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Slovo vladyku Petra Rusnáka k nedeli o Samaritánke 
 

Drahí bratia a sestry! 
 
 

Predpokladám, že väčšina z vás má doma počítač. A keď ste zvažovali kúpu tejto 

pomôcky, možno sa medzi Vami a predajcom odohral dialóg, v ktorom Vám položil otázku: 

„A načo ho chcete používať?“ Čo bude tou hlavnou činnosťou, ktorú na ňom budete robiť? 

Lebo zbytočne Vám tam dám program, ktorým budete riadiť vesmírne lety a Vy na ňom 

budete len písať. Chcete ten počítač používať na hry, na filmy, na písanie?“ Jednoducho tá 

otázka predajcu je dôležitá: „Načo ti to bude?“   

Môžeme povedať, že aj dnes sme boli svedkami podobného dialógu, ktorý sa odohral 

medzi Kristom a samaritánkou. Kristus povedal tejto žene, že má pre ňu dar a keby ona o tom 

vedela, prosila by ho o tento dar. Určite mnohí viete, že Židia pri paschálnej večeri robili 

obrad, aby zapojili do diania aj deti. Bolo to hľadanie tzv. afikomanu. Ide o kúsok chleba, 

ktorý sa schoval a deti mali za úlohu nájsť ho. A tomu, kto ho našiel, predsedajúci povedal: 

„Zanedlho dostaneš dar.“ A nepísaným pravidlom bolo, že v priebehu jedného mesiaca mal 

ten šťastný nálezca dostať onen prisľúbený dar. A to je približne to isté. Po vzkriesení Kristus 

povie apoštolom: „Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil.“ (Lk 24, 49) To je zavŕšenie 

Paschy. To je ten dar za to, že ste našli ten poklad. Dar, za to, že ste objavili a prijali 

tajomstvo Vzkriesenia. A čo (kto) je tým darom? Tým darom je Svätý Duch. Päťdesiat dní po 

Veľkej noci splní Boh toto prisľúbenie.  

A dnes, keď sa Kristus rozpráva so samaritánkou, hovorí tiež o tomto dare. Lebo 

v tomto príbehu nejde o ekonomickú debatu o vode, kde ten, kto má prístup k vode má moc. 

Ježiš Kristus tu hovorí o dare večného života, ktorým je Svätý Duch. Odpoveď samaritánky je 

jednoznačná: Chcem tento dar!“ (porov. Jn 4, 15) A potom príde zásadná otázka: „A na čo ho 

budeš používať? Na čo ti bude tento dar?“ To je otázka, ktorú Boh dnes kladie nám všetkým. 

Keď čítame o udalostiach v Skutkoch apoštolov alebo príbehy svätých o mocných prejavoch 

Svätého Ducha, možno rojčíme a túžime tiež po týchto daroch. Vidieť do duše iného človeka, 



prorokovať, uzdravovať... Otázka je teda jasná. Mám 10, 30, 50 alebo 80 rokov. Čo so mnou 

urobilo to množstvo svätých prijímaní, spovedí, svätých liturgií, Božieho slova...? O to viac 

možno sekírujem napr. svojho manžela  za to, že nechodí do chrámu. Každá púť, účasť na sv. 

liturgii alebo inom náboženskom úkone nám akoby dávala právomoc moralizovať všetkých 

okolo seba. Do istej miery si uzurpujeme právo narábať s darom Svätého Ducha podľa svojich 

predstáv.  Robí nás ale prijímanie týchto darov pokornejšími, láskavejšími, milosrdnejšími? 

 Preto Pán Ježiš pokračuje rozhovor so samaritánkou výzvou: „Choď, zavolaj svojho 

muža a príď sem.“ (Jn 4, 16) Ona odpovie: „Nemám muža.“ Podľa tejto odpovede vidíme 

jednu dôležitú skutočnosť. Táto žena je pokorná. Priznáva svoju nepriaznivú situáciu. Je 

veľmi náročné žiadať od človeka pokoru. Dnes mnohí ľudia povedia, že žijú v harmonickom 

a šťastnom manželstve. Vôbec im neprekáža, že žijú bez sviatosti manželstva. Podľa 

mnohých je to, čo hovorí Cirkev nemoderné a zbytočné. Nevidíme, že Boh používa svoju 

Cirkev na to, aby preskúšal moju pokoru? Doslova módnym trendom sa stal životný štýl 

podľa motta: Boh áno, Cirkev nie! Lenže Pán Ježiš povie jasne: „Kto vás počúva, mňa 

počúva.“ Boh ustanovil Cirkev nato, aby hovorila v Jeho mene. A toto odmietajú aj mnohí 

