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slovíčko o SLOVE 

 

Už sme počuli veľa kazateľských príkladov na tému viera. Spomínam si na jednu 

anekdotu o horolezcovi, ktorý pri lezení spadol zo skaly a zachytil sa o konár nad priepasťou. 

V ťažkej situácii sa začal modliť a hlasno volať k Bohu. Na jeho prekvapenie mu Pán Boh 

odpovedal celkom zreteľne: „Ja ťa zachránim. Stačí, ak mi budeš veriť a pustíš sa toho 

konára.“ Na to sa ten muž krátko zamyslí a potom zvolá: „Je tam hore ešte niekto?“ 

Evanjelium Desiatej nedele po Päťdesiatnici nie je vymyslenou anekdotou, ale 

skutočným príbehom. A tento príbeh nám znova pripomína dôležité pravdy o pravej 

kresťanskej viere. (Mt 17, 14-23) Ako prvé opäť vidíme, že viera nie je konštantná veličina. O 

vieru treba bojovať, prosiť, modliť sa, lebo v opačnom prípade ju môžeme stratiť. Pozrime sa 

na apoštolov. Len na začiatku desiatej kapitoly v evanjeliu podľa Matúša čítame, ako im Pán 

Ježiš dáva moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali. (porov. Mt 10, 1) A vtedy to 

fungovalo. A dnes, o niekoľko kapitol neskôr čítame, že zrazu to nešlo. Apoštoli nevedeli 

pomôcť posadnutému chlapcovi.    

V tejto skutočnosti je vyjadrená skúsenosť. Rokmi zbierania informácií, vedomostí o 

Božom slove, skúseností sa nebadane môže stať nebezpečná vec. Začneme veriť sami sebe. 

Nasmerujeme svoju vieru do našej tvrdej dlhoročnej práce. Veríme metódam, ktoré sa nám 

osvedčili v našom kresťanstve. Začneme veriť svojim schopnostiam. Možno tak, ako apoštoli 

po 7 kapitolách evanjelia. Aj oni už možno mali osvedčené techniky. Už sme sa viackrát 

pokúsili o fabuláciu toho, ako to mohlo aj v tomto prípade vyzerať. Podľa vzoru svojho 

majstra na chorého chlapca možno vložili ruky. Niekto možno poradil: Pamätáte si ako Pán 

nedávno rozmnožil chlieb? Najprv zdvihol oči k nebu. Skúsme to aj my!“ Iný možno 

pripomenul: „Keď vzkriesil Jairovu dcéru, chytil ju za ruku. Skúsme to takto.“ Možno niekto 

povedal, že treba vysloviť správne slová, presnú formuláciu. A predsa to nefungovalo. Jedno 

nebezpečenstvo je teda viera v seba.   

Ďalšie nebezpečenstvo duchovného života by sme mohli opísať slovným zvratom: 

viera vo vieru. Niekedy je totiž veľkým omylom povedať: Musím mať väčšiu vieru. 

Potrebujem väčšiu vieru. Skutočne? Pán Ježiš dnes povedal, že nám stačí viera ako horčičné 

zrnko. A my vieme, že horčičné zrnko je v reči biblie najmenšie zo všetkých semien. Stačí 
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nám teda taká maličká viera. Problémom nie je väčšia viera. Ak je stolička nalomená, 

nepomôže mi väčšia viera. Ak si na ňu sadnem ja, zlomí sa. Obdobne môžeme povedať, že 

nie je podstatná veľkosť viery, ale veľkosť Boha, ktorému verím. Poznáme ten okrídlený 

výrok, ktorý nám radí: „Nehovor Bohu, aké veľké más problémy, ale povedz svojím 

problémom, aký veľký je tvoj Boh.“ A niekde tu tkvie odpoveď na otázku, prečo nezažívam 

tú silu všemohúceho Boha. Lebo verím v „slabého“ Boha. Alebo je tu aj iný dôvod. 

