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slovíčko o SLOVE 
 

Myslím, že mnohí sme už počuli anekdotu, ktorá sa zamýšľa nad tým, kedy vznikol 

internet. A odpoveď na túto otázku vedie práve k evanjeliu 18-tej nedele po Päťdesiatnici (Lk 

5, 1-11) Lebo v tomto príbehu Pán Ježiš dáva inštrukciu Šimonovi Petrovi: „Spustite siete...“ 

(Lk 5, 4) Vraj prvý povel na spustenie internetu do prevádzky. Milá fikcia.  Ale môžeme sa z 

nej opäť odraziť k realite. K realite evanjelia, k realite kresťana.   

Jeden spôsob čítania a výkladu Sv. písma nás pozýva, aby sme si okrem celku a 

súvislostí všímali aj detaily. Naoko nenápadné slovíčka či bezvýznamné predmety. Práve tieto 

detaily môžu totiž dávať hlbší význam. Pre mňa osobne  je v tomto príbehu tým detailom 

slovo sieť. Objavuje sa hneď v troch úlohách. Najprv je tu sieť symbolom neúspechu či 

prehry. Vidíme rybárov, ktorí si na brehu Genezaretského jazera opravujú siete po celonočnej 

šichte. Nič nechytili, teda presnejšie – nič, čo by stálo za to. Žiadne ryby, len haraburdy či 

odpad. Teda najprv vidíme sieť ako znak neúspechu. Potom vidíme sieť ako symbol skúšky. 

Spustite siete na lov! Po neúspechu prichádza nová príležitosť. A napokon je sieť symbolom 

nečakanej výhry – až sa im siete trhali.(Jn 5, 6) 

A na konci  celého príbehu zaznieva pozvanie Pána Ježiša: Urobím z vás rybárov ľudí! 

To znamená, že celú túto udalosť použil Kristus ako obraz budúcej profesie. Apoštol ako 

rybár ľudí. Kresťan ako rybár ľudí. Ten, kto sa nechal uloviť sa stáva lovcom. Toto je 

jednoduchý odkaz dnešného príbehu.  

Ale predsa v nás niečo môže zostať otvorené. Možno by som jednu otázku položiť 

chcel. A síce otázku: Ako? Ako mám byť ja kresťan rybárom ľudí? Myslím že tá odpoveď je 

ukrytá v slove sieť. A aký obraz nám napadne pri slove sieť? Mne sa hneď pred očami vynorí 

sieť vzťahov.  A práve táto sieť vzťahov je dôležitá pre kresťana. No podobne ako v evanjeliu 

túto sieť vidíme v troch pozíciách. Najprv je to sieť našich vzťahov bez Ježiša Krista. Táto 

sieť vzťahov je často vystavená neúspechom. Niekedy je zničená aj zraneniami. Tú sieť 

musíme často prať. A nezriedka sme z toho frustrovaní. Preto k tejto sieti mojich vzťahov 

prichádza Ježiš Kristus a hovorí mi ako dnes Šimonovi – zatiahni na hlbinu. Inými slovami: 

Prehĺb svoje vzťahy! Neži v povrchných vzťahoch založených na peniazoch či falošnom 



uznaní alebo úspechu! Choď do hĺbky. A začni od svojich najbližších. Začni pri svojom 

manželovi či manželke, deťoch či rodičoch, šéfovi či podriadených, učiteľovi či žiakoch... A 

ja môžem povedať ako Šimon. Toľko som sa namáhal. Už toľkokrát som to skúšal a nič. 

Prečo by to malo fungovať teraz?! Lebo je tu Božie slovo. To Božie slovo, ktoré preniká do 

hĺbky. „Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a 

úmysly srdca.“ (Hebr 4, 12) Vpustiť toto Božie slovo do siete svojich vzťahov potom spôsobí 

zázrak. V dnešnom príbehu sme videli, že sieť sa pri bohatom úlovku trhala. Vieme, že 

apoštoli ešte minimálne jednu zázračnú rybačku zažili. Bolo to po vzkriesení Pána Ježiša. Aj 

tam ich Kristus vyzval, aby spustili siete na lov po predošlom neúspechu.  A aj tam zažili 

zázrak. Chytili 153 rýb. Ale s jedným podstatným rozdielom oproti dnešnému rybolovu. Sieť 

sa nepretrhla. A toto je dôležitý obraz i odkaz. Pevnú sieť mojich vzťahov spôsobuje až 

zázrak vzkriesenia Pána Ježiša. Jeho vzkriesenie má dopad na moje vzťahy. Sieť sa 

nepretrhne. Prečo? Lebo je tu láska mocnejšia ako smrť. Ak sa teda moje vzťahy trhajú, viem 

kde je problém. 

