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slovíčko o SLOVE 
 
 

Známym javom, ktorý pozorujeme dnes, ale aj v histórii je migrácia. Od veľkých 

sťahovaní národov cez politické dôvody až po dnešné individuálne migrácie za štúdiom 

a najmä za prácou. Takmer denne počúvame správy o tom, ako sa ľudia z chudobnejších 

krajín snažia dostať do tých vyspelejších. Uplynulý týždeň som v správach zachytil komentár 

profesora Krčméryho, ktorý hovoril, ako mnohí ľudia z tých chudobných krajín alebo tam kde 

zúri vojna dokonca neváhajú predať svoje vlastné orgány, len aby sa mohli dostať do svojej 

„zasľúbenej zeme.“ A stáva sa, že niektorí zomierajú ešte na ceste za vysnívanou lepšou 

budúcnosťou. Zriekli sa časti svojho tela, aby sa mohli mať lepšie. Pri tejto správe som sa 

zastavil a presunul do duchovnej roviny. Lebo aj tu môžeme celkom jasne pozorovať tento 

jav. Migráciu viery. Celé dejiny spásy sú poznačené chvíľami, kedy sa jednotlivci alebo celé 

skupiny rozhodli stať migrantmi viery. Počnúc praotcom veriacich Abrahámom, ktorý sa 

rozhodol opustiť istoty známeho prostredia a rozhodol sa prijať istotu, ktorú mu ponúkol Boh. 

Na začiatku tejto migrácie viery stála jednoduchá výzva: „...choď do krajiny, ktorú ti 

ukážem.“ (Sk 7, 3) Abrahám sa rozhodol prijať toto riziko a šiel. Sedemdesiatpäťročný človek 

opúšťa svoj zaužívaný spôsob života a od1chádza. Vydáva sa na cestu. Stáva sa migrantom 

viery. Na tejto ceste zlyháva, ale Boh ho dvíha. A čo je výsledok? Zasľúbená krajina. 

Podobne Mojžiš vyvádza na Boží pokyn Izraelitov z Egypta. Aj oni zažívajú počas 

štyridsaťročného putovania na púšti mnohé pády, ale na konci je odmenou zasľúbená zem. 

A v prehliadke migrantov viery prichádzame k apoštolom v dnešnom evanjeliu. (Mt 4, 18-23) 

Môžeme si položiť otázku: „Čo mali a majú spoločné všetci migranti viery, ktorí reagujú na 

pozvanie Boha?“ Musia darovať jeden svoj orgán. Stať sa migrantom viery znamená darovať 

svoje srdce. Stať sa migrantom viery znamená zomrieť a neustále zomierať. Tak, ako zomreli 

všetci Izraeliti na púšti a do prisľúbenej zeme vošla už celkom nová generácia. Ak sa chcem 

stať migrantom viery, je nevyhnutné, aby vo mne zomrel starý človek. Musí vo mne zomierať 

nevera a rodiť sa dôvera voči Bohu. 



Pri pohľade ne evanjeliovú stať ma znova fascinovalo to, s akou rozhodnosťou títo 

migranti viery reagovali na pozvanie Pána Ježiša. Zaznelo jedno dôležité slovo: Hneď! Ako je 

možné, že rybári zareagovali práve takto? Keď vezmeme do úvahy správy ostatných 

evanjelistov, zistíme, že títo rybári už skúsenosť s Pánom Ježišom mali. Evanjelista Ján 

napríklad spomína, že títo muži boli najprv učeníkmi Jána Krstiteľa, ale potom odišli za 

Pánom Ježišom a navštívili ho uňho doma. Tá dnešná reakcia apoštolov, ktorí hneď opustili 

všetko a išli za Kristom, mala svoju predohru. A táto skúsenosť s Kristom v nich dorástla do 

bodu, kedy urobili radikálny krok. A toto prakticky platí aj pre nás. Boh do nás neustále 

zasieva svoje slovo, aby prišiel ten moment, kedy poviem: „Dobre, Pane, idem za tebou!“ Aj 

ja sa môžem stať týmto migrantom viery. Človekom, ktorý denne opúšťa svoje istoty a ide za 

istotami Boha. Nikto netvrdí, že je to jednoduché. Darovať svoje srdce a nechať zomierať 

svoju pýchu, ale má to svoje ovocie. Nové srdce a nový život. To sú jasné prisľúbenia od 

Boha. On ústami proroka Ezechiela hovorí: „A dám vám nové srdce a nového ducha vložím 

do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.“ (Ez 36, 26) Boh 

možno nesplní všetky naše prosby, ale určite splní všetky svoje prisľúbenia. Ak sa aj my 

staneme migrantmi viery.  

