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slovíčko o SLOVE 
 

 

Myslím, že len málokto ešte nebol na žiadnej oslave. Vieme, že keď je to oslava na 

úrovni, tak je tam pripravené naozaj všetko do detailov. Príbor na predjedlo, polievku, hlavné 

jedlo, zákusok, taký pohár na také víno, iný pohár na nealko, šatňa, výzdoba, menovky na 

stoloch a niekde dokonca aj menu. Jednoducho všetko je pripravené. V jednej televíznej 

relácii o varení som si všimol, ako súťažiaci okrem jedla pripravili aj nejaký program a ostatní 

potom hodnotili tak jedlo, ako aj program. Hostiteľ sa teda snažil naozaj pripraviť všetko, aby 

tým ostatným nič nechýbalo, aby boli spokojní. 

Skúsme si prečítať evanjelium Nedele Praotcov. (Lk 14, 16-24). Boh nám pripravil 

duchovný pokrm. Svoje slovo. Konkrétne ide o jednu jeho vychýrenú špecialitu, podobenstvo. 

Všimnime si najprv jeho kontext. Je sobota. Pán Ježiš prijal pozvanie stolovať u popredného 

farizeja. Pozornosť hostiteľa i hostí sa sústredí naňho. Ktosi z hostí zahlási: „Blahoslavený, 

kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.“ (Lk 14, 15) A na to Pán Ježiš rozpovie podobenstvo 

o človeku, ktorý usporiadal veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. A keď všetko pripravil, 

poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným, že už nadišiel čas. Dobre poznáme význam 

podobenstva. Ten, kto usporiadal hostinu, je Boh. Pozval mnoho ľudí. V užšom zmysle tu 

môžeme dosadiť Bohom vyvolený národ Izrael. Izrael vie o svojom vyvolení. Vie o pozvaní 

na hostinu. Kedy nastal problém? Keď nespoznal správny čas. Výhovorky v podobenstve 

vyznievajú na prvý pohľad opodstatnene. Nemohol hostiteľ presunúť večeru na iný termín? 

Veď išlo o dôležitých hostí a tí majú práve vybaviť súrne veci. Jeden si kúpil pole a chcel si 

ho ísť obzrieť, iný kúpil päť záprahov volov a chce si ísť vyskúšať, ďalší sa oženil a to ho 

predsa zaväzuje. Keď sa nad tým ale znova zamyslíme, zisťujeme, že tieto výhovorky 

neobstoja. Veď kto kupuje pole a neobzrie si ho ešte pred kúpou? Takisto kto si kúpi voly 

(auto) a nevyskúša si ich (ho) ešte predtým? A prečo vlastne ten pozvaný, ktorý sa oženil, 

nemôže prísť aj s manželkou? Všetko sú to len prázdne reči. Odrážajú hodnotový rebríček 

pozvaných hostí. Pozvanie od Boha nebolo na prvom mieste. Vidíme, že spoločným znakom 

výhovoriek je aktivita – či pracovná (pole, voly) alebo vo vzťahu (manželstvo). Môžeme tu 

vidieť narážku na prax zákonníkov a farizejov, ktorí si chcú zabezpečiť večný život svojou 



vlastnou aktivitou – dodržiavaním zákona. Ale je to zároveň otázka aj na nás kresťanov. 

Neprekáža moja aktivita činnosti Boha? Lebo v úvode tohto podobenstva zaznela jedna 

dôležitá poznámka: Keď (hostiteľ) všetko pripravil.  

A tu by som sa na chvíľu pristavil. Táto veta spája totiž predchádzajúcu a nasledujúcu 

časť podobenstva. V kontexte evanjelia podľa Matúša považujme túto hostinu za svadobnú. A 

tu je totiž vysvetlenie, prečo vlastne bola dlhšia pauza medzi ohlásením svadby a oznámením, 

