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slovíčko o SLOVE 
 

Mnohí sme si pri hľadaní zamestnania prešli pohovorom. A medzi klišé otázkami si 

možno pamätáte aj na jednu nezabudnuteľnú: „Kde sa vidíte o 5/10 rokov?“ Kdesi som sa 

najnovšie dočítal, že táto otázka znova vychádza z módy. Neviem, ja som ju napríklad od 

biskupa pred vysviackou nedostal. Tak či onak, táto otázka ma zaujíma z dvoch príčin. Okrem 

toho, že chce preskúmať, aké má uchádzač o miesto ambície, je tu aj niečo iné.  Môže totiž 

odhaliť jednu dôležitú túžbu: Mať všetko pod kontrolou. Mať všetko pevne vo svojich rukách.   

Predtým, ako sa pozrieme na podobenstvo 26-tej nedele po Päťdesiatnici (Lk 12, 16-

21), znova si pripomeňme jeho kontext. Krátko pred ním počujeme, ako niekto z davu ľudí 

okolo Pána Ježiša vykríkne: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o 

dedičstvo.“ (Lk  12, 13) Tento človek sa veľmi jasne vidí, kde bude o 5 rokov. Potrebuje k 

tomu len jedno – svoj podiel z dedičstva. Ježiša Krista potrebuje len na to, aby to zariadil. A 

nato nasleduje zaujímavá odpoveď Pána Ježiša: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo 

rozdeľovača medzi vami?“ (Lk 12, 14) Človek z davu, chce zneužiť Pána Ježiša na to, aby 

získal svoj majetok.  Exegéti špekulujú, o čo mohlo ísť. Ten človek, ktorý sa obrátil na Krista 

bol zrejme mladší brat. Dedičstvo obyčajne zahŕňalo aj pozemky, ktoré sa nemali deliť. Ak k 

tomu malo dôjsť musel dať súhlas najstarší brat. Viac sa ale odporúčalo, aby bratia pozemok 

nedelili, ale zostali na ňom hospodáriť spolu. Keď zohľadníme tieto informácie, dostáva 

odpoveď Ježiša Krista trochu iný rozmer. Kristus nechce bratov rozdeliť, chce ich spojiť. 

Preto ich i nás varuje podobenstvom o bohatom bláznovi. My už dobre vieme, že v tomto 

evanjeliu nejde o bohatstvo ako také. V tomto príbehu vidíme zdvihnutý iný varovný prst: Je 

veľmi nebezpečné odvodzovať svoju hodnotu od toho, čo máme! Lebo sa ľahko môže stať, že 

zostaneme sami. Blázon z Kristovho podobenstva sa točí len okolo seba. Nielenže sa nemodlí, 

neobracia na Boha. On nemá ani človeka, z ktorým by sa poradil. On sa vlastne radí sám so 

sebou. A to sa nám môže stať veľmi nenápadne. Dokonca to môže byť oblečené do 

ušľachtilých ideálov. Páter Elias Vella to v duchovných cvičeniach pre manželov ilustroval 

známym príbehom o zlatej klietke. Je to obraz človeka, ktorý chce opraviť klietku. Vyberie 

von vtáčika a priviaže ho o strom. Potom sa venuje už len klietke. Pri svojej práci na klietke si 

nevšimne, že vtáčika ohrozuje votrelec, že ho zraňuje šnúrka, ktorou je priviazaný o strom. 



Človek ďalej majstruje klietku. A keď je po čase klietka hotová, človek znova vloží vtáčika 

dovnútra. Ale čuduje sa jednej veci: Prečo už vtáčik nespieva? Hoci je to len nedokonalé 

prirovnanie, dá sa v ňom objaviť situácia z našich vzťahov. Keď manžel či manželka hovorí: 

Veď ja to všetko robím pre rodinu, robím to pre teba, pre deti. Driem v práci, v škole, na 

projekte... Nie je to len pre zlatú klietku? A zrazu sa čudujem, že tomu druhému už 

jednoducho nie je „do spevu.“ Už to nemáme pod kontrolou. Príde okamih a my už to naše 

domnelé šťastie nedržíme pevne v rukách. Práve tak, ako bohatý blázon z evanjelia.   

