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Slovíčko o SLOVE 
 

 
Pri evanjeliu tridsiatej piatej nedele po Päťdesiatnici (Lk 18, 18-27) som si spomenul 

na jedného zvláštneho vojaka, ktorý bojoval v rámci cisárskych vojsk počas druhej svetovej 

vojny. Hiró Onoda sa totiž preslávil tým, že sa vzdal až v roku 1974, teda tri desaťročia po 

kapitulácii Japonska. Onoda odmietal uveriť tomu, že konflikt sa skončil. Napokon za ním 

osobne vycestoval jeho bývalý veliteľ a presvedčil ho, že v Japonsku je už dávno mier. 

Neskôr o tom napísal knihu, ktorá vyšla aj v slovenskom preklade pod názvom Moja 

tridsaťročná ročná vojna.  

Táto zvláštnosť sa  mi vybavila pri známom evanjeliovom príbehu. Počuli sme, čo sa 

odohralo. Za Pánom Ježišom prichádza človek. Z evanjelia podľa sv. Matúša ho poznáme ako 

bohatého mládenca. Sv. evanjelista Lukáš ho zasa označil ako popredného muža. Slovo, ktoré 

je tu použité, sa požívalo aj pre predstaveného synagógy alebo člena židovskej rady 

Sanhedrin. Máme pred sebou teda nábožensky podkutého  človeka. Spoločnou črtou u 

všetkých troch evanjelistov je, že tento človek je bohatý a nemá meno. Keď evanjelisti v 

príbehu nedávajú postavám mená, je to preto, aby povedali nám čitateľom či poslucháčom: 

Pozor, táto osoba ťa môže odzrkadľovať! V tejto osobe sa môžeš nájsť! 

Bohatý človek sa na Krista obracia s vážnou otázkou: Čo mám robiť, aby som bol 

dedičom večného života? V evanjeliách nájdeme dve kategórie osôb, ktoré zaujíma otázka 

večného života. Prvou sú bohatí ľudia, tou druhou sú veľmi nábožní ľudia (farizeji, saduceji, 

zákonníci ...) Prečo práve tieto dve skupiny trápi táto otázka? Lebo sú to osoby, ktoré 

nejakým spôsobom majú svoje istoty tu, v tomto živote. Pre jedných je to istota ekonomická, 

pre tých druhých duchovná. A podľa vtedajšej predstavy, už jedna zanedbaná modlitba, jeden 

zanedbaný prejav zbožnosti, či jeden zanedbaný dobrý skutok mohol človeka pripraviť o 

večný život v plnosti. Keď vtedajší človek počul, že mu jedno chýba, znamenalo to preňho 

hotovú katastrofu. Akoby nemal nič! Veľmi bohatí a veľmi zbožní ľudia sa cítili byť blízko 

cieľa. Nechceli pre jednu vec prísť o všetko. Preto sa tak húževnato zaujímajú o večný život.  



A v čom je toto evanjelium prevratné? Kristus na otázku, ktoré prikázania treba 

zachovávať, odpovedá druhou tabuľou Zákona. Pán Ježiš spomína prikázania, ktoré regulujú 

medziľudské vzťahy. Pán Ježiš vedome vynecháva tú prvú tabuľu, kde ide o vzťah človeka k 

Bohu. Prečo?  Aby zdôraznil jednu dôležitú vec. Doteraz človek čakal večný život až v nebi. 

Ježiš Kristus tento večný život prináša už tu na zem. Pretože večný život nie je o kvantite, ale 

o kvalite. Je to nezničiteľný život. Je to Boží život.  

Toto je kľúč k pochopeniu evanjelia, ktoré Pán Ježiš zakončí vetou: „Čo je nemožné 

ľuďom, je možné Bohu.“ Bohatý človek chce niečo splniť, niečo urobiť, aby zdedil večný 

život. Pán Ježiš ho pozýva do vzťahu: Príď a nasleduj ma! A toto je problém. Toto je kameň 

úrazu. Niekedy je pre nás ľahšie a rýchlejšie nahradiť vzťah nejakým materiálnym darom. Ale 

je to ešte vzťah? Boh chce celého človeka. Boh nás chce celých.  

Preto nás pozýva urobiť dôležitú vec, ktorú vyjadruje tá úvodná správa. Onen vojak to 

odmietol urobiť tridsať rokov. Nechcel uveriť, že vojna sa skončila. Kresťan je človek, ktorý 

verí, že vojna už nie je. Lebo je tu víťaz – Ježiš Kristus. On na kríži vyhral zápas o mňa. Áno, 

protivník Boha sa s tým nechce vyrovnať, nechce sa zmieriť. Ale toto je fakt viery. Ježiš 

Kristus je víťaz a my môžeme byť na jeho strane. Ak si ho vyberieme. Ak tomuto uverím, 

potom svojím životom aj ja napíšem jednu knihu, ktorú môže čítať tento svet – Večný život 

víťaza.  

