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slovíčko o SLOVE 

 

Veríte na zázraky? Pravdepodobne sme už všetci raz dostali túto otázku. Ale dostali 

sme túto otázku vzhľadom na evanjeliá: Veríte v zázraky Ježiša Krista? Život Pána Ježiša bol 

podľa Sv. písma sprevádzaný zázrakmi. Od Betlehemskej hviezdy až po slávnostné 

Nanebovstúpenie. Evanjeliá hovoria na 20 miestach všeobecne o tom, že Pán Ježiš robil 

zázraky. Jednotlivo sa spomína 35 zázračných skutkov. Jeden zázrak prinášajú všetci štyria 

evanjelisti – rozmnoženie chleba. 12 zázrakov prinášajú traja, 6 dvaja a ostané spomína jeden 

evanjelista. Vidíme 3 vzkriesenia mŕtvych, 6 prírodných zázrakov, ostané sú uzdravenia 

chorých a posadnutých.  Toľko štatistický pohľad. Je pritom zaujímavé, že hlavne od polovice 

20-teho storočia aj v katolíckej cirkvi pribúdajú hlasy tzv. učencov, ktorí zázraky Pána Ježiša 

spochybňujú a snažia sa ich vysvetliť prirodzenou cestou. Iní zasa hľadajú kompromis a za 

zázraky považujú len Ježišove skutky vo vzťahu k ľuďom – vzkriesenia a uzdravenia. Verím, 

že toto nie je náš prípad. My nechceme otupovať ostrý meč Božieho slova. Veríme, že Kristus 

konal zázraky a koná ich aj dnes. Otázka ale znie: Čo považujeme za skutočný zázrak?  

Zaostrime s touto otázkou v pozadí na evanjelium 18-tej nedele po Päťdesiatnici. (Lk 5, 

1-11) Tento príbeh nájdeme v biblii s nadpisom Zázračný rybolov. Čo v tomto príbehu bolo 

zázračné? Najprv nám určite znova pomôže pohľad na širší kontext. Dobre vieme, že 

evanjelista Lukáš vyvíja veľké úsilie, aby získal jediného človeka pre evanjelium. Tento 

evanjelista ako jediný zo štyroch kánonických evanjelistov zoznamuje adresáta Teofila 

s udalosťami pred narodením Ježiša Krista. Nevieme presne, či je Teofil historickou osobou, 

alebo symbolickým menom. (Teofil = Ten, kto miluje Boha; ten, koho miluje Boh). Po 

príbehoch zo začiatku Ježišovho verejného pôsobenia potom v štvrtej kapitole vidíme viacero 

príbehov, ktoré majú spoločného menovateľa: Božie slovo. Pri pokušeniach na púšti sa Pán 

Ježiš bráni Božím slovom, potom číta a vykladá Božie slovo doma v Nazarete a celú kapitolu 

uzatvára poznámka, že hlásal Evanjelium po judejských synagógach. A Božie slovo stojí aj na 

začiatku piatej kapitoly. Okolo Pána Ježiša sa tlačia zástupy, lebo chcú počuť jeho slovo. 

Vidíme ľudí, ktorí sú hladní po Božom slove. A z tohto kontextu môžeme teraz zaostriť na 

dnešnú udalosť. Na jej začiatku stojí neúspech. Skúsení rybári celú noc skúšajú loviť ryby, ale 

bez úspechu. Filozof Martin Buber napísal, že úspech nepatrí medzi mená Boha. Aj v našom 

príbehu je neúspech odrazovým mostíkom pre Božie konanie. Keby mal Peter a kolegovia 
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úspešnú noc, možno by už predávali ryby niekde na trhu. Nezažil by úžasnú silu slova Pána 

Ježiša.  

Šimon sa obracia na Ježiša oslovením „Učiteľ“ (v.5). Hneď potom ho nazve „Pánom“ 

(v.7). V tom je ďalší  pekný odkaz. Ak Krista prijmem za svojho Učiteľa a stanem sa žiakom 

v škole jeho slova, čoskoro zistím, že ten Učiteľ je skutočným Pánom. Jeho slovo naozaj 

funguje. Peter to zažil v podobe plnej siete rýb. Lebo počúvol slovo: „Zatiahni na hlbinu 

a spustite siete na lov.“ (Lk 5, 4) Konkrétny pokyn. Čo to znamená pre nás? Všimnime si 

druhý zázračný rybolov, ktorý zaznamenáva evanjelista Ján po Kristovom vzkriesení. Tam 

Pán Ježiš povie apoštolom: „Spustite siete z pravej strany lode...“ (Jn 21, 6) Pravá strana 

v reči biblie má hlbší význam. Na pravej strane oltára sa napr. zjavil anjel Zachariášovi 

a zvestoval mu narodenie Jána Krstiteľa. Na pravej strane hrobu sedel anjel a oznámil, že 

Kristus vstal z mŕtvych. A na pravú stranu lode majú učeníci spustiť siete. Pravá strana je 

strana Boha, Ježiša Krista, ktorý sám sedí po pravici svojho Otca. Spustiť sieť z pravej strany, 

znamená žiť svoj život s Kristom a podľa neho. Toto je podľa mňa ten hlavný zázrak.   