A môžeme si znova pripomenúť ešte jednu vec. Pán Ježiš nemení prirodzenosť 

človeka, ale stavia na nej. Boh stavia na tom, čo nám dal. Rybárom povie, že z nich urobí 

rybárov ľudí. Stavia na tom, čo robili doteraz, ale dáva im nový smer. My dnes poznáme tzv. 

„lovcov ľudí.“ Oni chytajú tých, ktorí porušili zákon a odovzdávajú ich spravodlivosti 

a väčšinou končia vo väzení, kde si odpykajú svoj trest. Kresťan „loví ľudí“ nie preto, aby si 

odpykali svoj trest, ale nato, aby zistili, že niekto si ten ich trest odpykal za nich. Kresťan loví 

ľudí nato, aby ich odovzdal Bohu, ktorý dáva slobodu. A na to potrebuje práve tie vlastnosti 

rybára – trpezlivosť a vytrvalosť. Stať sa takýmto rybárom ľudí si ale vyžaduje najprv nechať 

sa chytiť Bohom. Preto je tu znova sieť jeho lásky. Žiadna moja slabosť, žiadny môj hriech 

nie je taký veľký, aby túto sieť roztrhol. Je len jedna prekážka. Moje nie, moja neochota, moja 

lenivosť. Je zvláštne, že dokážeme migrovať za školou či prácou alebo pred útrapami vojny. 

Dokážeme migrovať aj kvôli Bohu, ktorý sám emigroval? Opustil nebo, žil medzi nami, 

zomrel na kríži opustený Otcom a zostúpil dokonca až do podsvetia? Boh sa stal migrantom 

kvôli nám. A zaplatil za to najvyššou cenou - svojím životom. Aby som ja mohol žiť večne. 

 

 

VÍKEND S DEŤMI 

 
V sobotu, 14. júna 2014 sa konala prvá biblická súťaž bratislavskej eparchie. Miestom 

konania bola veľká sála eparchiálneho úradu v Bratislave. Zúčastnili sa jej osemnásť detí zo 

štyroch farností našej eparchie: Bratislava–Staré Mesto, Trnava, Trenčín a Šumiac. Súťažili 

v dvoch vekových kategóriách. Hlavným cieľom nebola výhra, ale prehĺbenie poznania 

Božieho slova, čo podčiarkol aj biblický citát ktorý každý účastník dostal na diplome:  „Od 

útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v 

Kristovi Ježišovi.“ (2 Tim 3, 15) 

V nedeľu, 15. júna sa uskutočnil Deň detí našej farnosti, ktorý sa už tradične konal na 

lúke za Železnou studničkou. Súčasťou stretnutia bola spoločná „opekačka“. Pre deti, ale aj 

rodičov boli prichystané viaceré športové aktivity na stanovištiach, kde mohli zbierať body, 

za ktoré potom na záver dostali sladké odmeny. Stretnutie sme po niekoľkých hodinách 

ukončili spoločnou modlitbou.  

Ďakujeme všetkým účastníkom, ale aj dobrovoľníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom 

prispeli k realizácii týchto stretnutí. 
 

 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 23. - 29. 6. 2014 
Pondelok             17:00  Na úmysel 

             Večiereň 

           

Utorok      Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána 

                             7:00  Na úmysel 

                           17:00  † o. Ján, Mária (Škoviera) 

 
Streda                 17:00  † Ján (Segiňáková), panychída 

   

Štvrtok                17:00  Na úmysel       

 

Piatok       Nášho Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí 

                             7:00  Na úmysel   

                           17:00  † Vasiľ (Ferková) 

            

Sobota               Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka   

                                17:00  Sv. liturgia s udelením iniciačných svätých tajomstiev 

                        Večiereň 

   

  Nedeľa                  3. po Päťdesiatnici, Sv. apoštoli Peter a Pavol, EPARCHIÁLNY ODPUST  

                                 8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. Liturgia (slovenská)   

                           17:00    Večiereň  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 6. – 6. 7. 2014  
Pondelok               17:00  Na úmysel  

             
Utorok                  17:00  Na úmysel 

                              

Streda                  17:00  Na úmysel  

            

Štvrtok                  17:00  Na úmysel       

 
Piatok                      7:00  Na úmysel                      

                              17:00  Na úmysel 

   Večiereň 

           

Sobota            Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov  

                               Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu 
 

Nedeľa                   4. Päťdesiatnici, 3. hlas 

                               8:00   Utiereň (slovenský jazyk) 

                           9:00   Sv. Liturgia (slovenský jazyk) 

                         10:30   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanský jazyk)   

                         17:00   Večiereň  

 



OZNAMUJEME 

• V utorok, 24. 6. 14 je sviatok Narodenia úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, 

predchodcu a krstiteľa Jána. Preto budú dve sväté liturgie, o 7. 00 h. v cirkevnoslovanskom a  

o 17. 00 h. v slovenskom jazyku. 