„kresťania.“ Tu je odpoveď na otázku, prečo nezažívame silu a prejavy Svätého Ducha. Nie 

sme pokorní. Prvým ovocím zostúpenia Svätého Ducha bola kázeň svätého apoštola Petra, po 

ktorej sa poslucháči plní bolesti pýtali, čo majú robiť. Peter im dáva jasnú odpoveď: „Robte 

pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov 

a dostanete dar Svätého Ducha.“ (Sk 2, 38) My pokrstení sme, ale zostáva nám robiť pokánie, 

ak chceme dar Svätého Ducha. Lebo tento dar nie je určený len pre svätého Bazila, svätú 

Terezku alebo blahoslaveného biskupa Gojdiča. Dar Svätého Ducha je pre každého z nás. Ak 

nemáme tento dar, koho predstavujeme? V čítaní so Skutkov apoštolov sme počuli, že 

v Antiochii učeníkov po prvý krát nazvali kresťanmi. (Sk 11, 26) Podľa koho ich tak nazvali? 

Predsa podľa Ježiša Krista. Ten muž, tá žena sa podobali na Ježiša Krista. A túto podobnosť 

vytvoril Svätý Duch. Bez pokory a obrátenia niet Svätého Ducha. Sledujeme rôzne 

filozofické, teologické diskusie na vysokej úrovni. Ale ak požadujme od niekoho pokoru 

v konkrétnej veci, hneď má naporúdzi množstvo argumentov, prečo to tak nemôže urobiť. 

Chýba nám pokora. V liste Filipanom o Kristovi čítame, že sa stal poslušným až na smrť. (Flp 

2, 8) Táto poslušnosť nám chýba. 

 Samaritánka prejavila pokoru, keď Kristovi povedala: Nemám muža. Preto mohla 

prijať dar Svätého Ducha a my preto o nej v tropári spievame: „...a stala sa slávnou naveky.“ 

Lebo na čo ona použila tento dar? Hneď ho odovzdávala druhým. Hneď išla do dediny 

povedať ostatným, že stretla mesiáša.  

 Na čo teda chcem použiť svoje kresťanstvo? Na vyvyšovanie sa nad druhými? Na svoje 

zákonníctvo a farizejstvo? Alebo chcem poslúžiť druhému? Ak žiadam od Boha dar Jeho 

Ducha na to, aby som mohol slúžiť, milovať a odpúšťať, určite dostaneme kladnú odpoveď. 

Ak si ale nechávame zadné dvierka podľa hesla: do istej miery áno, do istej miery nie!, nikdy 

to nebude fungovať. Prosme preto Pána, aby sme sa stali slávnymi naveky v tomto postoji: 

„Pane daj mi svojho Svätého Ducha, aby som ho mohol použiť v službe iným!“ 

 

NOVÝ POMOCNÝ BISKUP PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE – O. MILAN LACH 
 

 V piatok, 19. 4. 2013 vymenoval Sv. otec František pomocného biskupa pre prešovskú 

archieparchiu, ktorým sa stal o. Milan Lach SJ, doterajší prodekan pre zahraničné vzťahy 

a pre rozvoj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Zároveň sa obetavo 

zapájal do pastoračnej služby v našej farnosti. Súčasne sa stal titulárnym biskupom Ostracina. 

Biskupskú chirotóniu prijme v sobotu, 1. júna 2013. Sprevádzajme novomenovaného biskupa 

svojimi modlitbami, aby verne žil svoje povolanie aj v novej zodpovednej službe „mnoho 

rokov!“                         



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 29. 4. - 5. 5. 2013 
 

Pondelok             17:00  † Juraj  

               
Utorok                17:00  Na úmysel  

         19:00  * Ľubomír s rodinou (Michalková)   

 

Streda             17:00  Na úmysel 

      

Štvrtok             17:00  † o. Ján, Mária (Petríková), panychída       

 

Piatok                   7:00  Na úmysel 
           17:00  † Oľga 

           

Sobota                17:00  * Ľubomír s rodinou (Michalková) 

   Večiereň 

   

Nedeľa                      6. po Pasche – o slepom, 5. hlas  

  8
 00 

Utiereň (cirkevnoslovanská)  

  9
 00 

Svätá liturgia (cirkevnoslovanská) 

           10
 30 

Svätá liturgia (slovenská) 

                                 17
 00     

Večiereň
  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 6. – 12. 5. 2013  
 
Pondelok           17:00  * Marián s rodinou  

     
Utorok                17:00  Na úmysel 

                          19:00  * Ľubomír s rodinou (Michalková) 

 
Streda              17:00  Na úmysel 

                                       Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov 

             

Štvrtok       Pánovo nanebovstúpenie, prikázaný sviatok   

                             7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                           17:00 Za veriacich našej farnosti, myrovanie 

 

Piatok                 17:00  † Michal Soľanka 

           

Sobota                17:00  * Ľubomír s rodinou (Michalková) 

   Večiereň 

   

Nedeľa                   7. po Pasche – Sv. otcov 1. nicejského snemu, 6. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. Liturgia (slovenská)   

                               17:00    Večiereň   

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 5. 5. 13 sa po sv. liturgiách uskutoční zbierka na Kňazský seminár bl. Petra 

Pavla Gojdiča v Prešove. Vopred ďakujeme za Vaše dary, ktorými podporíte formáciu 

nových kňazských povolaní v našej cirkvi. 

