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slovíčko o SLOVE 
 

Takmer všetci sme sa už v nejakej obdobe stretli s ekumenizmom v cirkvi. Zúčastnili 

sme sa ekumenických bohoslužieb, počuli sme o rôznych stretnutiach a rozhovoroch. Ešte 

stále rezonuje nedávne stretnutie Sv. Otca Františka s patriarchom ruskej pravoslávnej cirkvi 

Cyrilom na Kube. Nezasvätený pozorovateľ by mohol namietať, že ekumenizmus je len akási 

nedosiahnuteľná predstava. Nie sú žiadne rukolapné výsledky, len sa hovorí. Nedávno som 

znova počul tento názor. Bolo to na medzinárodnom sympóziu v rakúskom Trumau, ktoré sa 

uskutočnilo pri príležitosti 50-teho výročia zrušenia vzájomných exkomunikačných búl medzi 

Rímom a Konštantínopolom. Tu sa znova ozvala námietka: „Má to vôbec význam? Stretávať 

sa a iba hovoriť? Je to vôbec na niečo dobré? Zmení sa tým niečo, keď budeme iba rozprávať 

a nič nerobiť?“ Takéto pochybnosti sú zväčša postavené na našich plytkých stretnutiach a 

povrchných rozhovoroch v bežnom živote. Naše diáre sú plné stretnutí a rozhovorov. Často v 

nás ale nezanechávajú väčšiu stopu. A pritom ozajstné stretnutie a skutočný rozhovor má pre 

kresťana nesmierny význam. Veď čo je modlitba, ak nie osobný rozhovor s Bohom,? A čo je 

sv. liturgia, ak nie intímne stretnutie so vzkrieseným Kristom? V pravom rozhovore človek 

totiž nehovorí len niečo o sebe, ale dáva časť seba. Skutočné stretnutie zanecháva v človeku 

zreteľnú stopu. V pravom dialógu s Bohom človek spoznáva seba. 

A práve tieto prvky môžeme objaviť v nádhernom ekumenickom stretnutí, ktoré 

zachytáva evanjelium piatej nedele po Pasche. (Jn 4, 5-42) Pán Ježiš sa stretáva so ženou 

Samaritánkou. Máme pred sebou akési prvotné ekumenické stretnutie. Žid sa stretáva so 

Samaritánkou. Sú tu porušené minimálne tri pravidlá. „Ortodoxný“ Žid v tej dobe by sa pri 

ceste z Judey do Galiley územiu Samárie najskôr vyhol okľukou. A keby sa jej aj nevyhol, 

určite by sa nedal do reči s nejakým Samaritánom. A na dôvažok by pravoverný žid na 

verejnosti istotne neoslovil ženu. Kristus prekračuje všetky tri hranice: geografickú, etnickú aj 

náboženskú. Aby stretol pri Jakubovej studni človeka – ženu Samaritánku. Prečo Kristus 

musel prekonať tieto hranice? Lebo sme si ich zväčša vytvorili sami. Tieto hranice sú 

obrazom mojich bariér. Môj dom – môj hrad! To je len môj život! Moja viera je výlučne moja 

súkromná vec! Kristus v evanjeliu prekročil všetky tri hranice. Na začiatku tohto stretnutia je 

poznámka, že Pán Ježiš pri ceste z Judey do Galiley „musel“ prejsť cez Samáriu. Už sme 

naznačili, že geograficky nemusel. Mohol totiž prekročiť rieku Jordán a tak sa Samárii 

vyhnúť. Lenže Pán Ježiš nemohol. Musel ísť cez Samáriu. Prečo? Najmenej deväť krát 



evanjelista Ján zachytáva, že Pán Ježiš robí to, čo mu hovorí Otec. A vyslovene to spomína aj 

v tejto situácii, keď svojim apoštolom hovorí: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma 

poslal a dokonať jeho dielo.“ (Jn 4, 34) A vôľa Nebeského Otca teraz je, aby sa jeho Syn Ježiš 

Kristus stretol so ženou Samaritánkou. Prečo? Aby tá konečne dostala odpoveď na svoju 

situáciu. Táto žena bola smädná, ale pila nesprávnu vodu. Päť krát vydatá, päť krát to nevyšlo. 

Šiesteho si už radšej ani nevzala. Táto žena potrebovala to, čo každá žena. Potrebovala byť 

milovaná, prijatá, vypočutá. Potrebovala cítiť a prežívať, že má hodnotu. Po tomto túži každý 

človek. A toto jej dal Pán Ježiš. Pre muža - Žida nemala ani existovať. Podľa vtedy platných 

pravidiel si je nemal ani všimnúť. Počuli sme, ako zareagovali apoštoli, keď sa vrátili z 

nákupu. Keď videli, že sa rozpráva so ženou, držali sa bokom. A keď potom odišla, prešli na 

inú tému. Tvárili sa, sa nič nestalo. Ale stalo sa. Pán Ježiš s touto ženou nadväzuje rozhovor. 

