnými obradmi vo štvrtok, 20. 10. 16, o 14. 00 h. na 

cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave. Večná mu 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 
osobe:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

