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slovíčko o SLOVE 
 

 

Vraj jednou z najťažších rečí, ktoré na svete existujú je práve náš slovenský jazyk. Už 

v školských laviciach sme sa učili, že má mnoho zvláštností a výnimiek. A jedným takým 

prvkom sú aj vybrané slová. Možno ste sa už pri písaní nejakého textu aj vy zastavili a museli 

trocha popremýšľať: Tvrdé y alebo mäkké i? A v duchu si povieme vybrané slová. Je dobré si 

ich čas od času zopakovať, aby sme potom v praxi dané slovo napísali správne. Alebo 

môžeme hľadať náhradné riešenia, ako to bolo vtipne vyjadrené v známej hre RND Jánošík. 

Keď si zbojníci zapisovali ulúpené peniaze, zbojník Ilčík sa spýta Jánošíka: „Ďuri, minca, aké 

i?“ A on mu dá pohotovú odpoveď: „Napíš groš.“ A problém je vyriešený.  

V tomto obraze som si uvedomil, že aj nám Boh neustále ponúka akési „vybrané 

slová.“ Tieto „vybrané slová“ si môžeme opakovať stále. Sú nám ponúkané deň čo deň, 

nedeľu čo nedeľu. Sú to slová, ktoré nám vybral Boh. Jedným slovom, je to Božie slovo. Boh 

nám toto slovo pripomína, aby sme ho do „knihy svojho života“ napísali správnym spôsobom. 

A tak je tomu aj dnes. Aj dnes je pred nami jedno „vybrané slovo.“ Je to slovo o boháčovi 

a Lazárovi. (Lk 16, 19-31) Prečo nám Boh dnes vybral práve toto slovo? Určite nie náhodou. 

Na prvý pohľad je tu „gramatika“ celkom jasná. Bohatý počas života, chudobný po smrti 

a naopak. Ale je to naozaj tak? Veľmi častým vybraným slovom, ktoré používame alebo 

počúvame od niekoho v ťažkej situácii je: „Neboj sa, to bude dobré!“ Je toto slovo od Boha 

podobné? „Potom bude dobre!?“ Položme si preto ďalšie otázky: „Dostal sa boháč do stavu 

pekla po smrti len preto, že sa mu počas pozemského života darilo? A naopak. Ocitol sa Lazar 

v stave neba len preto, lebo bol chudobný?“ To by bolo príliš krátkozraké. Boháč v 

podobenstve nazýva Abraháma svojím otcom. Z toho vyplýva, že bol Žid. On a aj jeho bratia 

mali „Mojžiša a prorokov“. To naznačuje, že poznali Sväté písmo Starého zákona. Je 

pravdepodobné, že tento boháč chodil do synagógy, kde počúval Božie slovo. Napriek tomu 

sa ocitne v pekle. A čo je prekvapujúce? Nie je to v prvom rade následkom jeho hriechov 

a zlých skutkov. Ani to nie je hlavne preto, že sa nepostaral o chudáka pred svojimi dvermi. 

Potom by odkaz tohto podobenstva bol len ten, že sa máme postarať o chudobnejších okolo 

nás a dostali by sme sa do neba. Určite to je dôležité, ale nie je to všetko. Problém bohatého 

človeka bol v tom, že Lazára nevidel. Prvý krát si ho všimne až po smrti, keď je Lazár pri 

Abrahámovi. Ďalšia chyba bohatého muža spočívala v tom, že všetko stavil na život na tomto 



svete. Naznačuje to odpoveď Abraháma: „Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho 

života...“ (Lk 16, 25) Tak, ako to vidíme okolo seba. Treba si užiť život, žiť ho naplno. Veď 

zajtra tu už nemusíme byť. Tretiu chybu bohatého muža vidíme v jeho žiadosti: „Prosím ťa, 

Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa 

nedostali aj oni na toto miesto múk.“ (Jn 16, 27n) Na prvý pohľad sa zdá, že bohatý človek 

má záujem o dobro svojich bratov, ktorí zrejme žijú podobným štýlom života, ako žil on. No 

v skutočnosti je v tejto prosbe ukrytá kritika Boha. Boháč akoby hovoril: „Boh pre mňa 

neurobil dosť. Keby bol niekto mŕtvy prišiel a upozornil ma, zmenil by som svoj život a 

nedostal by som sa na toto miesto.“  Keď mu ale Abrahám hovorí, že majú počúvať Mojžiša a 

prorokov, boháč oponuje: „Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť 

pokánie.“ (Lk 16, 30) Boháč akoby vyčítal: „Mojžiš a proroci, teda Božie slovo nestačí! Boh 

neurobil dosť!“  

Teória je teda jasná. Boh nám dnes v lekcii svojej gramatiky pripomenul jedno svoje 

vybrané slovo, aby sme nerobili chyby pri písaní do knihy nášho života. Aká bude naša prax, 

závisí len od nás. Ako toto slovo zapíšem do tej knihy dnes alebo ten nasledujúci týždeň? 

