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      Slovíčko o SLOVE 

 
Drahí bratia a sestry! 

 

Blíži sa sviatok Narodenia Pána a z každej strany sa už na nás valí ten vinš, ktorý sa už 

stal tak trocha klišé – šťastné a veselé! Myslím, že každý sme sa už raz zamýšľali nad tým, čo 

je šťastie. Na niekoho sa usmeje šťastie a vyhrá prvú cenu v nejakej súťaži. Je to niečo 

výnimočné. Niekto má nehodu, ale vážne sa nezraní. Povieme: „Mal šťastie v nešťastí.“ Na 

tému šťastie by sme sa mohli zamýšľať z viacerých uhlov pohľadu. Skúsme sa na šťastie 

pozrieť z pohľadu kresťana. Mnohí poznáme kazateľský príklad o farmárovi, ktorý choval 

kone. Jednej noci mu ale kone z ohrady ušli. Jeho susedia ho ľutovali: „Aké nešťastie!“ 

Farmár na to len odvetil: „Čo je nešťastie?“ Po niekoľkých dňoch sa kone vrátili spolu 

s ďalším stádom divých koní. Susedia závideli: „Aké šťastie!“ A farmár znova: „Čo je 

šťastie?“ O nejaký čas sa stalo, že farmárov syn chcel skrotiť jedného divokého koňa, ale 

spadol z neho a zlomil si nohu. A na to súcit susedov: „Aké nešťastie!“, a farmárova 

odpoveď:  „Čo je nešťastie?“ Na to prišli vojaci a verbovali do vojska. Všetci súci chlapci 

museli odísť, ale farmárov syn zostal doma, lebo mal zlomenú nohu. Aké šťastie! Vidíme, že 

šťastie je vrtkavé, ale nie z pohľadu kresťana, nie z pohľadu viery.  

  Keď otvoríme Sv. písmo nájdeme slovo šťastie na 40-tich miestach, ale iba v Starom 

zákone. Nový zákon akoby sa téme šťastia nevenoval. Nahradil ho pojmom blaženosť. 

V profánnej oblasti sa šťastím označujú veci, ktoré sú zriedkavé. Nájsť štvorlístok je pre 

niekoho symbolom šťastia. Trojlístok nehľadá nikto. Šťastie z pohľadu kresťana ale nie je 

niečo výnimočné. Žiadna náhoda. Keď sa priblížime k evanjeliu podľa sv. Lukáša, nájdeme 

tam ukážkový príklad šťastia z pohľadu kresťana. (Lk 17, 12-19) Desiati malomocní sa 

stretávajú s Pánom Ježišom a volajú: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Toto je prvý krok 

ku šťastiu. Tí desiati neprosia o uzdravenie, oni prosia o zmilovanie. Tým sú pre nás vzorom, 

ako hľadať šťastie. Lebo nám často nestačí tá prosba, ktorú pri sv. liturgii opakujeme neustále 

– „Pane zmiluj sa!“ My skôr presne diktujeme Bohu, ako sa má to jeho zmilovanie konkrétne 

prejaviť v našom živote – zdravie, práca, pokoj. Prosba „Pane, zmiluj sa!“ nám znie veľmi 

všeobecne. Ale odkiaľ vlastne vieme, ako to vyzerá, keď sa Boh zmiluje? Neprosiť, že sa má 



stať to alebo ono, ale úprimne sa modliť: Pane zmiluj sa! Toto je prvý predpoklad na ceste 

k šťastiu. To znamená dôležitú vec: Byť otvorený voči Bohu. Dobrý rodič predsa vie, čo 

potrebuje jeho dieťa. O čo skôr nás Nebeský Otec. Desiati malomocní nepredpisujú Bohu čo 

má konkrétne urobiť.  

Teraz ale očakávame, že Kristus sa zmiluje a malomocných vylieči. Ale deje sa niečo 

iné.  Pán Ježiš sa nepýta – ako inokedy dosť často – „Čo chcete, aby som pre Vás urobil? 

Nesľubuje im žiadnu pomoc. Posiela ich, takých, akí sú – malomocných – ku kňazom. 

Uzdravenie sa ešte neudialo,  ale desiati malomocní sa predsa len vydávajú na cestu. Akú 

vieru musia mať títo ľudia, Kristus od nich žiada, aby sa vydali na cestu. Veria, že Boh môže 

pre nich niečo urobiť aj na ceste. Druhý krok ku šťastiu úzko súvisí s tým prvým– ponechať 

Bohu ako a kedy zmení situáciu, ktorú mu predkladám.  A potom je tu ešte tretí krok ku 

šťastiu. Tým krokom je návrat. Len jeden z desiatich uzdravených sa vrátil, aby sa 

poďakoval. 10 percentná úspešnosť. Len jeden z desiatich uzdravených vidí, že jeho šťastie 

nie je náhoda, ale má svoj dôvod. Len jeden vidí, že dôvodom jeho šťastia je Ježiš Kristus. 

