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slovíčko o SLOVE 
 

 
Jeden kazateľský príklad hovorí o troch bratoch, ktorí odišli do sveta, aby sa postavili 

na vlastné nohy. Všetci traja sa veľmi dobre uchytili. Po rokoch sa chceli odvďačiť svojej 

matke, ktorá ich vychovala sama, keďže ich otec veľmi skoro zomrel. Tak prvý hovorí. „Ja 

som svojej mame kúpil veľký dom, aby som sa jej takto odvďačil.“ Druhý hovorí: „Ja som 

mame kúpil luxusné auto a poslal som je ho aj so šoférom, ktorého budem platiť až do konca 

jej života.“ Na to hovorí tretí: „Chlapci, vy ste zabudli, aké priority má naša mama? Veď u nej 

je na prvom mieste Boh. Mama chodí každú nedeľu do chrámu, denne číta Sväté písmo. Ale 

keďže jej veľmi zoslabol zrak, kúpil som jej papagája. A naučil som ho nezvyčajnú vec. Ten 

papagáj pozná celú bibliu naspamäť. Roky som mu denne čítal bibliu. Verš za veršom, knihu 

za knihou. A teraz stačí keď poviem názov knihy a súradnice a papagáj odcituje celú stať. 

Takýto dar naša mama určite ocení. Po niekoľkých týždňoch synovia dostali od mamy listy. 

Prvému mam píše: „Ďakujem ti za ten dom. Len je príliš veľký. Ja bývam len v jednej izbe a 

upratovať ho musím aj tak celý.“ Druhému synovi matka napísala: „Syn môj ďakujem ti za 

auto aj šoféra.“ Ale v mojom veku už veľa necestujem. A šofér sa väčšinu času nudí.“ Tretí 

syn od matky dostal tieto riadky: „Syn môj. Vidím, že ma naozaj dobre poznáš. Tvoj dar ma 

veľmi potešil. Tá sliepka, čo si mi poslal, mi veľmi chutila.“  

Nepochopenie. Toto nám hrozí aj pri evanjeliovej lahôdke štvrtej nedele po 

Päťdesiatnici (Mt 8, 5-13) Lebo my už poznáme rôzne „krátkozraké“ vysvetlenia tohto 

príbehu. Takí humanisti si na tomto príbehu všímajú ľudskosť stotníka, ktorý prichádza prosiť 

Pána Ježiša za svojho sluhu. Totiž v staroveku bol sluha alebo otrok považovaný doslova za 

predmet. Už Aristoteles píše, že pán a otrok nemajú nič spoločné. Otrok je len živým 

nástrojom. Práve tak, ako nástroj je len neživým sluhom. So sluhom sa mohlo zaobchádzať 

ako s vecou. Z tohto pozadia si humanisti všímajú súcit, ľudskosť, lásku stotníka, ktorý prosil 

za svojho sluhu.   

Poznáme aj príklad nesprávneho pohľadu na dar tohto príbehu. Je to pohľad heretika 

Ária a jeho stúpencov. Vieme že ariáni nesprávne tvrdili, že Pán Ježiš nebol v skutočnosti 



Božím synom. Popierali božstvo Pána Ježiša. Toto učenie bolo odsúdené na prvom sneme v 

Nicei v roku 325. A práve ariáni si na podporu svojho tvrdenia požičali práve dnešný príbeh a 

konkrétne tú vetu, ktorú vyslovil stotník: „Veď aj ja som podriadený človek...“ (Mt 8, 9) 

Árius si tu pre seba vytrhol z kontextu, lebo sa mu to hodilo. Stotník tvrdí, že Pán Ježiš je len 

človek, ergo nemôže byť skutočným Bohom. Príklad šikovného prekrúcania zmyslu a 

vytŕhania z kontextu.  

A potom je tu aj iný pohľad. Je to pohľad, ktorý vychádza z príbehu samotného. Je to 

pohľad Ježiša Krista. Na to by sme nemali zabúdať, keď čítame a počúvame Božie slovo. 

Nielen to, ako naňho pozeráme my, ale ako sa z tohto príbehu na nás pozerá Boh.  A Pán Ježiš 

si nevšíma ľudskosť stotníka. Nevšíma si jeho teologické znalosti či náboženskú príslušnosť. 

Krista udivuje viera tohto pohana. V evanjeliách sú zachytené dve miesta, keď sa Pán Ježiš 

niečomu čuduje. Raz je to nevera vlastných krajanov, ktorí Ježiša neprijali ako Mesiáša, hoci 

boli svedkami mnohých Jeho zázrakov A dnes sa Kristus čuduje viere pohana. Aká je to viera, 

ktorá prekvapila samotného Krista? Je to viera na slovo. Je to viera Kristovmu slovu: Povedz 

iba slovo... 

