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slovíčko o SLOVE 

 

 

Na jednom plagáte som nedávno videl nadpis: „odtiaľ je to len 20 hodín do New 

Yorku. V prípade, že stihnete nasledujúce lietadlo. Odtiaľ je to len 20 minút na Námestie 

Franza Liszta. V prípade, že pôjdete dosť rýchlo. A odtiaľ je to aj 20 sekúnd na večnosť. 

V prípade, že budete mať smolu. 

Keď som si prečítal tieto riadky, vynorilo sa mi pred očami dnešné evanjelium. (Lk 12, 

16-21) Čo vidíme? Úspešného človeka, ktorý by si dnes vyslúžil členstvo v tzv. smotánke. 

Zadarilo sa mu. Bol bohatý a navyše mu pole prinieslo bohatú úrodu. Preto si začal robiť 

plány, ako novú situáciu vyrieši. Postaví si nové priestory, aby mohol uskladniť svoju úrodu. 

Niektorí naši súčasníci tu vidia „rozumný obchodnícky ťah“. Všímajú si pritom taktiku 

niektorých štátov, ktorí pri veľkej úrode pšenice časť z nej jednoducho vysypali do mora. 

Tým chceli docieliť, aby kvôli bohatej úrode neklesla jej cena. Je toto záujem bohatého 

človeka z podobenstva? Postaví si väčšie sklady, aby mohol neskôr predávať svoju úrodu ako 

nedostatkový tovar? Ďalší vývoj podobenstva to nenaznačuje. Bohatý človek chce svoju 

úrodu pre seba. Alebo presnejšie povedané pre „svoju dušu.“ Osobne sa skôr prikláňam 

k inému výkladu podobenstva. Podľa neho bohatý človek na prvý pohľad koná celkom 

rozumne. Veď v knihe Prísloví nájdeme vetu: „Kto obrába svoje pole, má chleba nadostač, 

kto sa však ženie za daromnicami, je blázon.“ (Prís 12, 11) Spomeňme si na patriarchu 

Jozefa, ktorý v Egypte riešil problém úrodných a neúrodných rokov obdobne. Počas úrodných 

rokov nechal vytvoriť veľké zásoby z úrody, aby prežili neúrodné roky. Bohatému človekovi 

tiež nešlo o to, aby mal stále viac. Tento človek má dosť, nechce viac. Len si chce postaviť 

nové miestnosti, aby mal kde uskladniť úrodu. A predsa ho Pán Ježiš v podobenstve nazýva 

bláznom. Prečo? Hlavné bláznovstvo je ukryté v slovách bohatého človeka: „Potom si 

poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!“ (Lk 12, 

19)  A v tom je obrovský omyl. Náš človek žil v predstave, že svoju nehmotnú dušu dokáže 

uspokojiť hmotou, bohatstvom. Preto je toto podobenstvo výzvou, aby som postavil svoj život 

na Bohu. Nie na práci, peniazoch, tituloch, rodine. Trichotómia cirkevných otcov nám 

ukazuje, že naša duša potrebuje Svätého Ducha. Boli sme stvorení na obraz a podobu Boha. 

Obraz Boha je do nás vložený, ale podobu musíme dosiahnuť. Vyjadruje to prívlastok našich 



svätých – prepodobný. Je to človek, ktorý sa pripodobnil Bohu neustálym prijímaním Svätého 

Ducha.   

Vieme, že aj hebrejčina pre výraz veriť používa sloveso aman, čo znamená dať sa 

niesť. Veriaci človek sa teda necháva niesť Bohom. No na druhej strane tiež vieme, že 

etymológia aramejského výrazu mamona má podľa niektorých významných biblistov ten istý 

slovný základ – MN – slovesa aman, ktorým sa vyjadruje úkon viery. A to je vlastne dilema 

z dnešného evanjelia. Dám sa viesť Bohom, alebo mamonou. Boháč urobil chybu, keď dal do 

zátvorky Boha a podčiarkol seba. Videl len seba a svoju bohatú úrodu. A tak zostal 

v konečnom dôsledku chudobný pred Bohom.  

