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slovíčko o SLOVE 

 

 

Ak ste pozorne čítali príhovory z minulých rokov, určite si spomeniete na jeden 

kazateľský príklad. Štvorročné dievčatko sa sťažuje svojej mame, že ju rozbolelo bruško. 

Mamička stanoví diagnózu: „Bruško ťa bolí preto, lebo je prázdne. Musíš doňho niečo vložiť 

a prestane ťa bolieť.“ O nejaký čas príde na návštevu rodinný priateľ. Pri spoločnej večeri sa 

sťažuje na bolesti hlavy. Poučené dievčatko prosto stanoví diagnózu: „Hlava Vás boli preto, 

lebo je prázdna. Musíte do nej niečo vložiť a prestane Vás bolieť.“ Tento príklad nás 

nadľahčeným tónom posúva pred vážnu vec. Lebo často sme bezradní pri riešení konkrétneho 

problému. Vidíme to už pri zdravotných problémoch. Keby som napríklad bolesti nohy riešil 

rovnako, ako bolesti zubov, nemusí to priniesť trvalejšie riešenie. Môžem potlačiť symptómy, 

ale neriešim ich príčinu. A ešte oveľa absurdnejšie vyznieva, keď problémy duše chcem riešiť 

telesne. Ako to vyjadroval jeden reklamný slogan: „Ste hladný? U nás sa najete! Ste smädný? 

U nás sa napijete! Ste osamelý alebo sklamaný? U nás sa napijete...“ Dostojevský to zasa 

vyjadril o niečo sofistikovanejšie, keď povedal: „Človek je bytosť, ktorá sa naje a napije, 

ale potom sa opýta: A čo bude teraz?!“    

 Evanjelium štvrtej nedele po Päťdesiatnici (Mt 8, 5-13) ukrýva odpoveď práve na túto 

otázku. Pripomeňme si najprv znova kontext príbehu. Pán Ježiš skončil svoju „reč na vrchu“. 

A hneď nasleduje desať zázrakov. Už tu môžeme objaviť zaujímavú súvislosť. Pán Ježiš 

najprv povie slovo a potom nasleduje praktická demonštrácia, že toto slovo má moc. Máme 

pred sebou akúsi názornú ukážku známej axiómy, že Božie slovo aj spôsobí to, čo hovorí. 

Niektorí exegéti si všimli počet – 10 zázrakov a vidia tu súvislosť s 10 slovami so začiatku 

knihy Genezis. Pri stvorení sveta je totiž 10 krát použitý výraz: „Boh povedal...“ A zakaždým 

je zmienka, že sa tak stalo. Božie slovo má moc. Toto chce naznačiť už obyčajná  kompozícia 

a kontext evanjelia. Keď zaostríme pohľad trochu konkrétnejšie, vidíme prvé tri uzdravenia 

z desiatich. Najprv je to malomocný (Mt 8, 1-4), hneď za ním je to dnešné uzdravenie 

stotníkovho sluhu (Mt 8, 5-13) a krátko nato Pán Ježíš uzdraví Petrovu svokru v jeho dome 

(Mt 8, 14-17). Trojnásobné uzdravenie nám predstavuje Boha a jeho plnosť. Aj postupnosť 

uzdravení má svoj význam. Najprv je uzdravený predstaviteľ židovstva, keďže Ježiš prišiel 

najprv k židovskému národu. Je postihnutý malomocenstvom. Táto choroba bola v židovstve 



chápaná ako trest za znečistenie vnútra a vybočenie zo správnej starozákonnej cesty. Potom 

pomáha pohanovi, ktorý je postihnutý ochrnutím - chorobou, ktorá zamedzuje akúkoľvek 

činnosť. Je obrazom ochrnutého života pohana, ktorý si chce vystačiť bez Boha. Potom je 

uzdravená Petrova svokra ako obraz tých, ktorí sú a budú dokonale uzdravení v „Petrovom 

dome“ - cirkvi. A po týchto uzdraveniach čítame vetu: Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu 

mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých 

chorých. (Mt 8, 16)   

Čo je spoločným menovateľom týchto uzdravení? To vlastne ukazuje kontext. Je to 

viera. Konkrétne nám to znázorňuje príbeh stotníka a jeho sluhu. Toto uzdravenie je iné 

v tom, že Pán Ježiš tu uzdravuje takpovediac na diaľku. Ale s chorým sluhom sa Pán Ježiš 

síce osobne nestretol, lenže osobné stretnutie sa predsa odohralo. Ježiš Kristus sa stretol so 

stotníkom a jeho vierou. A práve túto vieru Pán vyzdvihuje, keď povie: „Veru, hovorím vám: 

Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.“ (Mt 8, 10) Je to viera na slovo. Minimálne 

dvakrát v evanjeliu čítame, že sa Pán Ježiš čudoval. Raz sa čudoval nevere svojich krajanov 

(por. Mk 6, 6), teraz sa čuduje viere „pohana“. Božie slovo nám tohto „veriaceho pohana“ 

ponúka ako vzor. V čom nám teda môže ísť príkladom? Všimnime si, ako vlastne vyzerá jeho 

prosba. „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ (Mt 8, 6) Tento stotník vlastne ani 

nežiada, aby ho Pán Ježiš uzdravil. On mu vlastne predostrel, čo mal na srdci a čakal. Čakal 

na jeho slovo. Nepredpisoval mu, čo má urobiť. A v tomto ho vnímam ako vzor pravej 

modlitby. Stáva sa totiž, že sa priveľmi fixujem na svoje predstavy a nečakám, ako to zariadi 

Boh. Stotník nechal Bohu slobodu konania. Lenže toto mohol urobiť len v súčinnosti s vierou. 

Viera v Božie slovo zaručila ten dnešný výsledok. „Povedz iba slovo...“ Keby stotník nemal 

vieru, bola by jeho prosba len akýmsi pokusom. Radšej nežiadam od Boha nič konkrétne, aby 

som sa potom nesklamal, ak to nevyjde. Nie je to niekedy aj náš prípad?. Lenže stotník vieru 

mal. Preto sa nesklamal. Hoci Pán Ježiš nevošiel do stotníkovho domu, predsa vošiel do jeho 

srdca. 

Božie slovo teda stanovuje diagnózu. Tým problémom je moje prázdne srdce. Ale ten 

problém nevyriešim tak, že doňho len tak niečo alebo niekoho vložím. Dokonca nepomôže, 

ak tam vložím svoju predstavu Boha. Jeho karikatúra nič nevyrieši. Môj stav sa naopak ešte 

zhorší. Nezaberie ani obchodnícky vzťah, či falošná predstava Boha ako automatu na moje 

želania. Jedine čo zaručenie zaberie je viera na každé jeho slovo. Prosme, aby práve taká viera 

zaplnila naše srdcia.  

 

EPARCHIÁLNY ODPUST V ŠAŠTÍNE 

 

V šaštínskej bazilike Sedembolestnej Panny Márie sa v sobotu 24. júna konala Deviata púť 

bratislavskej eparchie, na ktorej sa zúčastnili pútnici z jednotlivých farností eparchie, ako 

napr. z Bratislavy, Trnavy, Trenčína, Žiliny, Banskej Bystrice, spolu so svojimi otcami 

duchovnými. 

Tohto roku prišli do Šaštína niektorí pútnici z bratislavskej, trnavskej a trenčianskej farnosti 

už v predvečer púte spolu so svojimi kňazmi. Rodiny s deťmi sa v piatok pomodlili večiereň a 

vypočuli si duchovné slovo. Nasledovali chvíle strávené pri opekačke a detských hrách, 

medzi ktorými nechýbal futbal. 

Sobotná slávnosť sa začala modlitbou starobylého mariánskeho hymnu Akatist, ktorý 

liturgizoval o. Igor Cingeľ z Trenčína. Archijerejskú svätú liturgiu v cirkevnoslovanskom 

jazyku, ktorej predsedal bratislavský eparcha vladyka Peter (Rusnák) spoluslúžilo osem 

kňazov a diakon Andrej Škoviera. Liturgické slávenie v cirkevnoslovanskom jazyku 

sprevádzal svojím nádherným spevom Katedrálny zbor Kyrillomethodeon pod vedením 

dirigenta Ladislava Sabolčáka.                                                                       (www.grkatba.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 3. - 9. 7. 2017  
Pondelok             17:00  Sv. liturgia (csl.)  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.), veľká večiereň 

 

Streda                  Sv. apoštolom rovní Cyril a Metod 
                              8:00 Sv. liturgia (sl.) 

                            17:00  Sv. liturgia (csl.)  

    

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.)  