Ak v kresťanstve nevidím najmä túto vieru na/v Božie slovo, potom som nepochopil 

dar, ktorý nám Boh posiela. Ak od kresťanstva čakám v prvom rade to, že ma zázračne 

uzdraví z choroby, že mi zaistí dobré zamestnanie, či partnera podľa mojich predstáv,  potom 

som nespoznal ten hlavný dar. Tým darom je Božie Slovo, ktoré sa pre nás stalo telom. Boh 

nám už daroval všetko. (porov. Rim 8, 32) A čo čaká za to všetko odo mňa? Vieru na slovo. 

Poslušnosť voči jeho slovu. Nie otrockú, ale synovskú.  

Evanjelium štvrtej nedele po Päťdesiatnici si teda môžeme vychutnať rôzne. Humanista 

v ňom zacíti chuť ľudskosti. Heretik v ňom hľadá pachuť svojich bludov. A kresťan? Kresťan 

v ňom vidí hlavnú chuť kresťanstva. Chuť pozvania a daru. Pozvania k viere na slovo a daru 

nového života, ktorý z tejto viery vychádza. Tento zázrak nie je len pre stotníka a jeho sluhu. 

Tento zázrak je pre teba a pre mňa. 

 

PÚŤ DO ŠAŠTÍNA 
 

V šaštínskej bazilike Sedembolestnej Panny Márie sa v sobotu 9. júna konala Desiata 

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

spolu so svojimi otcami duchovnými. Púť sa konala v deň sviatku Presvätej Bohorodičky 

Spolutrpiteľky, ktorý sa vo východnom obrade slávi v sobotu po sviatku Ježiša Krista 

milujúceho ľudí (slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v latinskom obrade). 

Tak ako minulý rok, aj tohto roku mohli pútnici prísť do Šaštína už o deň skôr, čo 

využilo asi pätnásť mladých rodín z farností Bratislava-Staré Mesto, Trenčín a Trnava. 

Večerný program, na ktorom sa zúčastnil aj vladyka Peter Rusnák, začal prednáškou 

odborníka, člena Subkomisie pre bioetiku KBS, detského lekára MUDr. A. Hrádockého na 

tému „Najlepší záujem dieťaťa“, ktorá bola určená rodičom a po ktorej mohli prítomní 

diskutovať na danú tému. Počas prednášky sa deťom venovali animátori z Bratislavy, ktorí 

pre nich pripravili vlastný program. Po skončení prednášky nasledoval voľnočasový program, 

ako opekačka pri ohni. Športoví nadšenci si zasa mohli zahrať futbal. 

Sobotný program v bazilike sa začal modlitbou Akatistu k presvätej Bohorodičke, ktorý 

liturgizoval o. Igor Cingeľ z Trenčína. Archijerejskú liturgiu v cirkevnej slovančine, pri ktorej 

spieval Katedrálny zbor Kyrillomethodeon pod vedením dirigenta Ladislava Sabolčáka z 

Bratislavy slúžil bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák spolu s kňazmi eparchie. 

Diakonizoval Rastislav Varga, diakon košickej eparchie. 

Dvojhodinové liturgické slávenie, ktoré začalo slávnostným obliekaním eparchu, 

vysielala v priamom televíznom prenose RTVS na Dvojke. Záznam liturgie si možno pozrieť 

na: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13025/158824 
zdroj. www.grkatba.sk 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 18. - 24. 6. 2018 
 

Pondelok                17:00  Sv. liturgia (csl) * Jozef, Jana, Sára, Rafaela, Sofia (Podhajecký) 
             

Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Terézia (Mihalovič) 

 

Streda                17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * na úmysel darcov 

      

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Oľga, panychída  

 

Piatok                     17:00  Sv. liturgia (csl.) † Georgij, Gizela, Alexej, Mária, Mária Rafael,                                           

                                                                            Anna (Podhajecký) 

           

Sobota                     17:00 Sv. liturgia (slovenská) 

                Veľká večiereň s lítiou 

 

  Nedeľa                5. po Päťdesiatnici, Narodenie Jána Krstiteľa, 4. hlas 

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská), myrovanie  

                               17:00   Večiereň   

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 25. 6. – 1. 7. 2018  
 
Pondelok              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Lenka (Pituch) 

 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

        

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

     

Piatok           Sv. apoštoli Peter a Pavol, prikázaný sviatok, myrovanie 

            7:00  Sv. liturgia (sl.)           

