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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave
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Už sme určite počuli o Ezopových bájkach. Sú to príbehy, ktoré chcú vždy odovzdať 
nejaké ponaučenie. Jedna z takýchto bájok hovorí o líške, ktorá bežala cez pole v zlatistom 
slnečnom dni. Zastala na okraji vinohradu, kde viseli obrovské strapce šťavnatého hrozna. 
„Uchmatnem si z nich, kým príde gazda“ pomyslela si líška. Natiahla sa a chňapla po 
najbližšom strapci. Bol však privysoko. Vrčala od zúrivosti. Zacúvala, rozbehla sa, vyskočila 
do vzduchu ale znova klapla čeľusťami naprázdno. Keď to takto neúspešne skúšala celú 
hodinu, nakoniec odišla preč s mrmlaním: „Veď to hrozno ja vlastne vôbec nechcem - určite 
bude kyslé a zlé !“ A ponaučenie? Keď niekedy nemôžeme získať to, čo sme chceli, tvárime 
sa, že sme o to vlastne vôbec nestáli ... Tvárime sa, snažíme sa zamaskovať svoje túžby 
a možno aj samotnú realitu. 

Keď som si znova prečítal text evanjelia dnešnej nedele (Mt 21, 33-42), na mušku som 
si vzal práve vinohradníkov, ktorí dostali do prenájmu vinicu. V mysli sa mi vynoril 
historický román Liona Feuchtwangera Líšky vo vinici. Vhodný názov pre tých, ktorí sa 
pretvarujú.  A keď som si to dal do súvisu z Ezopovou bájkou, dospel som k výsledku, že 
líškou vo vinici, môže byť vlastne niekto, kto sa snaží niečo získať, nedosiahne to, ale predsa 
sa tvári, že to získal.   Myslím, že je to priliehavý opis vinohradníkov z nášho podobenstva. 
Ako líšky vo vinici. Silou mocou sa snažili dostať a uchrániť si to, čo v skutočnosti nepatrilo 
im – vinicu. Nešlo len o nejaký „strapec hrozna“, ale naozaj o všetko. Tvárili sa, že majú 
všetko, ale v skutočnosti nemali nič. V čom bol ich problém? Neprijali realitu.   

My dobre vieme, čo znamená toto podobenstvo. Je vlastne obrazom človeka, ktorý od 
Boha dostal do prenájmu vinicu. Život. Boh od človeka za to očakáva len časť úrody, ako 



prejav vďačnosti. Lenže namiesto toho človek prepadne jednému omylu. Vinica patrí mne. 
A keďže patrí mne, tak ja rozhodujem. Ja rozhodujem, čo urobím dokonca aj s poslami Boha, 
ktorí mi chcú pripomenúť, že ja nie som majiteľ. A tak sa stávam akousi „líškou vo vinici“. 
Chcem dosiahnuť nedosiahnuteľné a hoci sa mi to nedarí, predsa sa tvárim, že opak je 
pravdou. V praxi to vyzerá asi tak, že si poviem: „To je môj život a ja si s ním budem robiť, 
čo chcem!“ Rodičia svojvoľne rozhodujú o osude svojho dieťaťa, lebo je to „ich“ dieťa. Deti 
potom rozhodujú o osude svojich zostarnutých rodičov, lebo sú to „ich“ rodičia. Ale pozor. 
Tu nejde o to, že rozhodujem. Veď niekedy rozhodnúť musím. Problém je, keď rozhodujem 
ako „majiteľ vinice“. Ako ten, kto už nad sebou nikoho nemá. Biblia by sa dala pokojne 
nazvať aj knihou rozhodnutí. Ale medzi správne patria iba tie, ktoré sa udiali po porade 
s „majiteľom vinice“. Myslím, že toto nám chce pripomenúť Boh týmto podobenstvom. My 
nie sme majitelia svojho života. Sme správcovia a ak sa chceme správne rozhodovať, musíme 
sa radiť s ním. Len potom môžeme odovzdať Bohu jeho časť úrody. Napadalo mi, že 
vinohradníci možno preto neodovzdali majiteľovi jeho časť úrody, lebo ju vôbec nemali. 
Môžem ja Bohu ponúknuť plody, ktoré odo mňa čaká? Môžem mu ponúknuť ovocie jeho 
Ducha? Lásku, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrotu, láskavosť, vľúdnosť, 
vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistotu“? ( porov. Gal 5,22-23). 

