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slovíčko o SLOVE 
 

Skúsme dnes začať kazateľským príkladom, ktorí určite mnohí poznáte. Je vojna. Do 

horskej dediny príde vojak. Každého koho stretne, prosí o trochu jedla. Ale vždy dostane 

zápornú odpoveď. Ľudia nemajú dosť ani pre seba a svoje rodiny, veď zúri vojna. Požičia si 

teda od nejakého obyvateľa dediny veľký hrniec a postaví sa pred obecný úrad. Tam rozloží 

oheň postaví naň hrniec s vodou a vloží do hrnca kameň, ktorý má v batohu. Zvedavcom 

okolo seba tvrdí, že ide variť polievku z kameňa.  Keď voda zovrie, hovorí, že polievka je 

síce dobrá, ale potrebuje ešte trocha soli. Niekto odbehol a priniesol soľ. O chvíľu vojak 

vraví, že polievke ešte chýba mrkva, petržlen, kúsok mäsa atď. Zakaždým niekto odišiel 

a priniesol surovinu, ktorá ešte chýbala. Nakoniec sa najedli všetci. Bol to výborný recept: 

polievka z kameňa.  

Prečo som začal týmto príbehom? Lebo niektorí „odborníci“ na Božie slovo si nejako 

podobne vysvetľujú evanjelium ôsmej nedele po Päťdesiatnici. (Mt   14, 14-22) Pán Ježiš 

rozpráva mase ľudí. Zvečerí sa. Hrozí, že jeho poslucháči vyhladnú. K dispozícii je len 5 

chlebov a dve ryby. V evanjeliu podľa sv. Jána čítame, že ich ponúka nejaký chlapec. A tu sa 

napája svojské vysvetlenie tohto príbehu. Vraj keď ostatní prítomní videli, ako sa chlapec 

dokázal podeliť s tým, čo mal, potom aj ostatní začali vyťahovať svoje zásoby a tak sa vlastne 

najedli všetci. Takéto vysvetlenie je ale moralistickým nedorozumením. Podľa tohto 

vysvetlenia, je odkaz dnešného evanjelia jednoznačný: Podeľ sa s tým, čo máš! Lenže v tomto 

vysvetlení niečo chýba. Chýba tu sám Ježiš Kristus a jeho zásah. A túto snahu vidíme aj dnes 

pri hodnotení kresťanov a Cirkvi. Je to snaha zredukovať Cirkev len na nejakú charitatívnu 

organizáciu. Zaiste to je jednou z úloh nás kresťanov, ale nie je to naša hlavná úloha. Potom 

by sme sa mohli označiť za humanitárnu organizáciu. Lenže my sme kresťania. A kresťan nie 

je ten, kto iba dáva. Kresťan je v prvom rade ten, kto dostáva. Dostáva pokrm (od) Ježiša 

Krista.  

Skúsme sa s takýmto pohľadom pozrieť aj na dané evanjelium. Ide o dôležitú udalosť, 

keďže o nej píšu všetci štyria evanjelisti. Možno aj preto, lebo postoj Ježiša Krista k chlebu 

nie je vždy rovnaký. Závisí od kontextu. Na púšti po štyridsaťdennom pôste nepodľahne 
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satanovi a odmietne premeniť kamene na chlieb. V reči na vrchu hovorí: „Nebuďte 

ustarostení o svoj život, čo budete jesť...“ (Mt 6, 25). A tesne predtým nás učí modliť sa: 

„Chlieb náš každodenný daj nám dnes...“ (Mt 6,11). Na jednej strane akoby vyčítal ľuďom: 

„Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenie, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.“ 

(Jn 6, 26). A na strane druhej rozmnožil chleby, hoci ho o to nikto nežiadal. Zdá sa, akoby 

chlieb nebol dôležitý. A hneď nato hovorí, že dôležitý je. Ako je to teda? Čítal som 

vysvetlenie, ktoré hovorí o tom, že v Starom zákone chlieb nadobúda hodnotu, ak jeho 

výrobnou značkou je „pot človeka“. No Ježiš Kristus ho posúva ešte vyššie. Postupne ruší 

túto kliatbu prvého hriechu. Najprv rozmnoží chlieb pre masu ľudí. Tým vytvára kvantitu. 