Vyberiem si radšej nejaké iné slovo, ktoré vyhovuje mne? Sústredím sa len na život na tomto 

svete? Na prácu, na školu, na rodinu? Budem žiť vo výčitke, že Boh pre mňa neurobil dosť? 

Boh predsa urobil všetko. Len ja sa občas podobám „pripútanému slonovi.“ Tento obraz 

nájdeme v pútavej knihe pre teenagerov „Robiť ťažké veci“ od autorov Alexa a Bretta 

Harrisovcov. V úvode vykresľujú obraz, ako majitelia v Ázii strážia svoje slony. Vraj úplne 

jednoducho. Majiteľ zoberie malé lano, pripevní ho o drevený kôl v zemi a zároveň o pravú 

zadnú nohu slona. To je všetko. Samozrejme, pre slona to lano nie je žiaden problém. Jedno 

trhnutie a bolo by po lane. A predsa toto lano stačí na to, že slon zostáva na mieste. Tu totiž 

nejde o viditeľné lano, ale o okovy v mysli slona. Keď je slon ešte malý, majiteľ ho vezme 

a priviaže ťažkou reťazou o veľký strom. Sloníča sa dlho pokúša vyslobodiť, ale nakoniec sa 

zmieri s tým, že pokiaľ má povraz na pravej zadnej nohe, nemôže sa vyslobodiť a ani to viac 

neskúša. Hoci ako dospelý na to silu má, nevyužije ju. Je to výstižná analógia. My všetci sme 

zviazaní nejakými slabosťami, hriechmi. A myslíme si, že sa nedajú nijako pretrhnúť. Lenže 

vyriešil to Ježiš Kristus. Ja už nemusím byť otrokom svojho majetku, svojich vášní, nemusím 

byť otrokom samého seba. Pretože Boh sa dobrovoľne stal väzňom, aby ma oslobodil. 

Neurobil pre mňa všetko? 

Aj k tomuto odkazu nás môže priviesť toto podobenstvo. Aby som nepočúval moc 

peňazí, moc verejnej mienky, moc zlého, aby som nepočúval iba seba a svoje potreby, ale aby 

som v prvom rade počúval Božie slovo. A aby som toto vybrané slovo Boha správne zapísal 

do knihy svojho života, ergo do svojho srdca. Ináč si budem musieť vybrať iné slovo.  Možno 

už o chvíľu nás preskúša nejaká situácia. Reč nášho Boha je tá najťažšia i najľahšia reč 

zároveň. Na to, aby pre nás bola najľahšou, treba zaujať jasný postoj: Sadnúť si Pánovým 

nohám a počúvať jeho slovo s otvoreným srdcom. 

 

PUTOVALI SME DO HEILIGENKREUZ A MARIAZELL 
 

Pri príležitosti roku Sedembolestnej Panny Márie sa niektorí veriaci našej farnosti 

vybrali na jednodňovú púť do rakúskych pútnických miest Heiligenkreuz a Mariazell.  

Deň púte sme začali modlitbou „zvyčajného začiatku“, čím sme poprosili o Božie 

sprevádzanie počas nezvyčajného dňa. V cisterciánskom kláštore Heiligenkreuz nás privítal 

a zároveň sprevádzal jeden z tamojších mníchov, brat Martin. V kláštornej kaplnke sme sa 

najprv pomodlili utiereň. Po jej ukončení si pútnici mohli uctiť relikviu Sv. Kríža, ktorá je 

najväčšou severne od Álp. Po prehliadke opátstva sme pokračovali smerom k Mariazell, 

najväčšiemu mariánskemu pútnickému miestu Rakúska. Po príchode na miesto nasledovala 

prehliadka baziliky, po ktorej sme spoločne slávili sv. liturgiu v kaplnke sv. Michala. Na 

spiatočnej ceste sme za dňom dali duchovnú bodku modlitbou večierne.   