Preto je pre nás dnešné evanjelium nielen ponaučením, ale aj pozvaním. Znovu si 
vyjasniť vlastnícke vzťahy. Boh je majiteľ. Ja som len správca. Možno tu niekomu napadne 
otázka: Nie je teda nič, čo by mi skutočne patrilo? Niečo, čo by som mohol vlastniť ja? Áno. 
Ale práve toto vlastníctvo odmietali vinohradníci z podobenstva. Ja totiž môžem vlastniť 
Boha. V akom zmysle? Už v Starom zákone Boh ústami proroka sľuboval: „Budete mojim 
ľudom a ja budem vašim Bohom“ (Ez 36,28). A Pán Ježiš jasne hovorí: „Kto ma miluje, bude 
zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho 
príbytok.“ (Ján 14,23) Boh prichádza prebývať do môjho srdca, pretože ma miluje. A milovať 
znamená darovať sa. Na základe tejto neuveriteľnej skutočnosti sv. Pavol môže plným 
právom a pri zdravom rozume napísať tieto veľké slová: „Veď všetci, ktorých vedie Boží 
Duch, sú Božími synmi. (...) Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. 
Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním 
trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení“ (Rim 8,14-17). 

Toto odmietli vinohradníci z podobenstva. Chceli dediť bez hlavného dediča. „Poďme 
zabime ho a jeho dedičstvo bude naše“ (Mt 21,38) Znova tá stará známa pesnička - byť 
bohom bez Boha. Preto je odkaz evanjelia jasný: Nechci to, čo nemôžeš skutočne vlastniť, 
aby si raz nemusel odchádzať sklamaný. Ako vinohradníci z nášho podobenstva, ako líška 
z Ezopovej bájky... Zamerajme sa na toho, koho môžeme skutočne dostať a vlastniť – na 
Božieho Ducha.    
 

Liturgický kalendár: S ťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa - 29. august  
 

Úcta k sv. Jánovi Krstiteľovi je na východe od dávna veľmi rozšírená. Za všetko hovorí 
aj fakt, že mu je zasvätených až 6 sviatkov liturgického roka: Počatie – 23. 9., Narodenie – 
24. 6., Sťatie – 29. 8., Prvé a druhé nájdenie jeho hlavy – 24. 2., Tretie nájdenie jeho hlavy – 
25. 5. a Zbor sv. Jána Krstiteľa – 7. 1.    

Slávenie sviatku Sťatia má svoj základ vo Svätom písme, kde sú opísané známe 
udalosti konca jeho života. (Mt 14, 6-12; Mk 6, 19-29). Hlava sv. Jána Krstiteľa bola viackrát 
premiestnená, na čo poukazujú aj jej tri nájdenia. Teraz sa nachádza v chráme sv. Silvestra 
v Ríme. Len pred niekoľkými dňami (2. 8. 10) média priniesli správu, podľa ktorej bulharskí 
archeológovia vraj pri vykopávkach na ostrove Svätý Ivan objavili ostatky sv. Jána Krstiteľa. 
Tento nález je však ešte stále predmetom vedeckého skúmania.   