A keď posledný krát pred svojou smrťou a vzkriesením drží v rukách chlieb, dáva mu novú 

kvalitu: „Toto je moje telo. (Lk 22, 19) Takto Pán Ježiš dáva chlebu novú hodnotu. A keďže 

tento chlieb je určený pre nás, dáva novú hodnotu aj nám. K tomu môžeme pripojiť aj 

alegorický výklad, ktorý podčiarkuje novú kvalitu chleba. Tento výklad si všíma čísla. Ako 

bolo naznačené vyššie, pán Ježiš na pokušenie chlebom na púšti odpovedá: „Nielen z chleba 

žije človek.“ (Lk 4,4) Tento výklad hovorí, že tých päť chlebov je symbolom piatich kníh 

Mojžišových a dve ryby sú predobrazom Starého a Nového zákona. Tým, že teraz Kristus 

rozmnožil 5 chlebov a 2 ryby medzi masu ľudí, naznačuje svoju túžbu. Aby sa všetci ľudia 

živili chlebom Božieho slova. Toto nám teda ponúka Ježiš Kristus. 

Je tu len jedna podmienka. Najprv musíme Kristovi odovzdať to, čo máme. Možno si 

niekto povie: „Ale veď ja nemám nič.“ Presne toto si mysleli aj apoštoli. Keď im Pán Ježiš 

povie, aby oni nasýtili zástup, bránili sa: „Nemáme tu nič, len päť chlebov a dve ryby.“ (Mt 

14, 17) Možno si aj my myslíme, že nemáme nič.  Nemám nič, len túto rodinu. Nemám nič, 

len nepríjemnú prácu. Nemám nič, len samé problémy. Nemám, nič len choroby. Dajme Bohu 

to svoje „nič“. On z toho môjho nič môže urobiť Božie slovo. To nemusí znamenať, že sa 

hneď zmení vonkajšia situácia, ale môže sa zmeniť moje srdce. Lebo čo bolo tým hlavným 

zázrakom v úvodnom príbehu? Že sa ľudia najedli „polievky z kameňa?“ Nebolo skôr 

zázrakom to, že uprostred vojny zrazu v tejto dedine zavládol mier? Všetci jedli spoločne. 

Podobne môžeme urobiť aj my. Uprostred sveta, kde zúri „vojna vlastných záujmov “ 

a takmer každý sleduje svoj prospech, môžeme my zažiť mier. Uprostred sveta, kde zúri vojna 

hriechu a neprijatia, môžeme zažiť mier prijatia, odpustenia a lásky. Môžeme si takpovediac 

prečítať „Jedálny lístok Božieho slova“ a potom prijať Chlieb z neba, aby sme sa nemuseli 

vyhovárať, že nemáme nič. My môžeme mať všetko.   

 

SPOMIENKA NA SVÄTÉHO GORAZDA 

  

V nedeľu, 27. júla 2014, v deň sviatku sv. Sedmopočetníkov sa v našej katedrále 

konala XXII. spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste Slovenskej republiky, ktorej  

spoluorganizátorom bola aj naša Bratislavská eparchia. 

Podujatie sa začalo modlitbou večierne, po ktorej sa prítomným prihovoril pán 

Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti svätého Gorazda. Vo svojom príhovore poukázal na 

osobnosť sv. Gorazda, pokračovateľa a nositeľa duchovného a kultúrneho diela solúnskych 

bratov na Veľkej Morave a veľký význam vlastného liturgického jazyka našich predkov. Pán 

Holečko tiež pripomenul, že podľa prof. Bagina a ďalších historikov to bol práve Gorazd, 

ktorý vnukol Rastislavovi myšlienku pozvať na Veľkú Moravu učiteľov, ktorí by učili a 

hlásali kresťanstvo v zrozumiteľnom jazyku. 

Prítomní si vypočuli aj verše Gorazda Zvonického a Michala Chudu venovné sv. Gorazdovi v 

podaní Ľubora Hallona. Súčasťou hudobno-poetickej kompozície Na chválu a slávu svätému 

Gorazdovi, ktorú režijne a scenáristický pripravil Miroslav Holečko bolo aj vystúpenie 

mužskej speváckej skupiny Rodokmeň pod vedením dirigenta prof. Ladislava Holáska. V 

podaní zboru odzneli cirkevnoslovanské liturgické piesne v úprave Štefana Ladižinského a 

národné hymnické piesne Aká si mi krásna, Bože, čos’ ráčil... 
               (zdroj: www.grkatba.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 4. - 10. 8. 2014 
 

Pondelok             17:00  Na úmysel 

           
Utorok                 17:00  Na úmysel 

                                       Večiereň s lítiou 

  

Streda            Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista                

                             7:00 Na úmysel            

                           17:00  Na úmysel   

 
Štvrtok                17:00  Na úmysel       

 

Piatok                  17:00  Na úmysel 

            

Sobota                 17:00  Na úmysel 

                                    Večiereň 

   

  Nedeľa                  9. po Päťdesiatnici, 8. hlas 

                                  8:00    Utiereň (slovenská) 

                      9:00    Sv. Liturgia (slovenská) 

             10:30    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)   

                            17:00    Večiereň  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 11. –  17. 8. 2014  
 

