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slovíčko o SLOVE 
 

Určite si vieme živo predstaviť situáciu, keď niekoho pozveme na návštevu. Čím viac 

sa blíži čas návštevy, tým je naša príprava intenzívnejšia. Pripravíme nejaké pohostenie, 

pekne upraceme, my sami sa upravíme. Čo je spoločným znakom väčšiny návštev? Väčšinou 

ukážeme len to, čo sami chceme. Chceme predsa urobiť dobrý dojem. 

A niekedy sa správame podobne aj vo vzťahu k sviatočným dňom, medzi ktorými sa 

práve nachádzame. Akoby Pán Ježiš prichádzal iba na krátku návštevu. Aj v tomto zmysle 

niektorí vnímajú slová evanjelia dnešnej nedele pred Osvietením. Na začiatku evanjelia podľa 

Marka sme počuli výzvu na prípravu: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Mk 

1, 3) Čo pre nás znamenajú tieto slová? Je to výzva, aby sme sa pripravili na návštevu Boha? 

Skôr ako zodpovieme túto otázku, presuňme sa o niekoľko storočí pred Kristovo narodenie do 

situácie, kedy ústami proroka Izaiáša zazneli tieto slová. Nachádzame sa niekde v polovici 

šiesteho storočia pre Kristom. Tieto slová sú určené ľuďom, ktorí doslova stratili pôdu pod 

nohami. Je to situácia skutočnej katastrofy a mnohých ľudských tragédií. Už takmer 40 rokov 

sa Izraeliti nachádzajú v babylonskom exile. Boli tam nasilu zavlečení po zničení Jeruzalema 

kráľom Nabuchodonozorom v roku 586/7 pred Kristom. Niektorí ešte prežívajú šok, iní si už 

zvykli a asimilovali s tamojším obyvateľstvom, stratili svoju identitu. Tí, ktorí ju ešte 

nestratili, prežívajú ťažké chvíle na brehu babylonských riek. Starajú sa o gigantický 

zavlažovací systém Babylonu. Otrocká práca. A k tomu sa pridáva ťaživá otázka. Kde je teraz 

Boh? Kde je Boh, keď sme stratili zem, ktorú nám sľúbil a daroval? Kde je Boh, keď 

Jeruzalemský chrám, znak jeho prítomnosti medzi nami, je zničený? A do tejto trpkej 

a deprimujúcej skúsenosti neprítomnosti Boha zaznieva slovo o Božej blízkosti. Slovo o tom, 

že otroctvo sa skončí a Izrael sa vráti domov. Tento prísľub sa neskôr naozaj vyplnil. 

V prípade dnešného evanjelia sa reakčný čas skrátil. Už nemusíme čakať dlhé roky. 

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky.“ Toto slovo je platné dnes. S jedným 

dôležitým upozornením. Boh neprichádza na návštevu na pár hodín alebo dní. A tu je veľký 

problém. Keď my prijmeme vzácnu návštevu, väčšinou sme radi, keď si po jej odchode 

môžeme povedať: „Vyšlo to. Pohostenie chutilo, pekne sme sa porozprávali, návšteva sa cítila 

dobre.“ Tu mi prichádza na um známa anekdota, keď k mladým manželom prídu na návštevu 

rodičia. Po dlhom zvonení napokon dvere otvorí zať. Svokrovci ho privítajú so širokým 

úsmevom a slovami: „Deti, zostaneme u vás tak dlho, až kým vám nezačneme liezť na nervy. Na 



to zať pohotovo zareaguje: „Ale nie, aspoň kávu si predsa dajte.“ Boh neprichádza na návštevu. 

On neprichádza na pár hodín alebo dní. Boh prichádza do svojho. A v tom je veľký rozdiel. 

