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      Slovíčko o SLOVE 

 
Drahí bratia a sestry! 

 

Mnohí sa učíme alebo sme sa učili cudzí jazyk. Pri jeho učení používame rôzne formy. 

Osobne som si zvolil vlastnú taktiku. Najprv som si kúpil knihu užitočných fráz, ktorá bola 

podelená do rôznych kategórií podľa situácii, v ktorých sa dané frázy používajú – v obchode, 

na trhu, v kancelárii, u lekára. Je užitočné tieto frázy vedieť. Ale jedno v tej knihe chýbalo. 

Nebola tam gramatika. Preto som musel siahnuť aj po tej. Lebo bez znalosti gramatiky, 

nepoužijem slová správne v inej situácii. Frázy sú užitočné, ale sú viazané na fixné okolnosti.  

Keď sa prenesieme do duchovnej roviny, môžeme povedať, že aj tam sa musíme naučiť 

„cudzí jazyk“. Je to reč, ktorou k nám hovorí Boh. Táto reč sa nám stala cudzou po tom, čo 

sme si vybrali „reč hriechu.“ Preto nám Boh prichádza na pomoc s tou najdôležitejšou knihou 

– Sv. písmom. Aj tu sa stretávame s frázami, ale nechýba ani gramatika, ktorá nám ukazuje, 

ako toto slovo použiť pre svoj život. Konkrétne máme pred sebou dôležitú lekciu evanjelia 

28-mej nedele po Päťdesiatnici (Lk 18, 18-27). Aj tu vidíme viacero užitočných „fráz“, ktoré 

už možno dobre poznáme: „Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do 

Božieho kráľovstva. (Lk 18, 25), „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu“ (Lk 18, 27). Možno 

si tu povieme, že táto lekcia nie je pre nás. Veď ja nie som až taký bohatý, mňa sa to netýka. 

Toto evanjelium je nepoužiteľné pre môj život. Lenže pomôže gramatika. Lebo slovo 

bohatstvo môžeme nahradiť slovom istoty. A hneď jasnejšie vidíme, že toto slovo sa nás týka. 

Keď Pán Ježiš žiada od bohatého muža, aby sa vzdal svojho bohatstva, akoby mu hovoril: 

„Vzdaj sa svojich istôt!“ A pre nás to môže znamenať výzvu, aby sme si nezakladali na 

svojich výkonoch, na svojej povesti, na tom, čo máme, ale na tom, kto sme. Lebo všimnime si 

ešte jedu vec. Evanjelista Marek spomína to, čo jeho kolegovia vynechávajú. Predtým, ako 

Pán Ježiš vyslovil požiadavku rozdať majetok, pozrel sa na bohatého človeka s láskou. Tento 

pohľad, ktorý si všimol sv. Marek, si zrejme nevšimol ten bohatý človek. Keby tento pohľad 

zachytil, mohol by odísť smutný?  

Uplynulý týždeň som si prečítal návod na modlitbu od. Sv. Otca Františka, ktorý 

napísal ešte v službe arcibiskupa. Ten návod sa volá Modlitba piatich prstov. Prakticky 



pritom vychádza z obrazu ruky človeka. „Palec je najbližšie k človeku a hovorí nám, že sa 

máme najprv modliť za tých, ktorý sú k nám najbližšie. Ukazovák nám ďalej hovorí, že sa 

máme modliť za tých, ktorí kážu, učia a liečia. Prostredník nás zasa pozýva k modlitbe za 

tých, ktorí majú zodpovednú službu v riadení – cirkvi, štátu, spoločnosti. Prstenník je 

najslabší prst. Ten nám radí, aby sme sa modlili za najslabších – chudobných, utláčaných. 

Keď sa modlíme v tomto poradí, potom nám malíček nakoniec ukazuje, ako sa máme správne 

modliť za seba. Pri tomto návode k modlitbe mi prišla na um jedna spojitosť. Je zaujímavé, že 

najslabším prstom je prstenník. To znamená, že aj napríklad svadobné prstene nosíme na tom 

najslabšom prste. Prečo je to tak? Zaiste existuje viacero vysvetlení. Pre nás kresťanov to ale 

môže znamenať dôležitý odkaz. Dokonca môžeme povedať, že tu ide o paradoxnú gramatiku 

vzťahu – vzťahu k Bohu, k sebe a k blížnemu. Tam, kde sme my najslabší, tam môže byť 

najsilnejší Boh. K tomuto pozýva Pán Ježiš aj človeka z dnešného evanjelia a s ním znova aj 

nás všetkých. Opustiť svoje istoty. To vlastne znamená, aby bol mojou najväčšou istotou Boh. 