Rúca bariéry a stavia mosty. Pán Ježiš opúšťa komfortnú zónu vtedajších ľudských predpisov, 

aby zachránil jednu ženu. Aby ju zachránil svojím slovom. Toto slovo odhalilo najprv jej 

realitu. A následne jej ponúklo záchranu. Je zaujímavá reakcia tejto ženy. Ako by som asi 

zareagoval ja, keby mi neznámy človek niekde v reštaurácii či v obchode povedal niečo o 

mojich prešľapoch z minulosti? Asi by som ho upozornil na hranicu svojho súkromia. Žena 

urobila pravý opak. Utekala k ľuďom, ktorým sa predtým vyhýbala a začala ich pozývať ku 

Kristovi:  „Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Nebude to 

Kristus?“ (Jn, 4, 29)  

Výsledok pravého ekumenického stretnutia. Malo toto stretnutie význam? Určite malo. 

A môže mať aj pre nás. Pretože náš Boh je ekumenický v pôvodnom zmysle slova. Nášmu 

Bohu totiž ide o jednotu s každým z nás. Preto prekračuje hranice. Prekročil hranicu 

geografickú, keď opustil nebo a prišiel žiť s nami. Prekročil hranicu „etnickú“, keď zostal 

Bohom, ale stal sa človekom. Prekročil hranicu náboženskú, keď sa narodil ako Žid, ale je 

otvorený pre všetkých. Ježiš Kristus, Boží syn, to urobil pre mňa, človeka, aby som sa ja 

mohol stať Božím synom. Aby som nemal strach a nestaval ochranné múry. Aby som 

nečerpal vodu, ktorá aj tak nemôže uhasiť môj životný smäd. A príbeh Samaritánky môže 

pokračovať mojím príbehom. Tak ako ona, aj ja môžem hovoriť ľuďom, ktorým som sa 

doteraz možno vyhýbal: „Poďte sa pozrieť na Ježiša Krista, ktorý mi povedal nielen to, čo 

som porobil/-a, ale ktorý sám je odpoveďou na môj život. Takúto odpoveď nenájdete nikde 

inde: „Christos voskrese!“      

 

STRETNUTIE FARSKEJ RADY 
 

V pondelok, 18. 4. 2016 sa uskutočnilo stretnutie našej farskej pastoračnej rady našej 

farnosti. Hlavnou témou stretnutia bola finančná bilancia príjmov a výdavkov za rok 2015. 

Príjmy našej farnosti za rok 2015 predstavovali 15 415 €  Výdavky boli 14 036, 91 €. Ročný 

nárast za rok 2015 teda predstavuje 1378, 09 €.  

Okrem finančného nárastu sme narástli (aspoň podľa štatistických údajov) aj čo sa týka 

počtu udelených iniciačných sviatostí. V roku 2015 sme udelili sv. krst a myropomazanie 56-

tim Božím deťom a traja dospelý boli prijatí do našej cirkvi na základe dekrétu. K tomuto 

prírastku je potrebné vidieť úbytok v podobe pohrebov, pri ktorých sme odprevadili na ceste 

do cirkvi oslávenej 9 bratov a sestier. Smutnou skutočnosťou je žiadosť o vystúpenie 

z Gréckokatolíckej cirkvi, o ktoré požiadali dvaja už bývalí členovia našej farnosti. Čo sa týka 

ostatných sviatostí, pristúpilo k prvej sv. spovedi v minulom roku 19 detí. Sviatosť 

manželstva prijalo v našej farnosti 11 párov.  

Uvedené čísla sú len štatistiky a nemôžeme zabúdať, že za týmito číslami ste Vy,  

konkrétni veriaci a Vaše osobné príbehy. Vaša štedrosť, obeta a spolupráca. Vaše radosti 

i smutnejšie chvíle. Ale za tými číslami je aj ten najdôležitejší – Ježiš Kristus, vďaka a kvôli 

ktorému tvoríme túto miestnu cirkev – našu farnosť.   

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 25. 4. - 1. 5. 2016 



 
Pondelok             17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Za obete tragédie v Černobyle 

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Katarína, Mária (Michalková) 

 

Streda                Zakončenie Polovice Päťdesiatnice 

                             17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

      

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Jozef (Porhinčák)       

 
Piatok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

           

Sobota               17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                      Večiereň 

 

Nedeľa                   6. po Pasche – O slepom, 5. hlas 

                                         8.00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                         9.00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                       10.30  Sv. liturgia (slovenská) 

                                      17.00 Večiereň (slovenská) 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 2. – 8. 5. 2016  
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

             Veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov  

      

Štvrtok                 Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok 

                                7:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)   

                              17:00  Sv. liturgia (slovenská)         

 
Piatok                     7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

         

Sobota               17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

                      Večiereň 

 

Nedeľa                   7. po Pasche – otcov prvého nicejského snemu, 6. hlas 

                              8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

               9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

           10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 

         17:00 Večiereň (slovenská) 

 

 

OZNAMUJEME 



• V nedeľu, 24. 4. 16  bude po sv. liturgiách zbierka na pomoc pre Ukrajinu, ktorú vyhlásil 

sv. otec František pre celú Katolícku cirkev. Vopred ďakujeme za Vaše dary. 
• V stredu, 27. 4. 16 budeme o 16. 00 h sláviť sv. liturgiu na Úrade vlády SR.  