                             17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

 

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

 

Nedeľa                   6. po Päťdesiatnici, 5. hlas                                      

     8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00   Večiereň 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 24. júna 2018 slávime zároveň sviatok Narodenie Pánovho predchodcu 

a krstiteľa Jána. Po sv. liturgiách bude myrovanie, ktoré bude zároveň zbierkou na 

dobročinné diela sv. otca (bývalý názov „Halier sv. Petra“). Ide o finančnú podporu sv. otca 

pri jeho starostlivosti o univerzálnu cirkev, najmä v prospech najnúdznejších. Zbierku 

zaviedol ešte v roku 1860 pápež Pius IX.   

• Vo piatok, 29. 6. 18, na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla bude v našej katedrále 

eparchiálna odpustová slávnosť. Po svätých liturgiách bude myrovanie a po večernej svätej 

liturgii agapé pre všetkých veriacich. 

• V nedeľu, 1. 7. 18 budeme o 17. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme 

Najsvätejšej Trojice v Malackách. 

• Oznamujeme, že absolvent pápežského inštitútu v Trumau, Mgr. Jozef Durkot mieni prijať 

posvätný rad diakonátu. Kto by vedel o akejkoľvek prekážke k prijatiu svätenia, je povinný to 

nahlásiť na farský úrad. Kandidát mieni prijať svätenie v našom chráme na sviatok sv. 

apoštolov Petra a Pavla vkladaním rúk vladyku Petra Rusnáka. 

• LET 2018: Aj tento rok pripravujeme a pozývame už na VIII. ročník Letného 

eparchiálneho tábora, ktorý sa tentoraz uskutoční v Šaštíne od nedele 15. júla do piatka 20. 

júla 2018. Tábor je určený pre deti od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Poplatok za 

jedno dieťa z našej farnosti je 50 €. Viac informácii získate na farskom úrade. 

• Do pozornosti dávame katolícku pútnickú konferenciu Nové svitanie, ktorá sa uskutoční 

v dňoch 14 – 18. 7. 2018 na Skalke pri Trenčíne. Viac informácií o programe ako aj 

o potrebnej registrácii nájdete na stránke www.novesvitanie.sk. 

• V dňoch 26. až 29. júla 2018 sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18 (ďalej len 

„P18") v Prešove. Podujatie organizuje Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov 

Slovenska a KANET, n. o. Účastníkom stretnutia zabezpečuje program s možnosťami 

ubytovania a stravovania. Pre 10 mladých z našich farností máme zarezervovaný celý pobyt s 

ubytovaním a stravou za znížené ceny, ktoré boli v prvých dňoch registrácie. Neváhajte nás 

kontaktovať, ak sa rozhodnete zúčastniť tohto podujatia, na ktoré Vás srdečne pozývame. 

Viac: http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/ 

• Na podporu tohto celoslovenského podujatia je vyhlásená aj verejná zbierka, ktorú  

môžete  podporiť zakúpením si Kartičky s odznakom za 2,00 € alebo voňavej visačky do auta 

za 3,00 €.  Tieto predmety sú vyložené pri východe z chrámu. 

• Podporiť Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove môžete aj DARCOVSKOU SMS. Darca, 

ktorý chce podporiť Národné stretnutie mládeže P18 touto formou, musí poslať SMS správu 

v tvare DMS P18 (DMS medzera P18) na číslo 877. Cena SMS je 2 € a obdarovaný dostane 

96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Viac informácií na www.donorsforum.sk. 

• Upozorňujeme taktiež na sprievodnú akciu stretnutia mládeže v Prešove P 18, ktorou bude 

bicyklová púť z Bratislavy do Prešova v dňoch od 21. do 26. 7. 2018. Podmienkou účasti je 

dobrá kondícia, bicykel a účastnícky príspevok 55 €. Prihlásiť sa môžete cez 

jburda@jesuits.net.  

ĎAKUJEME 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:        

  rod. Žačikovej a Suslej (9. 6. 18) a spoločenstvu Modlitby matiek (16. 6. 18) 

         23. 6. 18 upratuje: rod. Krajňáková 

         30. 6. 18 upratuje: rod. Semberová a Vavríková. 

 

http://www.novesvitanie.sk/
http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/
mailto:jburda@jesuits.net


LÚČIME SA 

• Dňa 9. apríla 2018 zomrel aktívny veriaci Ján Gurega, ktorý sa pravidelne zúčastňoval 

bohoslužieb a aktivít v našom farskom spoločenstve. Správu uverejňujeme s časovým 

odstupom, hneď po jej obdŕžaní. Zahrňme brata Jána do svojich modlitieb. Vičnaja pamjať! 

 

 KONTAKT

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