 
                        



FARSKÉ OZNAMY
  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 23. – 29. 8. 2010  
 
Pondelok              17:00  Na úmysel 
               
Utorok                17:00  † Terézia Čačaná, panychída 
 
Streda               17:00 † Juraj, panychída (Rybáková) 
     
Štvrtok              17:00  † Ladislav Fülöp, panychída (Michalková) 
       
Piatok                 17:00  � Oľga Sičáková 
 
Sobota               17:00  † o. Ján, Magdaléna (Michalková) 

           Večiereň  
 
Nedeľa     14. po Päťdesiatnici, 5. hlas, Sťatie úctyhodnej hlavy slávneho proroka,  
                                         predchodcu a krstiteľa Jána 
 
                  8:00 Utiereň (slovenská) 
       9:00 Sv. Liturgia (slovenská) 
          10:30  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
          17:00  Večiereň 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 8. – 5. 9. 2010 
 
Pondelok           17:00   Na úmysel  
 
Utorok                17:00  † Ján Gajdoš  
           19:00  Na úmysel 
   
Streda               Začiatok indiktu, t.j.: nového cirkevného roka  

         17:00  � Oľga Sičáková  
  
Štvrtok                  17:00   † Anton, Blanka, Bohuš, panychída (Špaleková) 
       
Piatok                   17:00  � rod. Maarová 
     

Sobota            17:00  † Ladislav Fülöp 
 Večiereň 

  
Nedeľa     15. po Päťdesiatnici, 6. hlas,  
                   

8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)                              
       9:00  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)                              
          10:30  Sv. Liturgia (slovenská)  
                             17:00 Večiereň 
 



OZNAMUJEME  

 
• V nedeľu, 22. 8. 2010 sa po sv. liturgiách uskutoční zbierka na Katechizáciu a katolícke 
školy. Účelom zbierky je podpora katolíckeho školstva a katechizácie na Slovensku. Ďakujeme 
za vašu štedrosť a podporu. 

• V nedeľu, 29. 8. 2010 slávime zároveň odporúčaný sviatok - Sťatie úctyhodnej hlavy slávneho 
proroka, predchodcu a krstiteľa Jána (Usiknovenije čestnyja hlavy Joanna Krestiteľa). V tento deň je 
predpísaná zdržanlivosť od mäsa, hoci je nedeľa (v soboty a nedele (okrem Veľkej soboty) podľa 
starobylej tradície východných cirkví nemôže byť pôst, ale zdržanlivosť od vybraných pokrmov byť 
môže). 
• V stredu, 1. 9. 2010 je začiatok indiktu, teda nového cirkevného roka.  

• Piatok, 3. 9. 2010 je zároveň prvým piatkom v mesiaci, kedy nás cirkev znova pozýva k prijatiu 
odpustenia vo sviatosti zmierenia. 

• Nedeľou, 5. 9. 2010 prechádzame znova na tzv. „cezročný režim“ nedeľných bohoslužieb. (Viď  
    bohoslužobný poriadok: 30. 8. – 5. 9. 2010)  

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Nikolaos Triantafyllidis, ortodoxný, narodený aj bývajúci 
v Solúne a Natália Klúzová, gréckokatolíčka, narodená vo Vranove n/T a bývajúca v Bratislave. 
Sviatosť manželstva prijmú 4. 9. 2010 v Bratislave. 
 

ĎAKUJEME  

 
• Bohu známa osoba prispela na chrám sumou 40,- €, za čo je vyslovujeme vďačné „Pán Boh 
odmeň!“  
•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Krajcsovicsovej a Mojzešovej (14. 8. 10) a rod. Michalkovej a Bodnárovej  (21. 8. 10)   

  
          28. 8. 2010 upratuje: rod. Jancurova a Karczubova  
             4. 9. 2010 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova. 
Ďakujeme za Vašu službu! 
 

BLAHOŽELÁME  

 
• V sobotu, 21. 8. 2010 sa naše farské spoločenstvo udelením iniciačných sviatostí rozrástlo 
o nového člena – Dominika Žilinčára (� 18. 7. 2010). Vyprosujme mu Božie požehnanie na 
mnoho rokov!  
 

KKOONNTTAAKKTT 
 
V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte:  
   
osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0907/387 265, 
                                                            e-mail: rastislav.cizik(zavináč)gmail.com 
 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717  
 