• V nedeľu, 5. 5. 13 budeme o 17. 00 h. sláviť sv. liturgiu v kostole Najsvätejšej Trojice 

v Malackách (prvá nedeľa v mesiaci). 

• V stredu, 8. 5. 13 pozývame na turistický deň, ktorý sa uskutoční v Mariánke. Program sa 

začne slávením sv. liturgie o 12. 00 h. v tamojšej bazilike minor. Program bude potom 

pokračovať krátkou túrou, opekaním a hrami pre deti. Náročnejších pozývame na túru už 

z Bratislavy. Ak bude záujem stretneme sa o 9. 00 h. pri kostole sv. Sebastiána a pôjdeme do 

Mariánky (trvá to cca. 2 hodiny). Svoj záujem, prosím, oznámte cez kontakty farského úradu.  
• Vo štvrtok, 9. 5. 13 budeme sláviť prikázaný sviatok Pánovo nanebovstúpenie. Preto 

bude v predvečer sviatku veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov. V deň sviatku budú 

znova dve sv. liturgie – jedna ráno o 7.00 h. (cirkevnoslovanská) a o 17.00 h. (slovenská).    

• V sobotu, 11. 5. 13 je v liturgickom kalendári odporúčaný sviatok bl. hieromučeníka 

Vasiľa Hopku, prešovského svätiaceho biskupa. Pri tejto príležitosti posvätí náš vladyka 

Peter Rusnák v rámci sv. liturgie o 17. 00 h. pamätnú tabuľu. Po sv. liturgii pozývame na 

agapé. 
• V nedeľu 12. 5. 13 bude v našej farnosti pri sv. liturgii o 10. 30 h. slávnostné sv. prijímanie 

detí, ktoré po prvý krát pristúpia k sviatosti zmierenia v sobotu, 11. 5. 13. 

• V dňoch 26. – 28. júla 2013 sa v Ružomberku uskutoční Národné stretnutie mládeže R13, 

ktoré bude prebiehať paralelne so Svetovými dňami mládeže v Rio de Janeiro a bude s nimi 

tematicky prepojené.  

• Bratislavská eparchia pozýva deti a mládež so svojich farností na III. ročník Letného 

eparchiálneho tábora (Let-ka 2013), ktorý sa uskutoční od pondelka 8. júla do soboty 13. 

júla 2013 v rekreačnom zariadení Chata Bajč v Bojniciach.  

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Timotej Križka, syn rodičov Teodora a Evy r. Ďurišinovej, 

narodený a bývajúci v Bratislave a Petra Malová, dcéra rodičov Petra a Kataríny r. 

Bednárikovej, narodená a bývajúca v Bratislave. Sobáš budú mať v našom chráme 18. 5. 13. 

• Prosíme o pomoc pre novomanželov – aktívnych veriacich našej farnosti, ktorí si hľadajú 

podnájom – jednoizbový byt príp. garsónku za prijateľnú cenu. Prosím, aby ste ma 

informovali, ak by ste vedeli je o nejakej ponuke. 

ĎAKUJEME 

• Bohu známa osoba darovala na chrám sumu 50 €. Vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň“! 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    rod. Semberovej a Vavríkovej (4. 5. 13) 

 11. 5. 13 – upratujú rodičia detí, ktoré po prvý krát pristúpia k Sv. tajomstvu zmierenia. 

BLAHOŽELÁME 

• V utorok, 23. 4. 13 oslávila svoje 30-te narodeniny veriaca našej farnosti Marta Jalčáková. 

V nedeľu, 28. 4. 13 dovŕšil tridsiatku aj náš veriaci Jozef Porhinčák.  Oslávencom za ich 

prínos pre našu farnosť ďakujeme, blahoželáme a vyprosujeme veľa úspechov v živote i vo 

viere na mnoho rokov! 

• V sobotu, 27. 4. 13 prijala iniciačné Sv. tajomstvá v našom chráme Dorota Božena 

Tirpáková. Novoosvietenej Božej služobníčke vyprosujeme úspechy v „živote i vo viere“.  



   

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@gmail.com 

osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717  

    

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

