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Slovíčko o SLOVE 
 

Keď hodnotíme dôležité udalosti v dejinách, väčšinou rozlišujeme medzi dvoma 

vecami - medzi skutočným dôvodom a zámienkou. Najmä pokiaľ ide o vojnové konflikty. 

Aký je skutočný dôvod, pre ktorý daná krajina začala vojnu? Lebo niekto niekoho urazil, 

podviedol či nebodaj zastrelil? Pri hlbšom skúmaní dejín prichádzame k záveru, že to vlastne 

väčšinou bola iba zámienka. Skutočný dôvod vraj bol v niečom inom. To vraj niekto chcel 

získať väčšiu moc, vplyv či bohatstvo.  

 Niečo podobné by sme možno objavili, keby sme podrobnejšie preskúmali aj iné 

dejiny. Dejiny svojho života. Možno by sme vždy neobjavili jasné delenie na dôvod a 

zámienku. Ale určite by nás zaskočil ten skutočný dôvod, prečo sme to či ono urobili. Mnohí 

terapeuti na tom postavili svoju kariéru. Keby sme išli naozaj do najhlbšej hĺbky svojho 

vnútra, prídeme k odpovedi, prečo vlastne niečo robíme. Lebo všetci túžime po láske. 

Pozrime sa takýmto okom najprv na Zacheja. Malý, bohatý zlodej, ktorého ľudia 

nemali v láske. Ale prečo ho vlastne neznášali? Prečo si vybral povolanie, ktoré si vybral? 

Prečo si pod sebou takpovediac podpílil konár? Aspoň 8 krát nájdeme v evanjeliu nelichotivú 

výčitku na adresu Pána Ježiša, že jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi. Vyberači daní teda boli 

zvláštnou skupinou hriešnikov. Zachejova práca znamenala, že ak sa chcel uživiť, musel 

vyberať viac. To bola totiž jeho mzda za službu, ktorú robil pre okupantov. Prichádzal do 

kontaktu s pohanmi. Bol teda rituálne nečistý. Nemohol priniesť ani obetu za svoje hriechy. 

Vo svojej práci Zachej hľadal útechu. Mal to, čo si len človek mohol priať: moc, peniaze, 

kontrolu nad sebou aj nad inými. Ale prečo to vlastne hľadal? Pri uvažovaní nad touto 

otázkou som si spomenul na pieseň známych hudobníkov Simona a Garfunkela s názvom Ja 

som skala, ja som ostrov. Text tejto piesne by mohol byť blízkym opisom Zachejovej situácie: 

„Vystaval som múry, pevnosť hlbokú a mocnú. Nikto ju neprenikne. Ja nepotrebujem 

priateľstvo, lebo ono spôsobuje bolesť. (...) Keby som kedysi nemiloval, nemusel som nikdy 

plakať. Ja som skala, som ostrov. Mám svoje knihy a poéziu. Chránia ma ako brnenie. Nikoho 

sa nedotýkam a nikto sa nemôže dotknúť mňa, lebo som skala, lebo som ostrov.“ 

Nie je toto pieseň aj o Zachejovi? Osamelý, zatrpknutý človek, ktorý má všetko , čo 

chce, len nie to, čo potrebuje? Preto si okolo seba vystaval ochranné múry. Múry peňazí 



a moci. Dôvodom je strach. A v tejto situácii ho zastihne správa o Kristovi. Pán Ježiš už tri 

roky verejne účinkuje, ale v Jerichu ešte nebol. Ale teraz prichádza. A hovorí sa, že mu 

nevadí, ako človek vyzerá, alebo čo všetko v minulosti porobil. Ten Ježiš vraj navštevuje 

domy hriešnikov a hovorí sa, že aj jeden z jeho žiakov je bývalý mýtnik. Toho Ježiša musím 

vidieť. Ale to, čo sa odohralo, predčilo všetky Zachejove očakávania. Evanjelista Lukáš dáva 

prvú indíciu, keď hovorí, že muž meno Zachej zatúžil vidieť Ježiša. Tam, kde iní videli 

delikventa, Kristus vidí človeka, muža, ktorý má svoje meno. Predpokladajme, že Kristus je v 

Jerichu po prvý krát. A príde práve k jednému konkrétnemu figovníku a pozrie sa hore, kde 

zbadá muža. Osloví ho menom – Zachej. Vieme, že toto meno znamená doslova – čistý. A tu 

vidíme ďalšiu indíciu. Tam, kde iní vidia delikventa, Kristus vidí „čistého“ človeka. Človeka 

očisteného od svojej minulosti. Človeka s budúcnosťou.  