Lebo ak nedáme na prvé miesto Boha, chceme tam dať niekoho iného alebo niečo iné. 

A žiadame potom od neho to, čo od Boha. Život. Lenže to nedostávame. Skôr či neskôr 

rozčarovaní zisťujeme, že nám ten náš bôžik, ktorého sme postavili na miesto Boha nielenže 

život nedáva, ale nám ho berie. Preto aj výzvu Ježiša Krista – choď, predaj všetko, čo máš .... 

môžeme do svojej situácie preložiť práve takto a podľa gramatiky Božieho slova: Nehľadaj 

život, lásku, naplnenie tam, kde nie je! Dostojevský to vyjadril vetou, ktorá sa mi veľmi často 

vybavuje v mysli: „Človek je bytosť, ktorá keď sa naje a napije položí zásadnú otázku – a čo 

bude teraz?“ Kresťan vidí odpoveď.  Môžem sa najesť Chleba života a napiť Živej vody –

Krista. Napiť sa jeho lásky. 

Tam, kde som slabý ja, môže byť silný Boh. Tam, kde nestaviam na svojich istotách, 

môžem s istotou postaviť na Bohu. To nie je len fráza. Je to lekcia večného života. 

 

 

VLADYKA PETER RUSNÁK V EICHSTÄTTE  

 

 
Bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák navštívil v dňoch 29. a 30. 11. 2013 

v sprievode generálneho vikára o. Vladimíra Skybu a o. Rastislava Čižika Collegium 

Orientale v nemeckom Eichstätte. Cieľom návštevy bolo udelenie nižších svätení 

bohoslovcovi bratislavskej eparchie, Lukášovi Homoľovi, a to na sviatok sv. Andreja 

Prvopovolaného (Andreasfest). 

Už v predvečer sviatku sa program začal slávnostnou večierňou ku cti sv. Andreja, 

ktorej predsedal vladyka Peter. Prítomní boli aj pozvaní hostia, ktorí sa podieľali na obnove a 

rekonštrukcii kolégia počas uplynulých piatich rokov. Na záver večierne posvätil bývalý 

rektor Dr. Abraham Andreas Thiermeyer, zrekonštruované priestory kolégia. Radostnú 

a slávnostnú atmosféru umocnil aj kultúrny program, ktorí pripravili bohoslovci kolégia. 

V sobotu, 30. novembra na sviatok svätého apoštola Andreja Prvopovolaného – patróna 

východnej cirkvi, slúžil vladyka Peter archijerejskú sv. liturgiu, pred ktorou udelili 

bohoslovcovi Lukášovi nižšie svätenia, tzv. postriženije na čteca, pivca a sviščenosca 

(lektora, kantora, svieconosca).  

Život v Collegium Orientale sa nesie v duchu východnej cirkevnej tradície a štúdia 

východnej teológie na Katolíckej univerzite Eichstätt-Ingolstadt. Kolégium má aj ekumenický 

charakter s osobitným zameraním na zjednotené východné cirkvi s cieľom pestovať a rozvíjať 

byzantskú spiritualitu a liturgiu. 

V tomto kolégiu doteraz boli vychovaní a študovali viacerí gréckokatolícki kňazi zo 

Slovenska, ktorí pôsobia vo všetkých troch našich eparchiách 
 

zdroj: www.grkatba.sk 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 2. - 8. 12. 2013  
 

Pondelok            17:00  Na úmysel 

                                     
Utorok                17:00  † Anna, panychída 

           
Streda                 17:00  Na úmysel 

     

Štvrtok                17:00  Na úmysel 

    Večiereň 

    

Piatok                 Sv. Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry     

7:00  Na úmysel  

                             17:00  Na úmysel  

    

Sobota                  17:00  † Michal, Mária, Anna, Ján (Šecková) 

                     Večiereň 

 

Nedeľa                 29. po Päťdesiatnici, 4. hlas, Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou 

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská)  

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  

            10:30    Sv. Liturgia (slovenská) 
        

       17:00    Večiereň 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 9. – 15. 12. 2013 
 

Pondelok              17:00  Na úmysel 

 

Utorok                 17:00  † Ján Gajdoš, panychída   

 

Streda                  17:00  Na úmysel,       

  

Štvrtok                17:00  Na úmysel 

         

Piatok              17:00  * Lucia Krajňáková 

 

Sobota         17:00  Na úmysel 

         Večiereň  

 

Nedeľa           Svätých praotcov, 5. hlas. 