Nemôžem zažiť Boha ako všemohúceho Pána, lebo som ho urobil otrokom. V mojej 

predstave je možno Boh ten, ktorý mi musí slúžiť. Slúžiť mojim životným projektom. Preto 

nedostávam život, ktorý ponúka On, lebo ho beriem len ako sluhu pre svoj vlastný život. Ale 

z evanjelia vieme, čo sa v takom prípade deje. Kristus sa vzďaľuje. Preto je dôležitá malá 

viera vo veľkého Boha. 

A Pán Ježiš následne popisuje, aký je účinok takejto viery: „Ak budete mať vieru ako 

horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: "Prejdi odtiaľto ta!" - prejde. A nič vám nebude 

nemožné.“ Na mnohých miestach sa táto veta vysvetľuje obrazne. Vrch, ktorý sa má 

presunúť, sa chápe ako vrch mojich problémov, ako vrch mojich hriechov, mojich slabostí. 

Teda v negatívnom význame. To je zaiste veľmi dôležité. Osobne ma ale tiež oslovuje a 

povzbudzuje aj jedno pozitívne vysvetlenie. Lebo vieme, že táto udalosť sa udiala po 

Kristovom premenení na hore. Len čo sa Pán Ježiš vrátil z tejto hory, pribehol mu oproti otec 

posadnutého chlapca. Keď teda Pán Ježiš hovorí, aký účinok má správna viera, kontext nám 

dovoľuje tvrdiť, že ukázal práve na horu svojho premenenia. A práve táto hora je miestom 

mocného duchovného zážitku.  

Čo teda spôsobuje viera? Prenáša vrchy. Konkrétne vrch Premenenia do nášho 

bežného, každodenného života. Viera vytvára toto premostenie. Lebo je nám možno ľahké až 

samozrejmé hovoriť o viere v chráme, na hodine náboženstva alebo na kresťanskom stretnutí. 

Lenže čo vtedy, keď treba platiť účty? Čo ak mi vážne ochorie dieťa, partner alebo ja sám? 

Čo ak som prišiel o zamestnanie? Mne predsa treba každý deň zápasiť o prežitie. Je ešte vtedy 

môj Boh Všemohúci? Je to vtedy Boh, ktorý ma miluje? Ktorý ma drží? Vtedy potrebujeme 

jednoducho premostiť. Nie je to o veľkosti mojej viery. Je to o veľkosti môjho Boha. A uveriť 

tomuto Bohu niekedy znamená aj pustiť sa. Pustiť sa svojej vlastnej istoty či falošnej 

predstavy o Ňom. Oplatí sa to. 

 

ZOSNUTIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY 
 

Uprostred augusta slávime posledný mariánsky sviatok v cirkevnom roku. Pred naším 

zrakom znova oživuje udalosť ukončenia pozemskej púte a jej slávny vstup do nebeskej 

slávy. Východná tradícia pomenovala túto premenu Máriinho života z pozemského na 

nebeský liturgickým názvom uspenie – zosnutie. A začala s úctou uspenskej Bohorodičky 

hneď po Efezskom koncile (r. 431). Tým sa odlišuje od západnej tradície, ktorá slávi sviatok 

od 7. stor, pod názvom Nanebovzatie Panny Márie. 

Je pozoruhodné, že až v našich časoch dozrel čas pre definitívne vyjadrenie Cirkvi – 

dogmu o viere, ktorá tu bola prítomná dlhé stáročia. Cirkev ústami Pia XII. v roku 1950 

vyhlásila: Je Bohom zjavenou pravdou, že nepoškvrnená vždy panenská Matka Božia, Mária, 

po skončení svojho pozemského života bola vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy (DS 

3903).  