Celý jeho prejav je vlastne monológom. Točí sa len okolo seba. Bez povšimnutia 

zostáva prvá veta evanjelia, podľa ktorej tú bohatú úrodu prinieslo pole. Nie je to teda iba 

zásluha bohatého človeka. A predsa sa vlastne rozpráva so sebou samým. Preto nám toto 

evanjelium kladie ďalšiu dôležitú otázku: Hovorím so sebou? Keď sa modlím, s kým sa 

vlastne rozprávam? S Bohom alebo so sebou? Nerozprávam v modlitbe len o svojich plánoch 

a predstavách a navyše vycibreným štýlom, aby to dobre vyznelo? Takto ale hovorím vlastne 

len k sebe alebo k tým, ktorí ma počúvajú. S akým postojom prichádzam do chrámu? Aby 

som oslávil Boha, alebo oslávil seba? Prečo sa vlastne postím?... Ak sa točíme len okolo seba, 

márne sa potom čudujeme, prečo sa napĺňa ten paradox, ktorý opísal okrem iných katolícky 

kňaz Wilhem Willms v úvahe „Rásť do plnosti“. „Takí sýti ako dnes sme ešte neboli, ale ani 

takí nenásytní. Také pekné domy ako dnes sme ešte nemali, ale ani tak málo domova. Tak veľa 

vedomostí ako dnes sme ešte nemali, ale ani tak málo prehľadu. Tak veľa svetla ako dnes sme 

ešte nemali, ale ani tak veľa temnoty. Tak blízko pri sebe sme nikdy nežili, ale nikdy sme si 

neboli takí vzdialení. Takí pokrokoví ako dnes sme ešte neboli, ale ani tak v koncoch ako dnes 

sme ešte neboli.“ 

Možno sa nám tieto slová zdajú veľmi pesimistické. Možno sa nám zdá takým aj príbeh 

bohatého muža z podobenstva. Zhodnotili by sme ho slovami: „Mal jednoducho smolu.“ 

Lenže zapojme aj iný uhol pohľadu. Vtedy môžeme povedať, že ten bohatý mal vlastne 

šťastie. Bol varovaný v predstihu. „Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život...“ (Lk  12, 20) 

Málo času, ale predsa. Čas na prehodnotenie svojich postojov a plánov. A túto trošku času, ak 

ešte počúvame toto evanjelium na tomto svete, máme aj my. A to nie je smola, ale obrovské 

šťastie. 

 

ZBOR KYRILLOMETHODENON V PRIEVIDZI 

 

V nedeľu 10. novembra 2013 navštívil gréckokatolícku farnosť Sv. sedmopočetníkov v 

Prievidzi katedrálny zbor Kyrillomethodeon z Bratislavy. Zboristi svojim nádherným spevom 

sprevádzali cirkevnoslovanskú sv. liturgiu o 15:00 hod. v mariánskom chráme v Prievidzi, v 

ktorom sa už niekoľko rokov stretávajú na bohoslužbách gréckokatolícki veriaci z Prievidze a 

okolia. 

V úvode sv. liturgie privítal zboristov domáci kňaz o. Igor Cingeľ, ktorý vyjadril radosť 

z návštevy zboru práve v prebiehajúcom jubilejnom roku svätých Cyrila a Metoda a zaprial 

všetkým hlboké prežívanie liturgického slávenia. Na bohoslužbe sa v hojnejšom počte, okrem 

domácich farníkov, zúčastnili aj veriaci rímskokatolíckych farnosti v Prievidzi. 

Farnosť Sv. Sedmopočetníkov v Prievidzi bola zriadená 15. januára 2008 vyčlenením z 

gréckokatolíckej farnosti Trenčín. Patria do nej gréckokatolíci z okresov Prievidza, 

Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Farnosť od svojho vzniku až po súčasnosť je 

spravovaná excurendo z farnosti Trenčín. 