Čítame: „Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa ...“ Evanjelista Lukáš pre 

toto slovo spozoroval používa ten istý výraz ako pre pohľad Pána Ježiša. Prečo sa ten 

uzdravený vrátil? Lebo sa na seba pozrel pohľadom Ježiša Krista, pohľadom lásky. Preto sa 

vracia a ďakuje. Toto je šťastie kresťana. Že sa na svoj život môžem pozrieť očami Ježiša 

Krista, z jeho perspektívy. A potom nemôžem urobiť nič iné len prísť a ďakovať. Nedávno 

sme slávili sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky sv. Annou. Možno si pri pohľade na Pannu 

Máriu povieme, že mala šťastie. Boh si vybral práve ju, aby sa stala matkou jeho Syna. Lenže 

my vieme, že Boh si vyberá aj nás. Lebo tak, ako sa cez Pannu Máriu Božie Slovo stalo 

telom, tak sa to ma udiať aj cez nás. Toto je šťastie. Pán Ježiš to inom mieste povie celkom 

jasne: „Mnohí králi chceli počuť, čo počúvate vy, ale nepočuli a vidieť čo vy vidíte, ale 

nevideli.“  

Preto nám toto Božie slovo, pripomína aké máme šťastie. Desať malomocných sa 

stretlo s Ježišom Kristom. Mali šťastie. Lukáš používa pre toto stretnutie slovo anapestan, 

ktoré používa len pre stretnutie so vzkrieseným Kristom. Aj my máme to šťastie, že sa 

môžeme  denne osobne stretávať so vzkrieseným Kristom. A všimnime si ešte jedno, na čo 

poukazuje aj Anselm Grün, keď hovorí, že uzdravenie chorých sa udialo celkom bežným 

spôsobom. Mali jednoducho vyplniť zákon a ísť sa ukázať kňazom. Toto sa môže udiať aj 

s nami. Po stretnutí s Kristom sme znova poslaní do bežného života. Stretnutie so 

vzkrieseným Kristom nám dáva silu prijať bežný život a tak zažiť uzdravenie. 

 Keď si teraz budeme priať „šťastné a veselé“, želajme si ich z pohľadu kresťana. 

Dovoľme Bohu, aby sa nad nami zmiloval spôsobom, aký vyberie On.  

 

VLADYKA PETER NAVŠTÍVIL EMERITNÉHO BISKUPA HIRKU 

 
Bratislavský eparcha Peter Rusnák navštívil emeritného prešovského biskupa Mons. 

Jána Hirku, ktorý žije na odpočinku v Prešove. Stretnutie sa konalo pri príležitosti jeho 

nedávneho okrúhleho jubilea – 90 rokov života. Vladyka Peter zablahoželal biskupovi Jánovi 

k jeho prekrásnemu životnému jubileu a poprial mu požehnaný čas zaslúženej staroby. 

Zároveň poďakoval rodine Petrovej za obetavú a dlhoročnú starostlivosť o emeritného 

biskupa. Stretnutie sa konalo v srdečnej atmosfére a bolo vyjadrením úcty a vďaky za veľké 

pastoračné dielo, ktoré biskup Hirka vykonal pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku od r. 

1969 do r. 2002, najprv ako ordinár a od r. 1990 ako prešovský sídelný biskup. Biskupi tiež 

zotrvali v krátkej modlitbe. 

Pri tejto príležitosti venoval osobný sekretár o. Andrej Rusnák v mene otca biskupa 

Hirku všetkým farnostiam bratislavskej eparchie knihu Pod ochranou Márie, ktorá podrobne 

opisuje život a dielo jubilanta. Na mnohaja i blahaja lita! 
                                                                                                                                                    zdroj: www.grkatba.sk 

http://www.grkatba.sk/


FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 16. - 22. 12. 2013  
Pondelok            17:00  Na úmysel 

                                     
Utorok                17:00  * Peter, Katarína, Samuel (Žeňuch) 

           
Streda                 17:00  Na úmysel 

     

Štvrtok                17:00  † Hana Gottweisová, panychída 

    

Piatok                  17:00  Na úmysel  

    

Sobota                  17:00  Na úmysel 

                      Večiereň 

 

Nedeľa                 Sv. Otcov, Pred Narodením Pána 

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská)  

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  

            10:30    Sv. Liturgia (slovenská) 
        

       17:00    Večiereň 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 23. – 29. 12. 2013 
Pondelok              17:00  Na úmysel 

 

Utorok            Predvečer Narodenia Pána  

                              8:00  Kráľovské hodinky  

       14:30  Sv. liturgia a večiereň * Terézia Škovierová  

           21:30  Veľké povečerie, lítia 

 

Streda            Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 

           Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu! 