  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)  

         9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

                               10:30   Sv. Liturgia (slovenská) * Gabriela (Lunter) 

                               17:00    Večiereň 

 
 

  



OZNAMUJEME 

• V piatok, 6. 12. 13 je sviatok nášho otca sv. Mikuláša Divotvorcu. V predvečer sviatku 

bude veľká večiereň. Našu farnosť znova navštívi sám sv. Mikuláš, aby našich najmenších 

ako každoročne potešil sladkosťami. Príde v deň svojho sviatku, v piatok, 6. 12. 13, cca. 

o 18. 00. hod. Preto prosíme deti, aby si pripravili básničky, pesničky alebo iné umelecké 

kúsky. V deň sviatku budú opäť dve sv. liturgie – o 7.00 h. v cirkevnej slovančine a o 17. 00 

h. v slovenskom jazyku. 

• Piatok, 6. 12. 13 je prvým piatkom v mesiaci a tak znova pozvanie a príležitosť zakúsiť 

lásku Boha vo sviatosti zmierenia. Počas celého dňa bude na tento účel v chráme k dispozícii 

kňaz. 
• V sobotu, 7. 12. 13 bude o 15. 30 h. v priestoroch eparchiálneho úradu stretnutie s deťmi, 

ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k sv. tajomstvu zmierenia a eucharistie. 

• V nedeľu, 8. 12. 13 je zároveň prikázaný sviatok Počatie presvätej Bohorodičky svätou 

Annou. V predvečer sviatku bude veľká večiereň s lítiou. Po sv. liturgiách bude myrovanie, 

ktoré bude zároveň jesennou zbierkou na Charitu. Vopred ďakujeme za Vašu podporu.  

• V stredu, 11. 12. 13 budeme znova sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR so 

začiatkom o 16. 00 h. 

• V nedeľu, 15. 12. 13 sa po druhej sv. liturgii uskutoční spoločný farský obed s následnou 

krátkou prednáškou na biskupskom úrade. Svoj záujem nahláste do stredy, 11. 12. 13. 

• Ponuka gréckokatolíckej cirkevnej tlače: Vydavateľstvo otcov redemptoristov z 

Michaloviec ponúka svoj časopis - mesačník Misionár, ktorý je určený pre všetky vekové 

kategórie a snaží sa o duchovnú formáciu gréckokatolíkov. Cena jedného čísla je 1 EURO. 

Časopis Misionár si môžete objednať prostredníctvom nášho farského úradu poprípade 

priamo u o. redemptoristov: Redakcia Misionár, Masarykova 35, 071 01 Michalovce.  

Taktiež dávame do pozornosti časopisy písané po rusínsky - grekokatolickyj rusiňskyj časopis 

• Ponuka duchovnej literatúry: V ponuke je kniha od autorky Gabriele Kuby, ktorá nesie 

názov Globálna sexuálna revolúcia. Cena jedného exempláru je 11,-€  

ĎAKUJEME 

• Bohu známa rodina darovala na náš chrám sumu 160,- € Vyslovujeme vďačné „Pán Boh 

odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
     rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (30. 11. 13). 

           7. 12. 13 upratujú: členovia Neokatechumenátneho spoločenstva 

         14. 12. 13 upratuje: rod. Mojzešová a Pätoprstá  

   Ďakujeme za Vašu službu!   

BLAHOŽELÁME 

• V nedeľu, 20. 11. 2013 prijal iniciačné sv. tajomstvá v našom chráme Ondrej Michalko, 

v sobotu, 26. 11. 13 sa naše spoločenstvo rozrástlo o ďalšieho člena – Sofiu Luciu 

Compeľovú. Novým malým kresťanom želáme, aby sa stali kresťanmi veľkými.     

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