Liturgická modlitba je staršia ako dogmatické vyhlásenie a vyjadruje prežívanú vieru 

veriacich. Ak načrieme do obsahu liturgických slôh na uspenie, sme až prekvapení ich 

bohatstvom, teologickou hĺbkou a jasnosťou: „Ó, aký je to veľký div! Zdroj života do hrobu sa 

dáva a hrob rebríkom do neba sa stáva. Raduje sa, Getsemanská záhrada, svätý príbytok 

Bohorodičky. Volajme, veriaci spolu s Gabrielom: „Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou. On 

skrze teba udelí svetu veľké milosti.“  
(www.zoe.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 14. - 20. 8. 2017  
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (csl.), † Mária a Mária (Beblavá), veľká večiereň s lítiou 

               
Utorok         Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny 

                             7:00   Sv. liturgia (csl.) 

                            17:00  Sv. liturgia (sl.) 

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.) † Jordán, Vladimír (Girášek) 

    

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) † Anton (Girášek) 

   

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (csl.) † Ružena, Anna, Ján a Bohu známa (Girášek) 

     

Sobota                  17:00  Sv. liturgia (sl.), večiereň  
  

  Nedeľa                   11. po Päťdesiatnici, 2. hlas 

                                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                 9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. liturgia (slovenská)   

                            17:00    Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 21. – 27. 8. 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              Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen  

 17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                    17:00 Sv. liturgia (sl.)  

                Večiereň 

   

Nedeľa                   12. po Päťdesiatnici, 3. hlas 
                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň  (slovenská) 
 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V utorok, 15. 8. 17 slávime prikázaný sviatok Zosnutie našej presvätej Vládkyne, 

Bohorodičky Márie, vždy Panny (Uspénije presvjatoj Bohoródicy). V deň sviatku budú znova dve 

sv. liturgie, prvá o 7. 00 h. v cirkevnej slovančine a druhá o 17. 00 h. v slovenskom jazyku. Po sv. 

liturgiách bude myrovanie. 
• V stredu, 23. 8. 17 budeme o 16. 00 znova sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR.  

• 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.  

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

rozostavaného chrámu v Trenčíne. Jednou z možností je kúpa reprodukcie ikon rôznych 

motívov a veľkostí vyrábaných 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.   

• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať: 

   Michal Dic, gréckokatolík, syn rodičov Michala a Anny r. Labantovej, narodený v Starej 

Ľubovni, bývajúci v Bratislave a Katarína Grivalská, rímskokatolíčka, dcéra rodičov Štefana 

a Anny r. Juskaničovej, narodená v Starej Ľubovni, bývajúca v Bratislave.  

• Do pozornosti dávame projekt novej internetovej televízie www.logos.tv. Táto televízia sa 

snaží o väčšie zviditeľnenie a propagáciu našej cirkvi. Súčasťou tohto projektu sú aj živé 

prenosy z odpustových slávností v Klokočove (13. 8. 2017) a v Ľutine (20. 8. 2017). Na 

spomínanej internetovej adrese nájdete aj pravidelné prenosy bohoslužieb z viacerých 

chrámov vrátane nášho. 

ĎAKUJEME 

• Rod. Hudáková darovala na podporu našej farnosti 100 €. Srdečne ďakujeme a vyslovujeme 

„Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

            rod. Mojzešovej a Mockovej (5. 8. 17) a rod. Ďukovej a Porhinčákovej (12. 8. 17) 

    19. 8. 17 upratuje: rod. Ilenčíková a Žačiková 

    26. 8. 17 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek 

ĎAKUJEME 

• V pondelok, 7. 8. 2017 oslávila svoje 55-te narodeniny aktívna veriaca nášho spoločenstva, 

členka zboru Kyrillomethodeon a farskej rady, p. Mária Semberová. Za jej mnohostrannú 

službu srdečne ďakujeme a vyprosujeme jej i celej rodine Božie požehnanie na príhovor 

Presvätej Bohorodičky na mnohaja lita! 

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/
http://www.logos.tv/
mailto:rastislav.cizik@gmail.com