• V piatok, 27. 6. 14 budeme sláviť odporúčaný sviatok Nášho Najsladšieho Pána, Boha 

a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. Preto budú tiež dve sv. liturgie – ráno o 7.00 h. 

v slovenskom jazyku a večer o 17.00 h. v cirkevnej slovančine.  

• V sobotu, 28. 6. 14, na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, sa uskutoční 

v poradí už šiesta eparchiálna púť do Šaštína za účasti nášho vladyku Petra Rusnáka. 

Program sa začne modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke o 10.00 hod. a po ňom bude 

nasledovať archijerejská sv. liturgia o 10.30 h, ktorej bude predsedať náš vladyka Peter a 

prednesie aj homíliu. Božskú liturgiu v cirkevnej slovančine bude sprevádzať Katedrálny zbor 

Kyrillomethodeon. Po spoločnom obede bude nasledovať prednáška. 

• V nedeľu, 29. 6. 14, na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla bude v našej katedrále 

eparchiálna odpustová slávnosť. Po svätých liturgiách bude myrovanie a po druhej svätej 

liturgii agapé pre všetkých veriacich. Výťažok z myrovania bude zbierkou na dobročinné 

diela Sv. Otca (bývalý názov Halier sv. Petra). Vopred ďakujeme za Vašu podporu. 

• V stredu, 2. 7. 14 budeme znova sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR so začiatkom 

o 16. 00 h. 

• Piatok, 4. 7. 14 je prvým piatkom v mesiaci, preto budú dve sv. liturgie (o 7.00 h. a  o 17. 

00 h.), pričom bude v chráme počas celého dňa možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. 

• V sobotu, 5. 7. 14 slávime odporúčaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. Bohoslužobný 

poriadok bude vyzerať ako v nedeľu v „prázdninovom režime“. 
• Nedeľou, 6. 7. 14 prechádzame na tzv. prázdninový režim bohoslužieb. Zmena sa znova 

týka bohoslužobného jazyka. Utiereň o 8. 00 a sv. liturgia o 9. 00 budú v slovenskom jazyku. 

Sv. liturgia o 10. 30 h. bude v cirkevnoslovanskom jazyku.    
• V nedeľu, 6. 7. 14 budeme sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme Najsvätejšej 

Trojice v Malackách so začiatkom o 17.00 h. 

• V dňoch od 28. júna do 2. Júla 2014 sa na Skalke pri Trenčíne uskutoční druhý ročník 

Katolíckej pútnickej konferencie Nové svitanie. Bohatý duchovný program je určený pre 

všetky vekové kategórie. Viac informácii a registrácia je možná na www.novesvitanie.sk. 

• LET 2014: Od pondelka 7. júla 2014 do piatku 11. júla 2014 pripravujeme IV. ročník 

Letného eparchiálneho tábora (LET 2014), ktorý sa uskutoční v škole v prírode v Lome nad 

Rimavicou (okres Brezno). Tábor je pre deti od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Viac 

informácii získate na farskom úrade.  

• Naša bratislavská eparchia pripravuje druhý ročník púte do Svätej zeme, ktorá sa 

uskutoční v prvých mesiacoch roka 2015.  

• Občianske združenie Kolíska otvára v Bratislave (Halová 16) večernú školu Rusínskeho 

jazyka pre deti a dospelých. Výučba je zdarma a vítaní sú všetci. Viac informácií si môžete 

prečítať na internetovej stránke www.rusinskyjazyk.sk, alebo môžete priamo kontaktovať 

Mgr. Petru Semancovú na tel. č. 0915854574.   

ĎAKUJEME 

• Bohu známa osoba darovala na chrám 100 € a iná Bohu známa osoba obetovala 50 €. 

Štedrým darcom vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 

 

http://www.novesvitanie.sk/
http://www.rusinskyjazyk.sk/


    rod. Michalkovej a Mockovej (14. 6. 14) a rod. Semberovej a Vavríkovej (21. 6. 14) 

           28. 6. 14 upratuje: Neokatechumenátne spoločenstvo 

             4. 7. 14 upratuje: rod. Krajňáková a Žeňuchová. 

BLAHOŽELÁME 

• V piatok, 30. 5. 14 oslávil svoje 90-te narodeniny aktívny veriaci našej farnosti p. Juraj 

Fedor. V pondelok, 16. 6. 14 dovŕšil 70 rokov života náš veriaci p. Ján Bicko. Oslávencom 

ďakujeme, blahoželáme a vyprosujeme Božie požehnanie na „mnohaja i blahaja lita!“   

KKOONNTTAAKKTT 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte: 
  
osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 0911/400 845; 0907/387 265, 
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