Pondelok               17:00  Na úmysel  

             
Utorok                  17:00  Na úmysel 

                              
Streda                  17:00  Na úmysel  

            

Štvrtok                    17:00  Na úmysel       

      Večiereň s lítiou   

 

Piatok              Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny 

                                7:00  Na úmysel (slovenská)   

                              17:00  Na úmysel (cirkevnoslovanská) 

           

Sobota                   17:00  Na úmysel 

                                             Večiereň 
 

Nedeľa                10. Päťdesiatnici, 1. hlas  

                                   8:00   Utiereň (slovenský jazyk) 

                              9:00   Sv. Liturgia (slovenský jazyk) 

                            10:30   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanský jazyk)   

                            17:00   Večiereň  

 



OZNAMUJEME 

• Nedeľou, 6. 7. 14 sme prešli 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. Taktiež dávame do pozornosti zmenu 

času nedeľných sv. liturgií v našej farnosti v Petržalke. Počas mesiacov júl a august tam budú 

sv. liturgie v nedeľu o 10. 30 hod.  
• V stredu, 6. 8. 14 slávime odporúčaný sviatok Sväté Premenenie nášho Pána, Boha 

a Spasiteľa Ježiša Krista. Ako zvyčajne bude preto v predvečer sviatku večiereň s lítiou 

a požehnaním chlebov. V deň sviatku budú dve sv. liturgie, jedna o 7. 00 h. v slovenskom jazyku 

a druhá o 17. 00 h. v cirkevnej slovančine. Pri večernej sv. liturgii bude požehnanie prvotín úrody 

a myrovanie  
• V stredu, 13. 8. 14 budeme sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR s obvyklým 

začiatkom o 16.00 h. 

• V piatok, 15. 8. 14 slávime prikázaný sviatok Zosnutie našej presvätej Vládkyne, 

Bohorodičky Márie, vždy Panny (Uspénije presvjatoj Bohoródicy). V deň sviatku budú znova dve 

sv. liturgie, prvá o 7. 00 h. v slovenskom jazyku a ďalšia o 17. 00 h. v cirkevnej slovančine. Po sv. 

liturgiách bude myrovanie. 
• Naša bratislavská eparchia pripravuje druhý ročník púte do Svätej zeme, ktorá sa 

uskutoční v prvých mesiacoch roka 2015.  

• Sväté tajomstvo manželstva chcú prijať: 

1. Juraj Chomjak, gréckokatolík, syn rodičov Jiřího a Viery r. Petnuchovej, narodený 

v Košiciach a bývajúci v Bratislave a Svetlana Sabová, rímskokatolíčka, dcéra rodičov 

Štefana a Márie r. Kušnírovej, narodená v Sečovciach, bývajúca v Bratislave. 

2. Peter Mosorjak, gréckokatolík, syn rodičov Petra a Márie r. Mirilovičovej, narodený 

v Starej Ľubovni, bývajúci v Bratislave a Andrea Bošková, rímskokatolíčka, dcéra 

rodičov Vladimíra a Magdalény r. Cipserovej, narodená v Žiari nad Hronom, bývajúca 

v Bratislave. Sobáš budú mať 16. 8. 14 v Žiari nad Hronom.     

ĎAKUJEME 

• Pri zbierke na podporu našej eparchie sme v nedeľu, 27. 7. 14 prispeli sumou 495 eur. Za 

štedrú podporu vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“ 

• Našu farnosť podporili: Bohu známa rodina sumou 50 €, Bohu známa osoba sumou 50 €, 

Bohu známa darovala 30 €, Bohu známa 100 €. Úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 

  rod. Michalkovej a Mockovej (26. 7. 14) a rod. Semberovej a Vavríkovej (2. 8. 14) 

            9. 8. 14 upratuje: Neokatechumenátne spoločenstvo 

          16. 8. 14 upratuje: rod. Krajňáková a Žeňuchová. 

BLAHOŽELÁME 

• V nedeľu, 3. 8. 14 oslávil svoje 65-te narodeniny veriaci našej farnosti p. Albín Škoviera. 

V utorok, 22. 7. 14 oslávila 35-te narodeniny naša veriaca a členka katedrálneho zboru 

Kyrillomethodeon Alena Jancurová. Oslávencom blahoželáme a vyprosujeme Božie 

požehnanie na „mnoho rokov!“ 

• V sobotu, 2. 8. 14 boli vyslúžené iniciačné sväté tajomstvá Alexander Kataníkovej  a Eve 

Lucii Blaškovej. Novoosvieteným Božím služobníčkam a ich rodinám vyprosujeme Božie 

požehnanie na „mnohaja i blahaja lita!“ 

 

  



KKOONNTTAAKKTT 

- o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 0911/400 845; 02/5293285600 
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 
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