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slovíčko o SLOVE 
 

Všetci poznáme úslovie, ktoré hovorí, že pre stromy niekedy nevidíme les. Opisuje 

situáciu, keď nevidíme celok, ale všímame si len detaily. Niekedy nie sme schopní začleniť 

detaily do celku. Podobnú chybu spravili a robia aj viacerí heretici či schizmatici vo vzťahu 

k učeniu cirkvi. Vyberieme si nejakú časť zo Svätého písma a kladieme dôraz len na to. 

Ostatné si nevšímame a vypustíme to, lebo to nezapadá do nášho konceptu. Preto veľmi 

užitočne vyznieva rada istého teológa. Ten na otázku, ako treba chápať nejakú vetu zo 

Svätého písma, povedal: „Jednoducho. Čítajte ďalej.“ Stretol som človeka, ktorý si začal 

nadšene čítať Sväté písmo. Urobil pritom jednu chybu. Zastavil sa pri starozákonnej knihe 

Kazateľ. Táto kniha začína pre ňu príznačným tónom: Márnosť nad márnosť... Skončil čítanie 

pri tejto knihe a upadol do depresie: Nič nemá zmysel! Všetko je zbytočné! Nečítal ďalej. Pre 

jeden strom prestal vnímať les. Podobne niekedy možno aj my vytrhávame výroky z kontextu. 

Pre všeobecné povýšenie celibátu nad manželstvom použijeme výrok: „...je lepšie neženiť 

sa.“ (Mt 19, 10) Už nevidíme, že apoštoli tu reagujú na problém rozvodu manželstva. Na 

podporenie plodnosti použijeme výrok: „Žena sa spasí rodením detí...“ (1Tim 2, 15) Čítajme 

ale ďalej: „... ak zotrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a triezvosti.“ Niekedy si zasa od 

svojho kresťanstva sľubujeme, že sa nám splní všetko, čo chceme. Odvoláme sa pritom na 

Božie slovo. Veď predsa žalmista hovorí: „...dá ti (Pán), za čím túži tvoje srdce.“ (Ž 37, 4) 

Kde ale zostala prvá polovica vety: „Hľadaj radosť v Pánovi...“ Sme nebezpečne náchylní 

vidieť len „strom“ svojho záujmu. Nevidíme ale ten veľký les Božieho zámeru. 

Skúsme sa takto pozrieť na evanjelium 20-tej nedele po Päťdesiatnici. Počuli sme 

príbeh o vzkriesení mŕtveho chlapca z mestečka Naim, jediného syna vdovy. (Lk 7, 11-17) 

V tomto príbehu je pre nás obrovským stromom práve tento fakt – Pán Ježiš má moc vrátiť 

mŕtveho človeka do života. My ale dobre vieme, že to nie je všetko. Aký význam by malo 

vzkriesenie Jairovej dcéry, Lazára či chlapca z Naimu? Veď títo ľudia zomreli znova. Je 

potrebné, aby sme videli celý les. Preto si pripomeňme hlavné odkazy tohto evanjelia.  

Vidíme dva sprievody. Sprievod života na čele s Ježišom Kristom a sprievod smrti, 

ktorý kráča za mŕtvym chlapcom. Toto stretnutie sa udialo v bráne mesta. V bráne sa stretáva 

život a smrť. Náš prípad je umocnený tragédiou. Jediný syn matky, ktorá je vdova. Syn bol 

poslednou oporou svojej matky. Stratila živiteľa a tiež právneho zástupcu. Bolesť nad stratou 

jediného syna. A k tomu sa pridáva aj jej vlastná spoločenská „smrť“. A oproti tejto žene 

kráča Ježiš Kristus. A keď ju uvidel, bolo mu jej ľúto. Slovo súcit alebo ľútosť je v tomto 



prípade slabým výrazom. Keby sme chceli preložiť grécke slovo do slovenčiny, asi by sme 

museli vynájsť nové slovo. Napr. spoluvášeň. Pán Ježiš je akoby uchvátený biedou tejto ženy. 

Ďalej je tu nepatrná, ale dôležitá vec. Ježiša tu nikto nevolal. Jairus prišiel za Kristom osobne. 

Sestry Lazára poslali Kristovi správu. Tu nevidíme nič podobné. Nepočujeme žiadne prosby 

matky, aby Pán Ježiš vzkriesil jej syna. Zvykneme síce hovorievať, že ťažké chvíle nás 

privádzajú k modlitbe. Ale keď je situácia skutočne tragická, vtedy skôr platí, že nás to skôr 

umlčí, ochromí. Lebo kedy je viera v lásku a moc Boha viac vystavená otrasom, ako pri smrti 

dieťaťa? A kde je Ježiš Kristus v tejto situácii? Je pri tejto žene v najťažšej chvíli jej života. Je 

pri nej so slovom: Neplač! Je to úplne iný význam, ako to naše: „Ale veď už neplač!“ My by 

sme len možno chceli odstrániť trápne slzy, ale toto Pán Ježiš nerobí. Jeho „neplač“ v sebe 

nesie prísľub. Keby to boli len slová nejakého človeka, asi by sme označili za veľmi 

nevhodné. Prečo zakazuje plakať žene, ktorá stratila svoje dieťa? Ale toto nie sú slová 

