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slovíčko o SLOVE 
 

 

V poslednej dobe sa dosť často hovorilo o akejsi dvojrýchlostnej Európskej únii. Bolo 

to najmä v súvislosti s rôznou kvalitou či cenou tých istých výrobkov v rôznych krajinách. 

Niektorí pred tým varujú, niektorí to považujú za realitu. Byť členom EÚ neznamená to isté 

pre všetky štáty. Niektoré prijali euro, iné nie. Niektoré štáty sú súčasťou schengenského 

priestoru, iné tam ešte nepatria. Hoci teda hovoríme o jednej únii, predsa v nej vidíme 

minimálne dve úrovne. Rýchlejšiu a pomalšiu. Bohatšiu a chudobnejšiu.   

Aj v evanjeliu 12-tej nedele po Päťdesiatnici môžeme objaviť tento obraz. Za Kristom 

prichádza mladý muž s otázkou: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ 

(Mt 19, 16) Na tú dobu to bola bežná otázka, ktorú kládli poslucháči rabínom. Dnes nám to 

príde dosť zvláštne, aby sa mladý človek pýtal na večný život. Preto je prvý prívlastok, ktorý 

sa mi spája s týmto mladým človekom – obdivuhodný. Ako a prečo sa potom prepracoval až 

k tomu druhému prívlastku – smutný? Tento človek žije náboženským životom. Dodržiava 

prikázania. Je bohatý, ergo - podľa židovského myslenia - Bohom požehnaný. A predsa cíti, 

že mu niečo chýba.  

Najprv mu chýbalo vedomie či poznanie, načo sú vlastne tieto prikázania. Dodržiaval 

ich nevediac na čo vlastne slúžia. Náš mladý človek ich zrejme nevnímal ako cestu do života. 

Ináč by sa na tú cestu nebol pýtal. A to je problém nás mnohých, ktorí to skúšame s 

kresťanstvom. Lebo často cez prikázania vidíme tvár Boha, ktorý je žiarlivý na slobodu, ktorú 

nám koniec koncov dal On sám. Akoby sa škodoradostne tešil z toho, že nás môže obrať o 

pôžitky života. Občas vidíme tento postoj v slovách človeka: „Ja si chcem užiť život. A 

potom, keď budem mať 80 rokov, potom sa vysporiadam aj s Bohom. Ale najprv chcem žiť.“ 

Ale Boh dnes hovorí – tieto prikázania sú cestou do života. Nie prekážkou.  A náš mladý už 

po tejto ceste kráčal. No hoci sa to od Krista dozvedel, predsa cítil, že to nie je všetko. Ešte 

mu niečo chýba. A Kristus prichádza s odpoveďou: „Ak chceš byť dokonalý...“ Čo znamená 

táto odpoveď pre chlapca, to už vieme. Skutočne nasledovať Krista si vyžaduje zbúrať mosty. 

Pre mladého človeka to bol očividne jeho majetok. Aj na iných miestach v evanjeliu vidíme 

túto reakciu. Rybári hneď zanechali lode, rodinu, biznis a išli za Ježišom Kristom. A aká bola 



ich  prvá reakcia po Kristovej smrti a vzkriesení? Poďme loviť ryby. Akoby hovorili: „Všetko 

je stratené. Čo nám teraz zostáva? Len sa vrátiť k starému spôsobu života!“ Preto Kristus 

žiada od mladého muža, aby „spálil lode“.  

Čo ale znamená Kristova odpoveď pre mňa? Že mám celý svoj majetok darovať charite 

a odísť do kláštora? Potom by platilo automaticky aj opačne Stačí vzdať sa majetku a stať sa 

mníchom. A automaticky budem dokonalý. Kiežby to bola pravda. Preto si niektorí toto 

evanjelium vysvetľujú akýmsi dvojrýchlostným kresťanstvom. Cesta do neba, cesta k únii s 

Bohom je vraj dvojrýchlostná. Prvá rýchlosť sú prikázania. Stačí ich dodržiavať. A keď sa 

občas potknem, idem na spoveď a vec je vybavená. To je taká priemerná rýchlosť. A potom je 

tú druhá rýchlosť. Nadpriemerná. To je tá dokonalosť, ku ktorej Kristus pozval mladého 

muža. Možno si hovorím: Tá nie je pre mňa! Tá je pre tých, ktorí dostali viac ako ja! Je toto 

správne uvažovanie? Možno by som to bral, keby ten mladý od Krista odišiel spokojný. Keby 

sa aj on uspokojil: Mne stačí, že budem aj naďalej zachovávať prikázania! Veď som na 

správnej ceste do života! Lenže náš mladík odišiel smutný. Preto mi toto vysvetlenie nestačí. 