že svadobná hostina sa už začala. V židovskej spoločnosti bolo totiž zvykom, že svadbu 

pripravili rodičia snúbencov. Snúbenci sa stretli až pri podpisovaní svadobnej zmluvy. Po jej 

podpísaní boli už považovaní za zosobášených. Žili oddelene. Žena u svojich rodičov a muž 

pripravoval ich budúci spoločný domov. Keď ho dokončil mohol ísť do domu svojich 

svokrovcov vyzdvihnúť si nevestu. Toto nemusel vopred ohlásiť. Jednoducho prišiel a konala 

sa svadobná hostina. Keď sa skončila, odišli bývať do pripraveného príbytku. Odvážme sa 

teraz urobiť jedno prirovnanie. Celý Starý zákon je akoby v tomto obraze jednou veľkou 

pozvánkou Boha na svadbu. Boh pozýva človeka do intímneho vzťahu. Už na začiatku, 

v knihe Genezis Boh povie jedno dôležité slovo. Už tam Boh podpísal svadobnú zmluvu 

slovami: „Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 3, 15) Už tu, krátko po páde 

človeka do hriechu zaznieva prvá radostná správa, ktorú označujeme slovom 

Protoevanjelium. A tým, že Pán Ježiš prišiel a narodil sa ako človek a Boh v jednej osobe, dal 

jasne najavo: Ženích už je tu. Príbytok neba je pripravený. Môžeme ísť spolu bývať Môžeme 

spolu s Bohom žiť. A teraz si uvedomujeme dôležitú vec. My nie sme slovami podobenstva 

pozvaní hostia. My sme nevesta. My sme Kristova cirkev. A predsa máme na sklade často 

ešte horšie výhovorky ako hostia, ktoré tak v našom podaní vyznievajú o to viac bizarnejšie. 

Práca, rodina, škola, zdravie, vzťah... Aké je to tragické, keď si uvedomíme, že Ženích už 

dávno stojí pri oltári a my sme stále len akousi nevestou na úteku. Prečo nechceme byť 

v nevestou? Pri stretnutiach pred manželstvom občas spomínam snúbencom aj jeden moment 

z rovnomenného filmu, Nevesta na úteku. V jednej scéne zisťuje novinár informácie o 

neveste, ktorá má strach zo svadby a je známa tým, že viackrát ušla spred oltára. Pýta sa na jej 

obľúbené jedlo. Prichádza k záveru, že jej obľúbené jedlo sa vždy menilo v závislosti od toho, 

s kým mala práve vzťah. A z toho mu pomaly vychádza, že strach, ktorý mala nevesta zo 

svadby, bol vlastne strachom zo straty vlastnej identity. Máme preto strach zo svadby so 

Ženíchom Kristom? Myslíme, že nás oberie o manželstvo, keď ho tam vypustíme a postavíme 

na prvé miesto? Mám strach, že ma oberie o prácu, v ktorej som možno šéfom nútený klamať 

a podvádzať? Mám strach, že ma oberie o majetok? Ak od toho odvádzam svoju identitu, tak 

potom áno. Boh ma o ňu oberie. Lebo táto identita je falošná. Boh má pre nás pravú identitu. 

On chce, aby som na seba a na svoj život pozeral novým pohľadom. Pohľadom nevesty. Boh 

všetko pripravil. Pripravil program pre môj život a pripravil aj jedlo – Seba samého. Svoje 

slovo, svoje telo a krv. Som pripravený aj ja? Alebo mám pripravený svoj program a svoje 

jedlo?     

Radostná správa predloženého evanjelia teda naozaj oslobodzuje. Nemusíme vopred 

vyvíjať svoju aktivitu, aby nás Boh pozval na svadbu. Pôst, modlitby, almužny. To všetko je 

len následok toho, že sa znova postavím k prestolu, k Ženíchovi a poviem: áno. Výhovorky 

pozvaných hostí možno pochopíme, ale výhovorky nevesty?...  

O chvíľu budeme sláviť sviatok Narodenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. 

Sv. Ján Zlatoústy si vo svojom komentári k listu Efezanom všíma vzťah medzi príchodom 

Krista na svet a jeho smrťou na kríži. Narodenie Krista považuje za začiatok svadobnej 

hostiny, kým Jeho kríž a slávne vzkriesenie za veľkolepé zavŕšenie. Skúsme v tomto duchu 

prijať a prežiť čas, ktorý nám Boh daruje. Nech tým najväčším darom nebudú materiálne 

darčeky pod stromčekom, ale strom (drevo) Kristovho kríža ako jeho definitívny „svadobný 

prsteň“. Boh sa ponížil, stal sa jedným z nás a čaká na moju odpoveď.  