  
Zdroj: GKFÚ Prievidza 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 18. – 24. 11. 2013 
 

Pondelok              17:00  Na úmysel  

               
Utorok                17:00  * Alžbeta, Silvia, Michal (Šecková)  

 
Streda             17:00  Na úmysel 

                                         Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov  

 

Štvrtok     Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny do chrámu 

                                7:00  Na úmysel 

                              17:00  Na úmysel 

 

Piatok          17:00  † Kornel, Mária, Ľudevít, panychída (Kutková) 

    

Sobota                  17:00  † Za obete hladomoru na Ukrajine, panychída 

    † Juraj (Šecková) 

                                          Večiereň  

 

Nedeľa                Krista Kráľa, 2. hlas 

                  8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  

                             10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 

                             17:00  Večiereň 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 25. 11. – 1. 12. 2013  
 

Pondelok             17:00  Na úmysel  

                            

Utorok                 17:00  Na úmysel  

 
Streda                  17:00  Na úmysel 

             

Štvrtok                17:00  Na úmysel 

 

Piatok                  17:00  Na úmysel 

           

Sobota              17:00  Na úmysel  

                                         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, 17. 11. 13 sa po sv. liturgiách uskutoční zbierka na tzv. Solidárny fond. Svojimi 

darmi môžete podporiť ekonomicky slabšie farnosti našej eparchie. Srdečne ďakujeme. 
• V utorok, 19. 11. 13 sa na eparchiálnom úrade uskutoční kňazský deň, kde sa stretnú kňazi 

našej eparchie. Zavŕšením celodenného programu bude sv. liturgia v chráme o 17.00 h. 

• Vo štvrtok, 21. 11. 13 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 znova 2 sv. 

liturgie, jedna ráno o 7.00 h. v cirkevnoslovanskom a večer, o 17.00 h. v slovenskom jazyku.  
• V sobotu, 16. 11. 13, o 15. 30 h. sa v priestoroch biskupského úradu uskutoční stretnutie 

detí, ktoré sa pripravujú na prijatie sviatostí zmierenia a Eucharistie. 

• V nedeľu, 24. 11. 13 sa ukončí Rok viery. Pri tejto príležitosti pozývame na večiereň, pri 

ktorej bude mať vladyka Peter Rusnák katechézu o viere. 

• Veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku a Ukrajinský Hudobno dramatický súbor Tarasa 

Ševčenka Vás pozývajú na slávnostnú akadémiu venovanú 80-výročiu Hladomoru na 

Ukrajine. Večer "Ukrajina si pamätá  - svet uznáva" sa uskutoční v Dome Cultus Ružinov v 

nedeľu 24. novembra 2013 o 17-ej hod. Účinkujú: členovia hudobno- dramatického súboru 

Tarasa Ševčenka a deti nedeľnej ukrajinskej školy. 

• V piatok, 15. 11. 13 začal pôst pred Narodením Pána - FILIPOVKA, ktorá trvá do dňa 

Narodenia Pána. Pôstna disciplína je ako počas roka, t.j. platí zdržanlivosť od mäsa v piatok. 

• V nedeľu, 1. 12. 13 budeme znova sláviť sv. liturgiu v Kostole Najsvätejšej Trojice 

v Malackách so začiatkom o 17:00 h. 
• V ponuke je publikácia s názvom Vzácny odkaz Benedikta XVI. od autorov Jána Košiara 

a Šebastiána Laba. Cena je 5 €.  

• Pozývame vysokoškolskú a pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utorok o 18. 00 h. 

• Každý piatok prebieha na biskupskom úrade vyučovanie ukrajinského jazyka pre deti 

a mládež pod záštitou p. Rybákovej od 17. do 18. 00 h.   

ĎAKUJEME 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 

    rod. Džupinovej a Rimovej (9. 11. 13) a rod. Michalkovej a Mockovej (16. 11. 13) 

     23. 11. 13 upratuje rod. Semberová a Vavríková 

     30. 11. 13 upratuje Neokatechumenátne spoločenstvo 

Ďakujeme za Vašu službu! 

BLAHOŽELÁME 

• V pondelok, 21. 10. 13 oslávil svoje 80-te narodeniny aktívny veriaci našej farnosti p. Vasiľ 

Hricák. Súčasťou oslavy jubilea bolo aj pôsobivé koncertné vystúpenie, ktoré mal operný 

spevák v Zichiho paláci, 26. 11. 13. Vyprosujeme Božie milosti na „mnohaja i blahaja lita!“  

• V sobotu, 9. 11. 13 prijala v našom chráme iniciačné sv. tajomstvá Ema Mária Halecká. 

Novoosvietenej Božej služobníčke želáme „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 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com


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

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..      

  