Evanjelista Ján mohol len smutne konštatovať: „Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho 

neprijali.“ (Jn 1, 11) My by sme Boha chceli iba na návštevu podľa toho, kedy nám to vyhovuje 

a ukážeme mu to, čo sami chceme. „Pozri, vyspovedal som sa, dal som almužnu človekovi 

v núdzi...“ Väčšinou Bohu adresujeme známu pozvánku: „Mám problém.“ A keď sa ten problém 

pominie, pominie sa aj dôvod návštevy Boha. Podobám sa tomu zaťovi, ktorý hovorí: „Aspoň 

kávu si dajte!“ Prečo Pána Ježiša neprijali židia v jeho čase? Lebo oni mu chceli urobiť len tú 

„kávu“. Zbav nás nadvlády Rimanov. Len toto od teba chceme. Vypi túto kávu a môžeš zasa ísť. 

My budeme spokojne žiť ďalej. Boh ale chce moje srdce. Prečo ho chce? Lebo prichádza do 

svojho vlastného. Toto je začiatok najstaršieho evanjelia podľa Marka. Boh neprichádza na 

návštevu, On prichádza do svojho. A toto sa mi nepozdáva. Lebo tak ako Izrael v exile pomaly 

strácal svoju identitu, tak ju strácame aj my v exile hriechu. Prispôsobujem sa egoistickej 

tendencii. Môj život je predsa môj život. Veď moja práca je iba moja. Moje deti sú moje deti... 

V akom kontraste k tomu vyznievajú slová Pána Ježiša v evanjeliu podľa Jána: „Kto ma miluje, 

bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho 

príbytok.“ (Jn 14, 21) 

Veľmi jasne tento kontrast podčiarkuje aj druhé evanjelium, ktoré je predpísané na dnešnú 

nedeľu ako radové. Je to známy príbeh o bohatom mužovi, ktorý chce od Krista vedieť, čo má 

robiť, aby mal večný život. (Lk 18, 18-27) Dobré poznáme aj výsledok tohto rozhovoru. Keď 

Kristus bohatého muža požiada, aby rozdal majetok a stal sa jeho učeníkom, odchádza smutný. 

On prišiel ku Kristovi iba na návštevu, nechcel ostať nastálo. Jeho identita už totiž bola zakotvená 

v niečom inom. Toto Božie slovo nás teda znova pozýva na inventúru našich postojov. 

Prichádzam do chrámu len ako na návštevu alebo domov? Veľmi ľahko to spoznáme. Známe 

úslovie hovorí, že tvoj domov je tam, kde je tvoje srdce. Patrí moje srdce výlučne Bohu alebo je 

rozdelené? Začiatok evanjelia nám kladie dôležité otázky. Zároveň nás pozýva, aby sme nanovo 

pripravili cestu Pánovi do nášho života. Lebo na tejto ceste môžu byť rôzne prekážky. A medzi 

nimi ľahko vynikne najmä jedna, vyjadrená vetou: „Pane príď len na návštevu.“ Boh prichádza 

k nám, aby sa u nás zabýval natrvalo. Na to ale nekonečný Boh potrebuje jedno povolenie na 

pobyt od nás, svojich stvorení: otvorené srdce. Neukazujme Bohu len to, čo chceme my, ale 

dajme mu to, čo chce On. 

NOVOROČNÉ SLOVO NÁŠHO VLADYKU PETRA RUSNÁKA 

Bratia a sestry! Chcem Vás pozdraviť na začiatku nového roka a zaželať Vám veľa 

šťastia a Božieho požehnania. Istotne aj Vy ste v týchto dňoch vyslovili veľa takýchto želaní. 

To je však všetko, čo z ľudského hľadiska môžeme urobiť. Keby sme mali totiž moc tieto 

želania aj realizovať, bol by raj už tu na zemi. Človek sa však stále bolestne presviedča, že 

jeho plné šťastie neleží v dosahu jeho ľudských schopností a možností. Na niečo je to však aj 

dobré. Stále je nútený hľadať to pravé šťastie a pokoj. To ho v konečnom dôsledku môže 

nasmerovať k tomu, ktorý hovorí, že je pravý pokoj a skutočné šťastie. 