• V nedeľu, 1. 5. 16 budeme o 17. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme 

Najsvätejšej Trojice v Malackách. 

• Vo štvrtok, 5. 5. 16 budeme sláviť prikázaný sviatok Pánovo nanebovstúpenie. Preto 

bude v predvečer sviatku veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov. V deň sviatku budú 

znova dve sv. liturgie – jedna ráno o 7.00 h. (cirkevnoslovanská) a o 17.00 h. (slovenská).    

• Piatok, 6. 5. 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 vyložená k adorácii Najsvätejšia eucharistia 

s možnosťou prijatia sv. tajomstva zmierenia. 

• V súvislosti so Svetovými dňami mládeže v poľskom Krakove, je nám adresovaná jedna 

prosba. Tohto stretnutia sa chcú zúčastniť aj dve skupiny mladých ľudí z Taiwanu, kde sa 

o nich pastoračne stará diakon Bohdan Jacoš. Na ich púti do Krakova plánujú spoločne 

navštíviť aj našu farnosť. Prosba sa týka ich ubytovania. Boli by vďační za možnosť 

ubytovania v našich rodinách, čím by vznikla zároveň možnosť vzájomného poznávania 

a výmeny. Ide o dva termíny: od 12. do 14. júla a od 4. do 6 augusta. Zakaždým by išlo o dve 

noci. V prípade ochoty poskytnúť ubytovanie Vám dáme konkrétnejšie informácie.     

• Do pozornosti dávame výstavu s názvom Vypálená modlitba. Ide o výstavu keramických 

obrazov s duchovnou tematikou, ktorých autorom je veriaci našej farnosti Ľubomír Michalko. 

Výstava je prístupná v Galérii F 7, na Františkánskom námestí v Bratislave denne, okrem 

pondelka, v čase od 15. 00 do 19. 00 h. do 29. 4. 2016.  

• LET 2016: Od pondelka, 4. júla 2016 do piatku 8. júla 2016 pripravujeme VI. ročník 

Letného eparchiálneho tábora, ktorý sa tentoraz uskutoční v obci Telgárt. (okres Brezno) 

Nástup do tábora bude v nedeľu, 3. júla v popoludňajších hodinách. Tábor je určený pre deti 

od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Viac informácii získate na farskom úrade. 

• Pozývame manželské páry na evanjelizačný kurz „Samuel“, ktorý sa uskutoční od 17-teho 

do 19-teho júla 2016. Ide o víkendový kurz pre kresťanských manželov. Podmienkou je mať 

absolvovaný „kurz Rút“ o základoch kresťanského manželstva. Cieľom kurzu je v 

nadväznosti na základný „kurz Rút“, poukázať na dôležitosť cieľavedomého formovania detí. 

Obsah kurzu je zostavený tak, že postupne prechádza obdobiami života dieťaťa od počatia až 

po osamostatnenie sa. Svoj prípadný záujem nahláste do 15. 5. 2016.  

• Počnúc nedeľou, 6. 3. 16 sú sv. liturgie v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej 

doline okrem sobôt aj v nedele, o 11. 15 h.  

• Do pozornosti dávame registráciu účastníkov Svetových dní mládeže, ktoré sa uskutočnia 

v poľskom Krakove v dňoch od 25. do 31. júla 2016. Celková registrácia sa ukončí v máji. 

V prípade dostatočného počtu záujemcov z našej eparchie by sa zabezpečil pútnický autobus. 

Bližšie informácie získate na farskom úrade alebo na stránke eparchie www.grkatba.sk. 

Upozorňujeme, že bez registrácie je účasť na hlavnom programe Svetových dní mládeže 

prakticky nereálna.   

ĎAKUJEME 

• Pri zbierke na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove sa v nedeľu, 17. 4. 16  

vyzbierala suma 550 €. Ďakujeme za Vaše dary, ktorými ste podporili formáciu nových 

kňazských povolaní našej cirkvi. 
• Bohu známa rodina darovala na chrám 100 €, iná Bohu známa darovala 50 €. Za štedré dary 

vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“ 

http://www.grkatba.sk/


• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

         Spoločenstvu modlitby matiek (16. 4. 16) a rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (23. 4. 16) 
        30. 4. 16 upratuje: rod. Semberová a Vavríkova 

          7. 5. 16 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková. 

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