človeka. Nezaznieva tu už prísľub, ktorý počujeme v zjavení apoštola Jána?: Zotrie im z očí 

každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac nebude...(Zjv 21, 4) A Pán 

Ježiš to potvrdí aj úkonom. Dotkne sa már a sprievod sa zastaví. Sprievod smrti už 

nepokračuje, lebo sa stretol s Ježišom Kristom. A dôsledok je úžasný: „Mŕtvy sa posadil a 

začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke.“ (Lk 7, 15)  

A tu by sme pri rozmýšľaní nad dnešným evanjeliom mohli naraziť na „strom“ 

a nevidieť les. Mohli by sme totiž povedať, že tu išlo o jednu vdovu, na ktorú sa usmialo 

šťastie. Stretla sa s Pánom Ježišom a on sa zmiloval nad jej údelom. Už som tiež stál nad 

hrobom mladého chlapca, ktorý tragicky zahynul. A jeho matka v návale žiaľu pri jeho hrobe 

kričala: Vstaň! Prosím ťa, vstaň! Krátko pred tým sa cestou na cintorín čítalo práve toto 

evanjelium. Vtedy mi zišla na um otázka: Mám azda slabú vieru? Až neskôr prišla aj 

odpoveď. Musíš hľadieť očami viery. Kristus sa dotkol aj týchto már. Musí ale v našom čase 

prejsť chvíľa, aby sme zažili výsledok. A na to potrebujeme vieru.  

Kresťanský spisovateľ C. S. Lewis zaznamenal vo svojej knihe Zázraky zaujímavú 

úvahu o zázrakoch Pána Ježiša zachytených vo Svätom písme. „Čo nám to hovorí, keď Pán 

Ježiš premenil v Káne Galilejskej vodu na víno bez viniča a normálneho procesu kvasenia? 

Hovorí to jedno. Že nejasná predstava, ktorú pohania nazvali bakchus prichádza ako jasná 

realita v Ježišovi Kristovi. Čo znamená, že Kristus rozmnožil chleby a ryby? Že nejasná 

predstava, ktorú pohania nazvali ceres, prichádza ako jasná realita v osobe Ježiša Krista. Čo 

znamená, že Pán Ježiš utíšil búrku na mori. To, že nejasná predstava, ktorú pohania nazvali 

poseidón, teraz prichádza reálne ako Pán Ježiš. A čo znamená, že Pán Ježiš kriesil mŕtvych? 

To, že tu je niekto reálnejší a silnejší ako pohanský výplod hádes. A ten niekto stojí práve 

pred tebou. Ak by si bol staroveký žid, tak spoznáš, že je to Najvyšší. Ak by si bol staroveký 

Grék či Riman, uznáš, že musíš upraviť svoju predstavu božstiev. Ale čo ak si súčasný 

človek? Čo urobíš?“            

Dávajme si pozor, aby sme kvôli stromu nestratili z pohľadu les. Kristove zázraky vo 

Svätom písme sa netýkajú iba jednotlivcov, ale každého z nás. Ak Pán Ježiš nepríde v sláve 

skôr ako naša smrť, aj my raz budem prechádzať cez „bránu Naimu“. Pri tejto bráne nás bude 

čakať Kristus. To, či sa dotkne aj našich már a vzkriesi nás k večnému životu s Ním závisí od 

jednej veci. Či mu dovolíme, aby sa nás dotkol dnes. To, či nás vovedie do plného života 

s Ním závisí od toho, či tento život s Ním žijeme už dnes.  
 

Vladyka Peter na zasadnutí východných katolíckych biskupov v Ľvove 
 

Náš vladyka Peter Rusnák sa uplynulý týždeň zúčastnil na výročnom stretnutí katolíckych 

biskupov východného obradu, ktoré sa konalo v ukrajinskom Ľvove, od 23. do 26. októbra 2014. 

Hostiteľom bola Ukrajinská gréckokatolícka cirkev, ktorá si tohto roku pripomína 25. výročia 

prinavrátenia slobody. Témou stretnutia bola: “Úloha východných katolíckych cirkví pri 

hľadaní ciest znovuobnovenia jednoty kresťanov”.                                     viac na: www.grkatba.sk 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 27. 10 - 2. 11. 2014 
 

Pondelok             17:00  Na úmysel 

 
Utorok                17:00  Na úmysel  

              

Streda                 17:00  Na úmysel   

 
Štvrtok                17:00  † Andrej (Porhinčák)  

 

Piatok                  17:00  † Ján, Jozef, Jozef, Maro, Juraj, Zuzana, Anna  

            

Sobota                   8:00  Na úmysel 

                                17:00  Na úmysel 

                                    Večiereň 

   