„Zázračne“ vyznieva následne reakcia apoštola Petra „Pane, odíď odo mňa, lebo som 

človek hriešny.“(Lk 5, 8). Prečo Šimon reaguje takto? Lebo v Ježišovi Kristovi spoznáva 

Boha. Keď Boh stvoril človeka, dal mu vládu nad morskými rybami (Gn 1, 28). Ale pádom 

do hriechu človek túto vládu stratil. A Ježiš tu túto vládu znova obnovuje. Preto Peter žiada, 

aby Kristus od neho odišiel. Lebo človek starého zákona bol presvedčený, že keď uvidí Boha, 

musí zomrieť. Keď Peter vidí Krista, možno mu hlavou prebehla táto myšlienka: Musím 

zomrieť. Preto mu Pán Ježiš povie: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ (Lk 5, 10) Akoby 

mu hovoril: fyzicky nezomrieš, ale zomrieť musíš. Musí zomrieť starý človek v tebe. Možno 

si povieme, že dnešný príbeh má dobrý koniec: „... opustili všetko a išli za ním.“ (Lk 5, 11) 

No nie je to celkom tak. Koniec dnešného evanjelia je dobrým začiatkom. My vieme, ako to 

pokračovalo. Peter sa preceňoval (keď sa napríklad dušoval, ako aj keď ho všetci opustia, on 

ho neopustí), Peter sa robil múdrym a poučoval Ježiša (keď si ho po jeho predpovedi o utrpení 

zobral nabok a začal mu dohovárať)... Ktosi povedal, že Peter síce opustil všetko, ale ešte 

neopustil to najdôležitejšie – seba samého. Tento zázrak sa udial až neskôr. Keď sa ho Pán 

Ježiš po druhom zázračnom rybolove opýta: „Peter, miluješ ma?, on mu v pokore odpovie 

nižším stupňom: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ (Jn 21, 15n) Peter si v pokore prizná, 

že ešte so svojou láskou nie je hotový. A to je ďalší zázrak pokory. 

Evanjeliá hovoria, že Pán Ježiš robil zázraky. Zázraky robí aj dnes. Aj dnes nás Kristus 

pozýva, aby sme spustili svieť svojho života z pravej strany. Aby sme zažili ten najväčší 

zázrak – vlastné obrátenie. Veríš tomu? 

 

Pokrov – Ochrana Presvätej Bohorodičky 
 

Sviatok presvätej Bohorodičky Ochrankyne (Pokrov) bol zavedený na počesť zjavenia 

Božej Matky, ktoré sa dostalo blaženému Andrejovi v polovici 10. storočia v blachernskom 

chráme v Konštantínopole.  

Bohoslužby sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky odzrkadľujú hlbokú vieru, počas 

stáročí vyznávanú Východnou Cirkvou a veriacimi, v pomoc a ochranu Presvätej 

Bohorodičky. V stichirách na malej večierni Cirkev vyzýva všetkých veriacich, aby 

oslavovali sviatok Pokrova – ochrany: „Poďte všetci milujúci sviatok, a oslavujme čestnú 

Ochranu Božej Matky. Lebo k svojmu Synovi prosebne rozprestrela ruky a svätým plášťom 

chce pokryť svet. Ústami a srdcom, piesňami a duchovným spevom, so všetkými, čo 

prichádzajú, oslavujme Svetlo“.  