Rovnako ako mi nestačí, že sa budem snažiť zachovávať prikázania a tak sa raz ocitnem pred 

nebeskou bránou. V evanjeliu ide o viac. A to doslova. V tomto príbehu totiž na seba narážajú 

Starý a Nový zákon. Ten Starý zákon reprezentuje mladý znalec zákona. Svätosť Starého 

zákona sa opisuje výrazom – byť oddelený od svetských vecí. Nový zákon – Ježiš Kristus 

prináša iný pohľad na svätosť. Svätosť kresťana znamená – byť napojený na Boha. Vstúpiť do 

intímneho vzťahu s Bohom. To, čo starozákonný človek nemohol, to teraz novozákonný 

človek musí. Nemôže inak. Len sa stále viac a viac približovať Bohu – Ježišovi Kristovi. 

Lebo ak toto nerobím, zostávam smutný. Potom je smutné moje kňazstvo, je smutné moje 

manželstvo, moje rodičovstvo, moje kresťanstvo...  

Preto nás všetkých dnes Boh cez svoje slovo pozýva, aby sme „zaradili tú správnu 

rýchlosť.“ Skutočná únia s Bohom vedie k jednej dokonalosti. Dokonalosti milosrdenstva. 

 

 

PAMIATKA NA SV. GORAZDA  

 

V piatok, 27. júla 2018, v deň sviatku Svätých sedmopočetníkov (Cyrila, Metoda, 

Gorazda, Klimenta, Nauma, Sáva a Angelára) sa v našom chráme konala XXVI. spomienka 

na svätého Gorazda v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorú zorganizovali: 

Národné osvetové Centrum, Bratislavská eparchia, Rada KBS pre vedu vzdelanie a kultúru, 

Spolok sv. Cyrila a Metoda Michalovce, Matica slovenská Martin a Spoločnosť svätého 

Gorazda. 

Podujatie sa začalo slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom bol protosynkel 

o. Vladimír Skyba, spoluslúžil aj rektor užhorodského Gréckokatolíckeho seminára Troch 

svätiteľov, archimandrita Dr. Petro Bereš. 

Po liturgickom slávení nasledovalo odborné kolokvium, zamerané na významné 

cirkevno-národné jubileá, ktoré si tohto roku pripomíname: 1155. výročie príchodu sv. Cyrila 

a Metoda na Veľkú Moravu; 1150. výročie schválenia slovanskej liturgie (inaugurácie 

staroslovenčiny); 1150. výročie vysvätenia Gorazda za kňaza. Okrem toho naša miestna 

Gréckokatolícka cirkev si tohto roku pripomína tieto okrúhle výročia: 200. výročie zriadenia 

Prešovskej eparchie; 50. výročie obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi; 10. výročie zriadenia 

Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie a povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na 

metropolitnú úroveň.  

Tieto výročia a ich význam pre súčasnosť rezonovali v príhovoroch PaedDr. Miroslava 

Holečka – manažéra kultúry NOC pre národné a kresťanské tradície, predsedu Spoločnosti 

svätého Gorazda, o. Vladimíra Skybu, protosynkela bratislavskej eparchie, SEODr. Daniela 

Černého, PhD. a doc. ThDr. Michala Hospodára, PhD., predsedu Spolku sv. Cyrila a Metoda 

Michalovce. 
                    viac na: www.grkatba.sk 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 13. - 19. 8. 2018 
 

Pondelok                17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 
             

Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

    Veľká večiereň s lítiou  

 