  Nedeľa                  21. po Päťdesiatnici, 4. hlas 

                                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                      9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. liturgia (slovenská)   

                            17:00    Večiereň 

                                         Panychída za našich zosnulých na cintoríne  

  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 3. – 9. 11. 2014  
 

Pondelok               17:00  Na úmysel 

             
Utorok                  17:00  Na úmysel 

                              
Streda                  17:00   Na úmysel  

            

Štvrtok                    17:00  * o. Tomáš, Anna, Sára, Nina, Tobiáš  (Porhinčák)    

 

Piatok                    17:00  † Michal 

                                         Večiereň 

           

Sobota         Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam    

                                     8:00   Na úmysel   

                              17:00   Na úmysel  

                                             Večiereň 
 

Nedeľa                   22. po Päťdesiatnici, 5. hlas 

                                 8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                     9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

            10:30    Sv. liturgia (slovenská)   

                           17:00   Večiereň  

 



OZNAMUJEME 

• V sobotu, 1. 11. 14 slávi latinská cirkev sviatok Všetkých svätých. Preto budú dve sv. 

liturgie. Prvá o 8.00 hod. v cirkevnej slovančine a večer o 17.00 v slovenskom jazyku. 

V nedeľu, 2. 11. 14 je zároveň Pamiatka zosnulých. Preto sa po večierni pomodlíme 

panychídu za našich zosnulých pri centrálnom kríži na Ondrejskom cintoríne.    

• V nedeľu, 2. 11. 14, o 17.00 h. budeme sláviť gréckokatolícku sv. liturgiu 

v rímskokatolíckom chráme Najsvätejšej Trojice v Malackách. 

• V stredu, 5. 11. 14, o 16. 00 h. budeme v kaplnke Úradu vlády SR sláviť sv. liturgiu. 

• Piatok, 7. 11. 14 je zároveň prvým piatkom v mesiaci, a teda pozvaním pristúpiť k sviatosti 

zmierenia. Počas celého dňa bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a k verejnej 

adorácii bude vyložená Najsvätejšia eucharistia. 

• V sobotu, 8. 11. 14 slávime odporúčaný sviatok Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi 

a ďalším beztelesným mocnostiam. V predvečer sviatku bude večiereň a v deň sviatku budú 

dve sv. liturgie, jedna ráno o 8.00 h. v cirkevnoslovanskom a druhá večer o 17.00 h. 

v slovenskom jazyku. 

• V sobotu, 8. 11. 14 o 15. 30 h. bude prípravné stretnutie detí pred prvým prijatím sv. 

tajomstva zmierenia a eucharistie.  

• V nedeľu, 9. 11. 14 sa po sv. liturgiách uskutoční zbierka na tzv. Solidárny fond. Svojimi 

darmi môžete podporiť ekonomicky slabšie farnosti našej eparchie. Srdečne ďakujeme. 
• V nedeľu, 9. 11. 14 pozývame na spoločný farský obed po druhej sv. liturgii v blízkej 

reštaurácii. Po obede bude v priestoroch eparchiálneho úradu krátka prednáška s diskusiou. 

Svoj záujem nahláste, prosím, do stredy, 5. 11. 14. 
• Pozývame vysokoškolskú a pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utorky, o 18. 00 h. 

do priestorov eparchiálneho úradu. 

• Znova chceme vyzvať a pozvať dobrovoľníkov k aktívnejšej účasti na živote farnosti. Ide 

najmä o účasť v našich chrámových zboroch Chrysostomos a Kyrillomethodeon, ktoré veľmi 

potrebujú nových spevákov. Taktiež prosíme rodiny i jednotlivcov o zapojenie sa do služby 

upratovania chrámu.     

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

uskutoční v prvých mesiacoch roka 2015.  

• V ponuke je kniha Na ceste za väčšou dokonalosťou. Ide o autobiografiu rehoľnej sestry 

slovenského pôvodu Miriam Terézie Demjanovičovej, ktorú blahorečil sv. Otec František 4. 

10. 2014. Cena za kus je 3, 50 €.1  
ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 19. 10. 14 sa v rámci jesennej zbierky na misie vyzbierala suma 665 €, ktorou 

sme podporili misijné aktivity Katolíckej cirkvi v krajinách tzv. tretieho sveta. 

• Ďakujeme tiež za upratovanie chrámu: 

rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (18. 10. 14) a rod. Mojzešovej a Mockovej (25. 10. 14) 

           1. 11. 14 upratuje: rod. Semberová a Vavríková  

           8. 11. 14 upratuje: rod. Ilenčíková a Žáčiková. 

BLAHOŽELAME 

• V utorok, 14. 10. 14 oslávil 50-te narodeniny náš aktívny veriaci Mikuláš Janočko. 

Oslávencovi blahoželáme a jemu i celej jeho rodine vyprosujeme úspešnú spoluprácu s darmi 

Sv. Ducha na mnoho rokov!  

 



 

KKOONNTTAAKKTT 

- o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 0911/400 845; 02/52932856 
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 

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

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