Svätý Otec Ján Pavol II. o nej hovorí: „Drahí, na začiatku mojej služby všetkých vás 

zverujem Kristovej Matke. Je mojou túžbou, aby ste všetci spolu so mnou našli v Márii 

Matku, ktorú máme od Krista.“  
                                                      zdroj: www.zoe.sk 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 23. – 29. 9. 2013 
 

Pondelok              17:00  Na úmysel 

               
Utorok                17:00  Na úmysel  

 
Streda             17:00  † Vladislav, panychída 

 

Štvrtok            17:00  Na úmysel 

 

Piatok          17:00  † Emil, Michal, Helena, Štefan, panychída 
    

Sobota                  17:00  Na úmysel  

 

Nedeľa                19. po Päťdesiatnici, 2. hlas 

                  8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  

                             10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 

                             17:00  Večiereň 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 9. – 6. 10. 2013  
 
Pondelok             17:00  Na úmysel 

           Veľká večiereň s lítiou  

                            

Utorok                Presvätá Bohorodička Ochrankyňa, myrovanie 

                               7:00  Na úmysel 

        17:00  Na úmysel 

 

Streda              16:00  Sv. liturgia na Úrade vlády SR 

                             17:00  Na úmysel 

             

Štvrtok            17:00  Na úmysel 

 
Piatok                    17:00  Na úmysel 

           

Sobota              17:00  Na úmysel  

                                         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 nedeľu, 22. 9. 13 sa uskutoční Zbierka na kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča.  

Vopred ďakujeme za Vaše dary, ktorými podporíte formáciu nových kňazských povolaní. 

• Gréckokatolícka farnosť Trnava pozýva na ľudovú veselicu, ktorá sa uskutoční v sobotu, 

28. 9. 13 so začiatkom o 17. 00 h. v aule Strednej poľnohospodárskej školy na Zavarskej 

ulici 9 v Trnave. Hudobnú stránku zabezpečí skupina Bikavér zo Zemplína. Cena lístka je 14 

€. Viac informácií poskytne farár trnavskej farnosti o. František Fedorišin – tel: 0911711304.   

• V utorok, 1. 10. 13 slávime odporúčaný sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne  

(Pokrov). Preto bude deň pred sviatkom, v pondelok, po sv. liturgii veľká večiereň  s lítiou 

a požehnaním chlebov a vo sviatok bude myrovanie. V deň sviatku bude okrem liturgie 

o 17.00 h. aj sv. liturgia ráno o 7. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku. 

• V stredu, 2. 10. 13 budeme znova slúžiť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR s obvyklým 

začiatkom o 16.00 h. 
• Piatok, 4. 10. 13 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 vyložená k adorácii Najsvätejšia eucharistia 

a možnosť prijatia sv. tajomstva zmierenia. 

• V nedeľu, 6. 10. 13 budeme o 17. 00 h znova sláviť sv. liturgiu v Chráme Najsvätejšej 

Trojice v Malackách. Srdečne pozývame. 

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

a eucharistie, aby svoj záujem nahlásili na farskom úrade. 

• Dávame do pozornosti oficiálnu internetovú stránku našej farnosti, na ktorej si budete môcť 

prečítať aktuálne farské oznamy. Stránka nesie názov: www.bratislava.grkatba.sk.  

ĎAKUJEME 

• Bohu známa osoba darovala na podporu chrámu 100 €. Vyslovujeme úprimné „Pán Boh 

odmeň!“  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 

    rod. Mojzešovej a  Pätoprstej (13. 9. 13) a rod. Ličkovej a Rimovej (21. 9. 13) 

   28. 9. 13 upratuje rod. Krajňáková a Žeňuchová   

    4. 10. 13 upratuje rod. Michalková a Mocková. 

Ďakujeme za Vašu službu! 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 21. 9. 13 prijali sv. tajomstvo manželstva v našom chráme Marek Holík 

a Veronika Semberová. Novomanželom blahoželáme a želáme veľa úspechov v živote i vo 

viere na mnohaja lita! 

• V sobotu, 21. 9. 13 prijala iniciačné sv. tajomstvá v našom chráme Tamira Ferreira Gomes. 

Novoosvietenej Božej služobníčke vyprosujme stálu prítomnosť Božieho svetla v živote.  

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 
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AAKK  CCHHCCEETTEE  PPOODDPPOORRIIŤŤ  OOPPRRAAVVUU  NNÁÁŠŠHHOO  CCHHRRÁÁMMUU,,  MMÔÔŽŽEETTEE  TTAAKK  UURROOBBIIŤŤ  AAJJ  VVKKLLAADDOOMM  AALLEEBBOO  

PPRREEVVOODDOOMM  NNAA  ÚÚČČEETT  NNAAŠŠEEJJ  FFAARRNNOOSSTTII::  

ČČÍÍSSLLOO  ÚÚČČTTUU::  1111447722447766//00990000,,  SSLLOOVVEENNSSKKÁÁ  SSPPOORRIITTEEĽĽŇŇAA,,  AA..SS..  

SSPPRRÁÁVV  PPRREE  AADDRREESSÁÁTTAA::  OOPPRRAAVVAA  CCHHRRÁÁMMUU..      

  