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 10. - 16. 11. 2014 
 

Pondelok            17:00  Na úmysel  

               
Utorok                17:00  Na úmysel 

 
Streda             17:00  Na úmysel 

      

Štvrtok            17:00  Na úmysel 

 

Piatok               17:00  Na úmysel 

           

Sobota               17:00  Na úmysel  

                                      Večiereň  

 

Nedeľa     23. po Päťdesiatnici, 6. hlas 

                  8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  

                           10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 

                           17:00  Večiereň 

 Bohoslužobný poriadok na obdobie: 17. – 23. 11. 2014  
 

Pondelok            17:00  Na úmysel 

 
Utorok         Návšteva putovného Kríža Svetových dní mládeže v našej farnosti     

                          16:30 Akatist k Ježišovi Kristovi 

                          17:00  Archijerejská sv. liturgia s vladykom Petrom a jeho katechézou 

                          18:30  Adorácia  

 
Streda              17:00  Na úmysel 

             

Štvrtok            17:00  † Juraj (Šecková), panychída 

                                     Veľká večiereň s lítiou  

 

Piatok             Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu              
                           7:00  Na úmysel 

                         17:00  † Anna, požehnanie detí, myrovanie 
           

Sobota               17:00  † Za obete hladomoru na Ukrajine 

                                         Večiereň 
   

Nedeľa                  24. po Päťdesiatnici, 7. hlas 

              8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. Liturgia (slovenská)   

                               17:00    Večiereň 

 

 



OZNAMUJEME 

• 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 sobotu, 15. 11. 14 začína pôst pred Narodením Pána - FILIPOVKA, ktorá trvá do dňa 

Narodenia Pána. Pôstna disciplína je ako počas roka, t.j. platí zdržanlivosť od mäsa v piatok. 

• V utorok, 18. 11. 14 našu farnosť navštívi putovný Kríž Svetových dní mládeže sv. Jána 

Pavla II. Pri tejto príležitosti bude nasledovný program: o 16. 30 h. sa pomodlíme akatist 

k Ježišovi Kristovi, o 17:00 h. bude archijerejská sv. liturgia, v rámci ktorej náš vladyka Peter 

Rusnák prednesie katechézu. Po skončení sv. liturgie bude nasledovať adorácia so 

sprievodnými spevmi a textami cirkevných otcov o Sv. Kríži. Následne prevezieme kríž do 

UPC v Mlynskej doline o 20. 00 h. Pozývame na toto stretnutie všetkých. 

 • V piatok, 21. 11. 14 slávime sviatok Vstupu našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, 

vždy Panny, do chrámu (Vovedenije v chram presvjatyja Bohorodicy). Z tohto dôvodu bude 

ako zvyčajne deň predtým veľká večiereň sviatku s lítiou a požehnaním chlebov a vo sviatok 

bude po sv. liturgiách požehnanie detí a  myrovanie. V deň sviatku budú znova 2 sv. liturgie, 

jedna ráno o 7.00 h. v slovenskom a večer, o 17.00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku.  
• V sobotu, 22. 11. 14, o 15. 30 h. sa v priestoroch biskupského úradu uskutoční stretnutie 

detí, ktoré sa pripravujú na prijatie svätých tajomstiev zmierenia a Eucharistie. 

• Pozývame vysokoškolskú a pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utorok o 18. 00 h. 

• Každý piatok prebieha na biskupskom úrade vyučovanie ukrajinského jazyka pre deti 

a mládež pod záštitou p. Rybákovej.    

• 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 €. 

• Taktiež si už môžete zakúpiť knižný kalendár spolku sv. Cyrila a Metoda na rok 2015, ktorý 

je v predaji za 2 €. 

ĎAKUJEME 

• Celoslovenskú akciu Fóra života Sviečka za nenarodené deti sme podporili sumou 290 €, 

čím sme prispeli na aktivity za život realizované týmto hnutím. Srdečná vďaka všetkým! 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 

    rod. Semberovej a Vavríkovej (31. 10. 14) a spoločenstvu Modlitby matiek (8. 11. 14) 

     15. 11. 14 upratuje rod. Ilenčíková a Žačiková 

     22. 11. 14 upratuje rod. Krajňáková a Žeňuchová. 

Ďakujeme za Vašu službu! 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 8. 11. 14 boli v našom chráme vyslúžené iniciačné sväté tajomstvá týmto deťom: 

Matej Nemec (* 19. 9. 14), Jakub Teleky (* 22. 8. 14) a Branko Martin Lukáč (* 2. 10. 14) 

Novoosvieteným Božím služobníkom a ich rodinám 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.: 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