 

 

 

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV 

 

 

 

„Kristova láska nás pobáda k zmiereniu“ (porov. 2 Kor 5,14). Tak znie názov 

tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý bude tradične prebiehať od 18. do 

25. januára. Ekumenický týždeň sa zameria na 500. výročie reformácie. V teologicko-

pastoračnom úvode, ktorý pripravila pracovná skupina kresťanských cirkví v nemeckom 

Wittenbergu sa uvádza, že to bola apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium, 

ktorá inšpirovala výber citátu z Druhého listu Korinťanom za tému tohto roku. 

Týždeň modlitby za jednotu kresťanov uzavrie ekumenická slávnosť – vešpery, ktorým 

bude v Bazilike sv. Pavla za hradbami v stredu 25. januára o 17.30 hod predsedať pápež 

František. Cirkev si v ten deň tiež pripomína obrátenie sv. Pavla apoštola.  

Materiály spojené s ekumenickým týždňom sú dostupné aj v slovenčine na webovej 

stránke Konferencie biskupov Slovenska. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je 

spoločnou iniciatívou Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady na 

podporu jednoty kresťanov.  

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej 

pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby 

prebiehali v dňoch medzi sviatkami latinskej cirkvi - sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla 

(Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, 

takže cirkvi organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov 

Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež 

symbolizujú jednotu Cirkvi. 

Na internetovej stránke KBS nájdeme pri tejto príležitosti aj nasledujúcu modlitbu: 

„Pane Ježišu Kriste, ty si ten istý včera, dnes i naveky. Uzdrav rany našej minulosti, požehnaj 

naše putovanie k jednote a voveď nás do svojej budúcnosti, až všetko vo všetkom zjednotíš s 

Otcom i Duchom Svätým od vekov až naveky.“  

 

 
 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 16. – 22. 1. 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                   36. po Päťdesiatnici, 3. hlas  
                    8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                   17:00   Večiereň (slovenská)   

                                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 23. - 29. 1. 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.) * Oksana, Kristína (Cipan)  

           

Sobota                     17:00  Sv. liturgia (sl.)  
     Večiereň  

                 

Nedeľa                   o Zachejovi, 4. hlas  

                    8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň (slovenská) 

 

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V stredu, 18. 1. 17 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR.  

• Pozývame manželské páry na stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok, 20. 1. 17 po sv. liturgii 

v priestoroch eparchiálneho úradu. 

• Príprava detí pred prvou sv. spoveďou a eucharistiou bude v sobotu 21. a 28. 1. 2017 

o 15.30 h. 

• V nedeľu, 22. 1. 17 bude zbierka na Katechizáciu. Ďakujeme vopred za Vaše dary, ktorými 

môžete podporiť katechetické aktivity našej cirkvi.  

• V období po sviatku Bohozjavenia je zvykom požehnávať a posväcovať príbytky. Kto má 

záujem o návštevu kňaza nech to nahlási osobne alebo cez kontakty farského úradu. 

Pripomíname, že aj dom, ktorý už bol raz posvätený, môže byť v tento sviatok opäť kňazom 

navštívený a požehnaný jordánskou vodou. Ide tu predovšetkým o pastoračnú návštevu kňaza 

v rodine a zvolávanie Božieho požehnania pre konkrétny príbytok a celú rodinu. 
• Špeciálne pre našu farnosť sme znova pripravili nástenný kalendár na rok 2017. Tento 

kalendár obsahuje fotografie udalostí v našej farnosti. Môžete ho získať za príspevok 4 €. Na 

zhotovení tohto kalendára sa opäť podieľal dizajnér Ľubomír Michalko ml. Srdečne 

ďakujeme. 

• Na farskom úrade si môžete zakúpiť knižný kalendár Spolku sv. Cyrila a Metoda na rok 

2017 za príspevok 3 €. Ponúkame tiež aktuálnu podielovú knihu spolku Otvorené horizonty za 

cenu 5, 90 €. V ponuke sú tiež hudobné CD Spomeň si na mňa a Dnes už viem s piesňami, 

ktorých autorom aj interpretom je gréckokatolícky kňaz o. Peter Milenky. Príspevok za jedno 

CD je 5 €.  

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

ročníka nášho plesu, ktorý sa uskutoční 4. februára 2017 v UPC v Mlynskej doline. Cena 

lístka je 20 €. Zároveň prosíme o pomoc vo forme cien do plesovej tomboly.  

ĎAKUJEME 

• V rámci projektu Dobrá novina, do ktorého sa zapojila aj naša farnosť, sme na sviatok 

Narodenia Pána prispeli sumou 1040 €, čím sme tentoraz podporili vzdelanie chudobných 

a postihnutých detí v Etiópii. Vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

rod. Mojzešovej a Mockovej (7. 1. 17) a rod. Porhinčákovej a Ďukovej (14. 1. 17) 

      21. 1. 17 upratuje: rod. Ilenčíková a Žačiková 

      28. 1. 17 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek 
BLAHOŽELÁME 

• V nedeľu, 15. 1. 17 oslávil svoje 70-te narodeniny náš veriaci a člen farskej rady doc. 

Marcel Mojzeš. Oslávencovi ako aj jeho rodine srdečne blahoželáme a vyprosujeme Božie 

požehnanie na mnoho rokov!  

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