Ako byť teda kresťanom – rybárom? Ide o dôležitú činnosť – budovať siete. Ale nie 

hocijaké. Siete vzťahov spevnené Božím slovom. Siete vzťahov, ktoré idú do hĺbky. Siete 

vzťahov, kde sa odpúšťa aj 77 krát a miluje do krajnosti. Na inú sieť dnes nechytíme takmer 

nikoho. Siete dogiem možno stačili v minulosti. Podobne aj siete morálnych apelov – musíš a 

nesmieš. To už dnes nie je v kurze. Z takých sietí sa človek dneška vyšmykne. Alebo sa k nim 

vôbec nepriblíži.    

Dnešné evanjelium nie je vtipom. Pán Ježiš to myslí úplne vážne, keď mne a tebe 

hovorí: Spustite siete! Tam to celé začína. Keď zariskujem aj napriek mnohým minulým 

neúspechom či zraneniam. V čom to teraz môže byť iné? V tom, že to už nebude robiť 

historický, ale vzkriesený Kristus. Že to nebude robiť Kristus, ktorý žil kedysi dávno, ale 

bude to robiť Kristus, ktorý žije teraz a v mojej duši. 

 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 
 

V nedeľu 16. septembra 2018 sa v bratislavskej gréckokatolíckej katedrále Povýšenia  

úctyhodného a životodarného Kríža konala eparchiálna odpustová slávnosť pri príležitosti 

chrámového sviatku i patrocínia miestnej farnosti, pôsobiacej pri katedrále. 

Program odpustovej slávnosti sa začal utierňou a svätou liturgiou v 

cirkevnoslovanskom jazyku. Po nej nasledovala archijerejská liturgia v slovenskom jazyku, 

ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák, spoluslúžili viacerí kňazi a diakon Jozef Durkot. 

Liturgiu spevom sprevádzal Katedrálny zbor Chrysostomos pod vedením dirigenta Martina 

Škovieru. Počas slávnosti bola vystavená k verejnej úcte ikona s pravými ostatkami Svätého 

kríža Pánovho. 

Slávnostným kazateľom parmský eparcha z USA, vladyka Milan Lach SJ.  Vo svojej 

homílii upriamil pozornosť veriacich na Kristov kríž a na liturgické zvolanie „Tvojmu krížu 

klaniame sa vládca a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme“. Ako zdôraznil, často v našej 

mentalite zostávame len pri tej prvej časti tohto zvolania a nevidíme za krížom Kristovo 

vzkriesenie. 

Slávnosť bola obohatená aj o prítomnosťou členov Rytierskeho a špitálneho rádu sv. 

Lazára z Jeruzalema  a obradom vstupu dvoch kandidátov do tohto rádu, ktorého korene 

siahajú do 11. a 12. storočia. Rád sa v súčasnosti venuje hlavne charitatívnej činnosti. Na 

záver slávnosti predstavitelia slovenskej provincie udelili vladykovi Petrovi vyznamenanie – 

zelený kríž pri príležitosti 10. výročia eparchie  a biskupskej služby. 

Na záver odpustovej slávnosti sa ako zvyčajne konalo myrovanie. Prítomní následne 

mali možnosť prežiť slávnostné chvíle aj v bratskom spoločenstve pri agapé na dvore 

Eparchiálneho úradu. 
zdroj. www.grkatba.sk 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 24. - 30. 9. 2018 
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Juraj, Mária, Juraj, Bohuslav, pan. 
             

Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) * o. Tomáš 

     

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

 

Štvrtok                  17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Mária, Mária 

    

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

 

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

 

  Nedeľa               19. po Päťdesiatnici,  2. hlas 

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská) 

                               17:00    Veľká večiereň s lítiou 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 1. – 7. 10. 2018  
 

Pondelok           PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA 

 7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                            17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * o. Tibor 

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Mária 

        

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

    

Piatok                     7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

 

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

 

Nedeľa                   20. po Päťdesiatnici, 3. hlas                                      

     8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00   Večiereň 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V pondelok, 1. 10. 18 slávime odporúčaný sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne  

(Pokrov). Preto bude deň pred sviatkom veľká večiereň aj s lítiou a požehnaním chlebov. 

V deň sviatku bude pri obidvoch sv. liturgiách – ráno o 7.00 a večer o 17.00 myrovanie. 
• Piatok, 5. 10. 18 je prvým piatkom v mesiaci, a teda príležitosťou prijať odpustenie vo 

sviatosti zmierenia. V tento deň budú dve sv. liturgie – jedna o 7.00 h. a druhá o 17. 00 h, 

pričom bude v chráme počas celého dňa možnosť pristúpiť k sv. spovedi.  

• V nedeľu, 7. 10. 18 budeme o 17. 00 h. znova sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom 

chráme Najsvätejšej Trojice v Malackách. Srdečne pozývame. 

• Veriacich z Pezinka a okolia pozývame na sv. liturgiu, ktorú budeme sláviť 

v rímskokatolíckom chráme Povýšenia sv. Kríža v historickej časti Pezinka – Cajle v nedeľu, 

14. 10. 18 o 16.00 h. 

• Pozvánku máme aj pre vysokoškolskú a pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utorky, 

po sv. liturgii v priestoroch eparchiálneho úradu.  

• Ponúkame možnosť prípravy dospelých na prijatie iniciačných sviatostí – sv. krstu, 

myropomazania a eucharistie.   

• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k sv. tajomstvu zmierenia 

a eucharistie, aby svoj záujem nahlásili na farskom úrade. Prvé organizačné stretnutie bude 

v sobotu, 29. 9. 18 o 15. 30 h.  

• V mene našich chrámových zborov Chrysostomos a Kyrillomethodeon, ktoré pravidelne 

skrášľujú spevom naše sv. liturgie, chceme poprosiť nových spevu schopných veriacich 

o službu v týchto zboroch. Kvôli úbytku členov je ich situácia naďalej kritická.  

• Priebežne pripomíname projekt internetovej televízie www.logos.tv. Táto televízia sa snaží 

o väčšie zviditeľnenie a propagáciu našej cirkvi. Súčasťou tohto projektu sú pravidelné 

prenosy bohoslužieb z viacerých chrámov, vrátane nášho. 

• V súvislosti s ďakovnou púťou gréckokatolíkov do Ríma dávame do pozornosti ešte jednu 

možnosť účasti, a to pripojením sa k farnosti Sečovská Polianka. Ide o púť autobusom 

v časovom rozpätí od 4. do 11. októbra 2018 za cenu 330 € na osobu. Pre viac informácií 

kontaktujte priamo duchovného správcu farnosti o. Ľubomíra Nováka, tel.: 0907 353021. 

ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 9. 9. 18 sme pri zbierke na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove 

prispeli sumou 595 €. Srdečne ďakujeme za duchovnú i túto materiálnu podporu formácie 

nových kňazských povolaní. 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

  rod. Krajňákovej a p. Hrivňákovi  (14. 9. 18) a rod. Semberovej a Vavríkovej (22. 9. 18) 

         29. 9. 18 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková 

          6. 10. 18 upratuje: rod Porhinčáková a Ďuková. 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 22. 9. 2018 prijali iniciačné sv. tajomstvá v našom chráme Martin Rafael Bittner 

a Marína Šeregiová. Novoosvieteným Božím služobníkom a ich rodinám blahoželáme a 

vyprosujeme na príhovor presvätej Bohorodičky „pokoj, zdravie a Božie požehnanie na blahé 

roky.“  

 KONTAKT

V prípade otázok alebo podnetov nás, prosím, kontaktujte: 

osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0911/400 845,                                                                                                                                    

http://www.logos.tv/


                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 
  

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