Aké je riešenie tejto situácie? Naoko jednoduché: Dialóg. Počuli sme, že človek sa 

rozpráva aj so svojou dušou. Vníma veľkú prázdnotu. Vidno to z jeho odpovede, podľa ktorej 

ju chce zaplniť obilím. Tu mi znova prichádza na um myšlienka Benedikta XVI., ktorý ešte 

ako profesor napísal: „Keď my hovoríme, že máme dušu, čo to vlastne hovoríme? Mať dušu 

vlastne znamená skôr – byť. Byť Boží partner na dialóg.“ Mať dušu teda znamená byť. Byť v 

dialógu s Bohom. Lebo len v tomto dialógu sa dozvedám, kto vlastne som a kto je Boh. Len v 

tomto úprimnom dialógu s Bohom zisťujem, že aj ten človek vedľa mňa nie je cudzinec, nie 

je nepriateľ. Ale musí to byť skutočný dialóg. Spomínaný páter Vella rozlišuje diskusiu od 

dialógu. Pri diskusii prichádzajú dvaja partneri s vopred prijatými riešeniami problému. A ide 

len o to, kto vyhrá. Kto presadí svoje riešenie. Tak prišiel za Ježišom Kristom aj onen mladší 

brat. Mal presné riešenia svojho problému. Nech sa s ním brat podelí o dedičstvo. A Krista 

potreboval len ako vykonávateľa svojho plánu, svojho spojenca. Pri dialógu ide o viac. Tam 

obaja robia kompromisy, aby dosiahli riešenie situácie. A my môžeme povedať, že toto 

znamená viesť dialóg s Bohom. Bol tu jeden problém – priepasť medzi Bohom a nami. Ako 

ho vyriešime? Začal Pán Boh. Svoj podiel, svoj kompromis už urobil. Kedy? Keď sa stal 

človekom. Keď sa zriekol seba samého, keď prijal prirodzenosť sluhu, keď sa ponížil až na 

smrť na kríži. (porov. Flp 2, 7n) Toto je kompromis Boha, ktorý urobil, aby riešil náš problém 

A čo je tým mojím kompromisom?  

Skúsme si predstaviť opačnú situáciu oproti tej úvodnej. Predstavme si, že o miesto vo 

firme života každého z nás sa uchádza Ježiš Kristus. A my mu položíme tú klišé otázku: Pane 

a kde sa vidíš o 5 rokov? Čo by nám asi odpovedal? Myslím, že jeho odpoveď by sa asi niesla 

týmto smerom: „Ja sa vidím v tvojich skutkoch, slovách, myšlienkach a postojoch. Vidím sa 

v tvojom srdci. Ale nie až o 5 rokov. Mám vyššie ambície. Čo tak dnes?“ Urobím tento 

kompromis? Prijmem dnes Ježiša Krista do „trvalého pracovného pomeru“? A ak som ho už 

prijal, možno je na čase povýšiť ho. On totiž ašpiruje na miesto, ktoré mu patrí od začiatku – 

skutočný riaditeľ môjho života.  

 

VSTUP PRESVÄTEJ BOHORODIČKY DO CHRÁMU 
 

Evanjelium nehovorí nič o udalosti uvedenia do chrámu. Základom tohto sviatku, ako 

aj sviatku Narodenia a Zosnutia Presvätej Bohorodičky je tradícia Cirkvi a apokryfné spisy, 

predovšetkým Jakubovo protoevanjelium a Evanjelium Pseudo Matúša. Odtiaľ sa dozvedáme, 

že rodičia Prečistej Panny Márie sv. Joachim a Anna, boli bezdetní, a preto dali sľub, že ak sa 

im narodí dieťa, dajú ho na službu Bohu do Jeruzalemského chrámu. Boh vypočul ich 

modlitby a daroval im dcéru. A keď mala tri roky, rodičia ju priviedli do chrámu a odovzdali 

do rúk veľkňaza Zachariáša, otca sv. Jána Krstiteľa a Predchodcu. Tam Presvätá Bohorodička 

prebývala viac rokov až dovtedy, kým ako dospelé dievča nebola zasnúbená so sv. Jozefom. 