Hovorí sa, že každá žena by chcela hlavne muža s budúcnosťou a každý muž by chcel 

najmä ženu bez minulosti. Toto nám Kristus chce darovať všetkým – mužom i ženám. Preto 

jedával s mýtnikmi a hriešnikmi, aby ukázal, že toto je problém nás všetkých. Iba s tým 

rozdielom, že oni to mali „napísané na čele“. Ostatní to mali ukryté v sebe. Tento kontrast je o 

to jasnejší, keď si spomenieme na evanjelium z predminulej nedele (35. po Päťdesiatnici) 

Tam za Kristom prišiel bohatý človek. Chcel sa dostať do neba, ale odišiel smutný. Aj Zachej 

bol bohatý, ale prijal Krista s radosťou. Aký je medzi nimi rozdiel? Bohatý človek tvrdil, že 

nemá hriech. Preto v konečnom dôsledku nepotreboval ani Krista. Na druhej strane Zachej 

Krista potreboval. Lebo úprimne videl svoju situáciu. A zažil, že Kristus ho v tejto jeho 

situácii prijal. Kristus mu jednou vetou vymaľoval jeho možnú budúcnosť: „Zachej, poď 

rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ (Lk 19, 5) Toto je veta, ktorá Zacheja 

doslova uzemnila . Kristus, dnes, v jeho dome! Pán Ježiš mu nepovedal: Poď dolu, chcem ťa 

obrátiť. Ani mu v štýle sv. Jána Krstiteľa nepovedal: Najprv ukáž ovocie pokánia. Potom 

zídeš dolu a uvidíme, čo sa s tým dá robiť! Kristus mu povedal, že bude dnes v jeho dome. A 

tu sme znova pri známom odkaze tohto evanjelia: Odpustenie predchádza obrátenie. Nie 

naopak. Až keď Zachej zažil Krista vo svojom dome, až potom nastalo jeho obrátenie. 

Mýtnik Zachej nie je príkladom učeníka, ktorý zanechal všetko a nasledoval Krista. Je 

príkladom učeníka, ktorý nasledoval Krista v tom istom dome, kde žil aj predtým. A tým je 

mi blízky. Väčšinou sa po stretnutí s Kristom vraciam do tých istých priestorov. Ale vždy sa 

tam môžem vrátiť ako človek, ktorý dá Bohu nový väčší priestor vo svojom živote. Hoci sa 

vrátim medzi „štyri steny“, jedna stena už stáť nemusí. Stena medzi mnou a Bohom, stena 

medzi mnou a iným človekom. Jedna vec je pozrieť sa do histórie a vidieť, čo bol dôvod a čo 

len zámienka mojich činov. Ale iná vec je pozrieť sa do svojej budúcnosti a dôvod si vybrať. 

Kristus daroval Zachejovi novú budúcnosť. Tá budúcnosť začala slovom „Dnes...“    

 

DEVIATE NARODENINY EPARCHIE 
 

V pondelok, 30. januára 2017 si Bratislavská gréckokatolícka eparchia pripomína 

deviate výročie svojho vzniku. Pripomeňme, že eparchiu zriadil 30. januára 2008 pápež 

Benedikt XVI. bulou Complures saeculorum (V priebehu storočí) v rámci nového 

kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a jej vyzdvihnutiu na úroveň 

metropolie sui iuris.  Bratislavská eparchia bola vyčlenená z pôvodnej Prešovskej eparchie a 

zahŕňa územie západného a stredného Slovenska. Eparchia má 15 farností, a to v krajských a 

okresných mestách. Tieto farnosti boli postupne zriaďované v rámci vtedajšej Prešovskej 

eparchie od r. 2003, okrem dvoch tradičných historických farností na Horehroní – Šumiac a 

Telgárt. V Bratislavskej eparchii pôsobí v súčasnosti 21 kňazov, prevažne mladšieho veku. 

Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov r. 2011 má Bratislavská eparchia 

16.841 veriacich a je rozčlenená na štyri protopresbyteráty (dekanáty): Banská Bystrica, 

Bratislava-Trnava, Nitra-Trenčín a Žilina. Patrónmi eparchie sú apoštoli sv. Peter a Pavol.  
 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 1. – 5. 2. 2017 
 

Pondelok         Traja  svätí svätitelia, Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy 

    7:00  Sv. liturgia (sl.) 

  17:00  Sv. liturgia (csl.) 