Streda           Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny 

                              7:00   Sv. liturgia (slovenská) 

                            17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

 

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

                                    

Piatok                     17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Ján, panychída 

 

Sobota                     17:00 Sv. liturgia (slovenská) 

              Veľká večiereň  

 

  Nedeľa                13. po Päťdesiatnici, 4. hlas 

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)  

                               17:00    Večiereň  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 20. – 26. 8. 2018  
 
Pondelok             17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

        

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

     

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

 

Sobota                Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen 

                              17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                                  Veľká večiereň 

 

Nedeľa                   14. po Päťdesiatnici, 5. hlas                                      

     8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00   Večiereň 

 



OZNAMUJEME 

• V stredu, 15. 8. 18 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 slovenskom jazyku a druhá o 17. 00 h. v cirkevnej slovančine. Po sv. 

liturgiách bude myrovanie. 
• V nedeľu, 19. 8. 18 budeme o 17. 00 h. znova sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom 

chráme v Lehniciach. Srdečne pozývame. 

• Naša Bratislavská eparchia organizuje a pozýva na ďakovnú púť do Ríma pri príležitosti 10. 

výročia ustanovenia našej eparchie za účasti vladyku Mons. Petra Rusnáka. Púť sa uskutoční  

dňoch 5.  až  8. októbra 2018. Táto púť bude mať spoločný program v sobotu a v nedeľu 

spolu s Prešovskou archieparchiou pri jej púti, ktorú vykonávajú pri príležitosti 200. výročia 

ustanovenia Prešovskej eparchie. Púť sa uskutoční letecky Bratislava – Rím – Bratislava. 

Cena na osobu je 430 € na osobu (k tejto cene treba ešte prirátať cca. 40  €. Ide o poplatky 

ako: mestská daň – 12 €/osoba, komplexné cestovné poistenie – 8 €/osoba a cestovanie po 

Ríme – cca. – 16 €/osoba.) Záujem nahláste do stredy, 15. augusta 2018. 

• Pre odberateľov časopisu Slovo máme oznam od jeho šéfredaktora: Drahí čitatelia časopisu 

Slovo, niektorí z vás nedostávajú časopis od čísla 12. Dôvodom je, že ste poštou či osobne 

nezaslali podpísaný korešpondenčný lístok, ktorý ste dostali s číslom 11. Bola na ňom 

známka a vaša i naša poštová adresa. Stačilo ho podpísať a podať na pošte. Ak ho ešte máte, 

urobte tak čím skôr. Ak nie, na farskom úrade sú formuláre, ktoré treba vyplniť, podpísať a 

poslať, či osobne doručiť do redakcie. Môžete ich poslať samostatne i spoločne. My vám 

všetky čísla časopisu Slovo, ktoré ste nedostali, v zmysle zmeny zákona o ochrane osobných 

údajov môžeme zaslať až po doručení tohto vášho súhlasu, ktorý platí do odvolania (na 

budúci rok už nebude potrebný). Ďakujeme Vám za pochopenie. 

ĎAKUJEME 

• Bohu známa rodina darovala na chrám 100 €. Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

  rod. Krajňákovej a p. Hrivňákovi (4. 8. 18) a rod. Semberovej a Vavríkovej (11. 8. 18) 

         18. 8. 18 upratuje: rod. Mocková a Mojzešová 

         25. 8. 18 upratuje: rod. Ďuková a Porhinčáková  

 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 4. 8. 18 prijal z rúk vladyku Cyrila Vasiľa iniciačné sv. tajomstvá v našom 

chráme Timotej Nemčík. Zároveň prijali sv. myropomazanie aj jeho starší súrodenci Benjamín 

a Terézia. Božím služobníkom a ich rodine vyprosujeme na príhovor Presvätej Bohorodičky 

úspechy v „živote i vo viere“. 

LÚČIME SA 

• Vo štvrtok, 2. 8. 18 naše farské spoločenstvo opustila p. Anna Gajdošová. Rozlúčili sme sa 

s ňou pohrebnými obradmi na cintoríne v Slávičom údolí vo štvrtok, 9. augusta. Večná jej 

pamiatka! 

 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