 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 22. - 29. 12. 2014 
Pondelok              17:00  † Marta Hattalová, panychída  

               
Utorok                17:00   * Aurélia, Mária, Angela, Dáša, Dana a ostatní (Rovňanová) 

 

Streda           Predvečer Narodenia Pána  

                              8:00  Kráľovské hodinky  

       14:30  Sv. liturgia a večiereň  

           21:30  Veľké povečerie, lítia 

 

Štvrtok          Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 

           Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu! 

 

Piatok           Zbor Presvätej Bohorodičky  

                             Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu! 
         

Sobota        Svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana  

                             8:00 Sv. liturgia       

                           17:00 Sv. liturgia 

           Večiereň  

 

Nedeľa     Po Narodení , 4. hlas 

                  8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  

                           10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 

                           17:00  Večiereň 

 Bohoslužobný poriadok na obdobie: 29. 12. 2014 – 4. 1. 2015  
Pondelok            17:00  Na úmysel 

 

Utorok                17:00  † Juliana, o. Jozef (Želinský), panychída 

                           

Streda               17:00 Sv. liturgia s poďakovaním za rok 2014, večiereň, agapé.  
 

Štvrtok        Obrezanie podľa tela nášho Pána Ježiša Krista; sv. Bazila Veľkého, myrovanie 

    Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu  

                                      
Piatok                  17:00  † Mikuláš, panychída  

  

Sobota              17:00   * Božena, Myron (Kavalcová) 

                                         Večiereň 
   

Nedeľa                  Pred Osvietením, 5. hlas 

              8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. Liturgia (slovenská)   

                               17:00    Večiereň 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 21. 12. 14 budeme v našom chráme vysluhovať sviatosť zmierenia pri príležitosti 

nadchádzajúcich sviatkov. Začneme spoločnou modlitbou o 15. 30 h.  

• Vo štvrtok, 25. 12. 14 budeme sláviť prikázaný sviatok NARODENIE PODĽA TELA 

NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. V piatok, 26. 12. 14 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 stredu, 24. 12. 14 a v pondelok, 5. 1. 15. Zdržanlivosť znamená 

nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich obsahujú. Zdržanlivosť zaväzuje od 

7. roka veku do telesnej smrti. Pôst znamená nejesť; pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň 

malé občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej 

bohoslužbe, respektíve po 15. hodine. Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku. Pôst a 

zdržanlivosť nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko cestujúcich (myslí sa 

aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich (ak nemajú možnosť 

výberu.) 

• V deň sviatku Narodenia Pána, 25. 12. 14 sa znova predstavia deti našej farnosti krátkou 

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

• Pozývame všetkých veriacich našej farnosti na sv. liturgiu v stredu, 31. 12. 14. Po sv. 

liturgii bude vyššie spomenutá večiereň spojená s poďakovaním za rok 2014. Po večierni 

všetkých pozývame na spoločné agapé do priestorov biskupského úradu. 

• Vo štvrtok, 1. 1. 15 budeme sláviť prikázaný sviatok Obrezanie Pána.  

• V nedeľu, 4. 1. 2015, o 17. 00 h. budeme sláviť sv. liturgiu v Chráme Najsvätejšej Trojice 

v Malackách. 
• Mládež z našej farnosti pripravuje 11. ročník gréckokatolíckeho plesu a s radosťou Vás na 

ňom očakávajú. Budú vďační za podporu darom alebo financiami. Ples bude v UPC v 

Mlynskej doline, 31. 1. 2015. Predaj lístkov sa začal 7. 12. 2014. Prvých 50 lístkov si môžete 

kúpiť za 17 € ostatné za 20 €. 
• V ponuke sú duchovné publikácie:  

- 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 €. 

- Duchovné Slovensko. Kniha obsahuje opis významných kultúrnych pamiatok Slovenska 

doplnených fotografiami. Cena za kus je 20 €.  

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

v predaji za 3 €. 

ĎAKUJEME 

• Bohu známa rodina darovala na chrám sumu 50 €. Úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 

   Rod. Semberovej a Vavríkovej (13. 12. 14) a rod. Ilenčíkovej a Žačikovej (20. 12. 14) 

       27. 12. 14 upratuje spoločenstvo Modlitby matiek.  

         3. 1. 15 upratuje rod. Krajňáková a Žeňuchová 

KKOONNTTAAKKTT 

V prípade otázok alebo 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