Sviatok Uvedenia patrí k dvanástim veľkým sviatkom. Má jeden deň predprazdentva a 

štyri dni poprazdenstva. Zmienky o sviatku sú z 5. stor., ale potrebných ešte niekoľko storočí, 

kým sa tento sviatok stal všeobecne rozšíreným na celom Východe. Na Západ prišiel sviatok 

Uvedenia dosť neskoro – až koncom 14. stor., a v polovici 15. stor. sa rozšíril do celej 

Európy. Aj Západná cirkev slávi sviatok Uvedenia v ten istý deň ako východná cirkev, 21. 

novembra, pričom ho nazýva Obetovanie Panny Márie. V stredoveku bolo Uvedenie do 

chrámu obľúbenou témou ikonografie. 
www.grkatba.sk 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 19. - 25. 11. 2018 
  

Pondelok              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Darina 
             

Utorok                  17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Peter, panychída 

          Veľká večiereň s lítiou  

   

Streda              Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu             
                                7:00 Sv. liturgia (slovenská) 

                                17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                           

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Ján 

    

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † za obete hladomoru na Ukrajine 

 

Sobota                    10:30 Sv. liturgia s udelením kňazského svätenia 

          17:00 Sv. liturgia (slovenská) 
              Veľká večiereň s lítiou 

 

  Nedeľa               27. po Päťdesiatnici, 2. hlas, (Krista Kráľa) 

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská), myrovanie 

                               17:00    Večiereň 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 26. 11. – 2. 12. 2018  
 
Pondelok              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

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

        

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

    

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

 

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

 

Nedeľa                   28. po Päťdesiatnici, 3. hlas                                      

     8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00   Večiereň 

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu 18. 11. 19 bude zbierka na Solidárny fond. Jej účelom je podpora ekonomicky 

slabších farností našej eparchie. Vopred ďakujeme za Vaše dary. 

• V stredu, 21. 11. 18 slávime sviatok Vstupu našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, 

vždy Panny, do chrámu (Vovedenije v chram presvjatyja Bohorodicy). Z tohto dôvodu bude 

ako zvyčajne deň predtým veľká večiereň sviatku s lítiou a požehnaním chlebov a vo sviatok 

bude po sv. liturgiách požehnanie detí a myrovanie. V deň sviatku budú dve sv. liturgie, jedna 

ráno o 7.00 h. v slovenskom a večer, o 17.00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku. 

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

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

nahlásiť na farský úrad. Toto svätenie sa uskutoční v našom chráme v sobotu, 24. 11. 2018 

vkladaním rúk vladyku Petra Rusnáka so začiatkom o 10. 30 h. 

• V nedeľu, 2. 12. 18 bude zbierka na Charitu. Jej účelom je systematická podpora ľudí 

v hmotnej núdzi. Vyzbierané prostriedky zašleme znova gréckokatolíckej charite do Prešova. 

Vopred ďakujeme za Vašu podporu. 

• V nedeľu, 2. 12. 18 budeme znova sláviť sv. liturgiu v Rímskokatolíckom chráme 

Najsvätejšej Trojice v Malackách so začiatkom o 17.00 h. 

• Pozývame vysokoškolskú a pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utorky, po sv. 

liturgii do priestorov eparchiálneho úradu. Stretnutia vedie o. Andrej Škoviera. 

• Mládež v našej farnosti pripravuje ďalší ročník plesu, ktorý bude opäť v UPeCe Mlynská 

Dolina v sobotu, 16. 2. 2019. Prosíme o pomoc vo forme spolupráce pri organizácii plesu.  

• 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 ponuke je kniha od gréckokatolíckeho kňaza ICDr. Jozefa Ivana s názvom 365 zamyslení 

nad Božím slovom a životom za cenu 17 €/exemplár. 

ĎAKUJEME 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

  rod. Mockovej a Mojzešovej (10. 11. 18) a rod. Ďukovej a Porhinčákovj (17. 11. 18) 

         24. 11. 18 upratuje: rod. Žačiková a Susla 

           1. 12. 18 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek 

 BLAHOŽELÁME

• Uplynulé soboty naše farské spoločenstvo zaznamenalo nový prírastok cez prijatie sv. 

tajomstiev krstu a myropomazania: Lauru Gabrielu Janočkovú a Krištofa Jána 

Záhoranského. Novoosvieteným Božím deťom a ich rodinám vyprosujeme hojnosť Božích 

milostí na mnoho rokov!   

 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 
  

 

http://www.logos.tv/
mailto:rastislav.cizik@gmail.com