        
Utorok                   17:00  Sv. liturgia (sl.) † Milan (Holinďáková) 

 

Streda                     17:00  Sv. liturgia (csl.), Veľká večiereň s lítiou 

       

Štvrtok              Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 

    7:00   Sv. liturgia (csl.) 

  17:00  Sv. liturgia (sl.) † Dionýz (Ďurišinová) 

 
Piatok                      7:00  Sv. liturgia (sl.) 

                               17:00  Sv. liturgia (csl.) * Anna, Miroslav (Králová) 

           

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

                 

Nedeľa                   O mýtnikovi a farizejovi, 5. hlas  
                    8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                   17:00   Večiereň (slovenská)   

                                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 6. - 12. 2. 2017  
 
Pondelok                17:00  Sv. liturgia (csl.) † Milena (Durajová), panychída 

        
Utorok                   17:00  Sv. liturgia (sl.) * Štefan, Katarína, Lucia (Krajňáková) 

 

Streda                     17:00  Sv. liturgia (csl.) † Anna (Šeregiová), panychída 

       

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 

Piatok                     17:00  Sv. liturgia (csl.) † Na úmysel (Nalevanková) 

           

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

                 

Nedeľa                   O márnotratnom synovi, 6. hlas  
                    8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň (slovenská) 

 



OZNAMUJEME 

• V pondelok, 30. 1. 17 slávime odporúčaný sviatok Troch svätých svätiteľov. Tento 

sviatok je spojený s deviatym výročím ustanovenia našej Bratislavskej eparchie a povýšenia 

našej cirkvi na metropolitnú cirkev sui iuris. Aj v tento deň budú znova dve sväté liturgie, 

prvá o 7. 00 h. v slovenskom a večer o 17. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku.  

• V stredu, 1. 2. 2017 bude na eparchiálnom úrade kňazský deň, súčasťou ktorého bude 

stretnutie s rehoľníkmi pôsobiacimi v bratislavskej eparchii. Celodenný program vyvrcholí 

slávením sv. liturgie v chráme o 17.00 h., po ktorej bude nasledovať modlitba večierne 

sviatku Stretnutia Pána a agapé. 

• Vo štvrtok, 2. 2. 17 budeme sláviť sviatok Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa 

Ježiša Krista. V deň sviatku budú dve sv. liturgie: o 7:00 v cirkevnoslovanskom jazyku 

a o 17. 00 h v slovenčine. Po sv. liturgiách bude požehnanie sviec a myrovanie. Tento sviatok 

je zároveň aj dňom zasväteného života. 

• Piatok, 3. 2. 17 je prvým piatkom v mesiaci a tak znova pozvanie a príležitosť zakúsiť 

lásku Boha vo sviatosti zmierenia. Aj v tento deň budú znova dve sväté liturgie, prvá o 7. 00 

h. v slovenskom a druhá o 17. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku.  Počas celého dňa bude 

možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.  

• V nedeľu, 5. 2. 17 o 17. 00 h. budeme sláviť sv. liturgiu v Kostole Najsvätejšej Trojice 

v Malackách.  

• V stredu, 8. 2. 17 o 16. 00 budeme znova sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR. 

• Pozývame manželské páry na stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok, 10. 2. 17 po sv. liturgii 

v priestoroch eparchiálneho úradu. Súčasne s týmto stretnutím bude prebiehať aj stretnutie s 

deťmi.   

• Pre našich najmenších sme naplánovali karneval, ktorý sa uskutoční v sobotu, 11. 2. 2017 

so začiatkom o 15. 00 hod. v priestoroch biskupského úradu. Pre deti je pripravený program a  

nebudú chýbať ani zaujímavé odmeny. Vítané sú znova aj masky rodičov. 

• V ponuke sú 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 nedeľu, 22. 1. 17 sa pri zbierke na Katechizáciu vyzbierala suma 531 €. Srdečne 

ďakujeme za Vaše dary, ktorými ste podporili katechetické aktivity našej cirkvi.  

• Rodina Durajová darovala na chrám 50 €, iná Bohu známa rodina prispela sumou 50 €. 

Vyslovujeme vďačné Pán Boh odmeň!  
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

rod. Ilenčíkovej o Žačikovej (21. 1. 17) a spoločenstvu Modlitby matiek (28. 1. 17) 

       4. 2. 17 upratuje: rod. Krajňákova a Žeňuchova 

     11. 2. 17 upratuje: rod. Semberova a Vavríkova.  

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