   

Piatok                    7:00 Sv. liturgia 

17:00  Sv. liturgia (csl.)  

     

Sobota                  17:00  Sv. liturgia (sl.) 

                                        Večiereň 
  

  Nedeľa                   5. po Päťdesiatnici, 4. hlas 

                                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                 9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. liturgia (slovenská)   

                            17:00    Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 10. – 16. 7. 2017  
 
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                   6. po Päťdesiatnici, 5. hlas 
                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň  (slovenská) 
 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Aj počas letných prázdnin zostávame v „cezročnom režime“ nedeľných bohoslužieb. 

Prakticky to znamená, že tak časy, ako aj jazyky nedeľných bohoslužieb zostávajú 

nezmenené.  

• Zmena času nedeľných bohoslužieb nebude ani v našej farnosti v Petržalke, kde sv. liturgie 

v Kostole sv. rodiny, na Námestí sv. Jána Pavla II. aj počas prázdnin budú v nezmenenom 

čase o 15. 30 h. 

• V stredu, 5. 7. 17 slávime odporúčaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. Sväté liturgie budú ráno 

o 8. 00 v slovenskom jazyku a večer o 17. 00 v cirkevnej slovančine. V predvečer sviatku sa 

pomodlíme veľkú večiereň.  

• Piatok, 7. 7. 17 je prvým piatkom v mesiaci s čím súvisí pozvanie pristúpiť k sv. spovedi. 

Budeme sláviť dve sv. liturgie – o 7.00 a o 17. 00 a počas celého dňa bude v chráme 

k dispozícii kňaz na vyslúženie sv. spovede. 

• Veriaci z našej gréckokatolíckej farnosti Trenčín nás prosia o podporu dostavby 

rozostavaného chrámu v Trenčíne. V nasledujúce nedele po sv. liturgiách bude možnosť 

v priestoroch eparchiálneho úradu zakúpiť si reprodukcie ikon rôznych motívov a veľkostí. 

Celý výťažok z predaja sa použije na dostavbu cerkvi. Reprodukcie ikon sú vyrábané v dvoch 

ikonopiseckých dielňach vo Ľvove. Širší výber ikon s možnosťou doručenia na adresu našej 

farnosti nájdete na stránke www.svataikona.sk. Ďakujeme vopred za Vašu štedrosť.   

• LET 2017: Od pondelka, 10. júla 2017 do piatku 14. júla 2017 pripravujeme VII. ročník 

Letného eparchiálneho tábora, ktorý sa tentoraz uskutoční v obci Tajov. (okres Banská 

Bystrica) Nástup do tábora bude v nedeľu, 9. júla v popoludňajších hodinách. Tábor je určený 

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

• Naša bratislavská eparchia pozýva na púť do Fatimy v termíne od 17. do 24. októbra 2017 

Súčasťou púte budú aj Lurdy, La Salette, Santiago de Compostela a Garabandal. Cesta tam 

bude autobusom, späť lietadlom. Cena púte je 475,- €. Sú v nej zahrnuté: letenka Lisabon - 

Viedeň, lux bus, 7 x ubytovanie (5 x hotelové ubytovanie, 2 x pútnicky dom, 6 x polpenzia), 

duchovný sprievod, sprievodca, transfer z letiska Viedeň do Bratislavy. V cene nie je 

zahrnuté: servisné poplatky 125,- €, komplexné cestovné poistenie 16,-- € mestská taxa - platí 

sa na mieste.  

• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať: 

Peter Poslušný, syn rodičov Karola a Oľgy r. Lysej a Monika Janíková, dcéra rodičov Juraja 

a Eleonóry r. Ševčíkovej. Obaja snúbenci sú narodení aj bývajúci v Bratislave. 

ĎAKUJEME 

• Pri zbierke na dobročinné diela sv. otca. (bývalý názov „Halier sv. Petra) v nedeľu, 25. 6. 17 

sme prispeli sumou 465 €. Touto čiastkou sme podporili Sv. otca pri jeho starostlivosti o 

univerzálnu cirkev, najmä v prospech najnúdznejších. 

 • Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

            rod. Mojzešovej a Mockovej  (24. 6. 17) a rod. Porhinčákovej a Ďukovej (1. 7. 17) 

    8. 7. 17 upratuje: rod. Ilenčíková a Žačiková   

  15. 7. 17 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek. 

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 

http://www.svataikona.sk/
mailto:rastislav.cizik@gmail.com