 

Štvrtok          Zbor Presvätej Bohorodičky  

                             Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu! 
         

Piatok        Svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana  

                              7:00   Sv. liturgia (slovenská)    

                            17:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

 

Sobota        17:00  Na úmysel 

         Večiereň  

 

Nedeľa              Po Narodení, 7. hlas. 

  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)  

         9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

                               10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  

                               17:00    Večiereň 



OZNAMUJEME 

• Pozývame na vianočný koncert pod názvom Roždestvo tvoje, pri príležitosti ukončenia 

Roku viery a jubilejného roku sv. Cyrila a Metoda.  Koncert sa bude konať vo štvrtok, 19. 

decembra o 18. 00 h. v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave. Pri koncerte 

sa prihovorí vladyka Peter Rusnák a na záver bude agapé v priestoroch eparchiálneho úradu. 

• V nedeľu, 22. 12. 13 od 15. 30 h. budeme v chráme vysluhovať sviatosť zmierenia. 

• V stredu, 25. 12. 13 budeme sláviť prikázaný sviatok NARODENIE PODĽA TELA 

NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Vo štvrtok, 26. 12. 13 bude 

sviatok Zbor presvätej Bohorodičky. Presný bohoslužobný poriadok nájdete vyššie.   

• Pôstna disciplína: Zdržanlivosť od mäsa s pôstom je v deň pred Narodením a 

Bohozjavením Pána, teda v utorok, 24. 12. 13.  V nedeľu, 5. 1. 14, v predvečer sviatku 

Bohozjavenia platí len zdržanlivosť od mäsa.  

• V deň sviatku Narodenia Pána, 25. 12. 13 sa znova predstavia deti našej farnosti krátkou 

vianočnou scénkou so začiatkom o 10. 30 h. Srdečne pozývame.  

• Mladí z našej farnosti pripravujú 10. ročník plesu a s radosťou Vás na ňom očakávajú. Budú 

vďační za podporu darom alebo financiami. Ples bude v UPC v Mlynskej doline, 1. 2. 2014. 

Cena jedného lístka je 19,- €. Kontaktnou osobou je Mikuláš Dutko. Prvých 50 lístkov si 

môžete kúpiť za zvýhodnenú cenu 16,- €.  

• Ponuka duchovnej literatúry: V ponuke je kniha Ján Murín. Spomienky, ktorej editorkou 

je PhDr. Viera Michalková. Ide o prvý diel pamätí významného kňaza našej cirkvi, ktoré 

zachytávajú jeho životné príbehy do roku 1950. Je to podielová kniha Spolku sv. Cyrila 

a Metoda. Ináč si ju môžete zakúpiť na našom úrade za cenu 6, 50 €.  

• Ponuka kalendárov: Ponúkame nástenný jednolistový kalendár Blahovistníka – 1 € a 

knižný kalendár Spolku sv. Cyrila a Metoda na rok 2014 za cenu 2 €. 

• Špeciálne pre našu farnosť sme znova pripravili nástenný kalendár na rok 2014. Tento 

kalendár obsahuje aj fotografie udalostí v našej farnosti. Môžete ho získať za príspevok 5 €, 

ktorým podporíte našu farnosť. Na zhotovení tohto kalendára sa podieľal dizajnér Ľubomír 

Michalko ml. Srdečne ďakujeme. 

ĎAKUJEME 

• Pri zbierke na Charitu sa v nedeľu 8. 12. 13 vyzbierala suma 498,- €.  

• Rodina Žeňuchová darovala na chrám 100,- € Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme p. Anne Gajdošovej, ktorá tohto roku darovala do chrámu vianočný stromček. 

Tiež ďakujeme všetkým, ktorý pomohli pri jeho umiestnení v chráme a výzdobe. 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
     Členom neokatechumenátneho spoločenstva (7. 12. 13) a rod. Mojzešovej a Pätoprstej 

     (14. 12. 13). 

          21. 12. 13 upratujú: rod. Rimová a Džupinová  

          28. 12. 13 upratuje: rod. Michalková a Mocková 

    Ďakujeme za Vašu službu! 

BLAHOŽELÁME 

• Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte v odbore špeciálna 

pedagogika získala Alena Jancurová titul PhD.  Dňa 26. 11. 2013 vymenoval prezident SR 

Petra Žeňucha za univerzitného profesora. Obom našim veriacim vyprosujeme hojnosť darov 

Sv. Ducha.  



 

 

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