Pravé šťastie je spojené so skutočnou láskou, ktorá sa zjavila v Kristovi Ježišovi. V 

týchto dňoch sme ho kontemplovali ako maličké bezbranné dieťa, ktoré vstupuje do sveta 

poznačeného nenávisťou a prenasledovaním práve tých najbiednejších. Vzápätí ho uvidíme 

ako dospelého muža, ktorý verejne vstupuje do Otcovej vôle, aby sa stotožnil so zraneným 

ľudstvom a vyslobodil ho skrze krst zo smrti, ktorej podľahol hriechom. 

Ohlasujme radostnú zvesť a slovo nádeje, podľa slov sv. Pavla, Božie slovo vhod, či 

nevhod, ono má moc spasiť tých, čo ho počúvajú. Nebuďme len poslucháčmi, alebo 

ohlasovateľmi slova, ale aj jeho uskutočňovateľmi, buďme pripravení pomôcť tým, ktorí sa 

nachádzajú v ťažkých situáciách. Boh odmení, každú našu úprimnú snahu. Nech ľudia vidia 

naše dobré skutky a oslavujú Otca, ktorý je na nebesiach. Jemu sláva na veky vekov. 
                                                                                       Vám všetkým žehná vladyka Peter 
 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 5. - 11. 1. 2015 
 

Pondelok             8:00  Kráľovské hodinky 

         16:00 Sv. liturgia s večierňou, následne: svätenie vody a veľké povečerie   

          

Utorok       Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. 

                          Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu! 

 

Streda           Zhromaždenie k prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi 

                            7:00  Sv. liturgia (slovenská)    

                          17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

 

Štvrtok              17:00  Sv. liturgia (sl.) 

 

Piatok                17:00 Sv. liturgia (csl.) 

  

Sobota             17:00 Sv. liturgia (sl.) 

           Večiereň  

 

Nedeľa     31. po Päťdesiatnici, Po Osvietení, 6. hlas 

                  8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  

                           10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 

                           17:00  Večiereň 

 Bohoslužobný poriadok na obdobie: 12. - 18. 1. 2015  
 
Pondelok            17:00  Sv. liturgia (csl.) 

 
Utorok               17:00  Sv. liturgia (sl.)                          

 

Streda              17:00  Sv. liturgia (csl.) 

 

Štvrtok                17:00  Sv. liturgia (sl.) 

                                      
Piatok                  17:00  Sv. liturgia (csl.) 

  

Sobota              17:00  Sv. liturgia (sl.) 

                                         Večiereň 
   

Nedeľa                 32. po Päťdesiatnici – o Zachejovi, 7. hlas 
              8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. Liturgia (slovenská)   

                               17:00    Večiereň 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V utorok, 6. 1. 15 budeme sláviť prikázaný sviatok Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha 

a Spasiteľa Ježiša Krista. Bohoslužobný poriadok bude vyzerať ako v nedeľu. V pondelok, 5. 

1. 15 sa o 8. 00 h. pomodlíme Kráľovské hodinky, o 16. 00 h. budeme sláviť sv. liturgiu s 

večierňou, po nej bude Veľké svätenie vody a povečerie s lítiou. V tento deň (5. 1. 15) je 

predpísaný pôst a zdržanlivosť od mäsa.  

• V období po sviatku Bohozjavenia je zvykom požehnávať a posväcovať príbytky. Kto má 

záujem o návštevu kňaza nech to nahlási osobne alebo cez kontakty farského úradu. 

Pripomíname, že aj dom, ktorý už bol raz posvätený, môže byť v tento sviatok opäť kňazom 

navštívený a požehnaný jordánskou vodou. Ide tu predovšetkým o pastoračnú návštevu kňaza 

v rodine a zvolávanie Božieho požehnania pre konkrétny príbytok a celú rodinu. 
• Členovia kolektívu FS Ruthenia už piaty rok ponúkajú koledovanie medzi veriacimi 

v Bratislave v sobotu, 10. 01. 2015. Ak máte záujem o ich návštevu, môžete sa nahlásiť na e-

mail: ruthenia@rusyny.org prípadne zavolať na tel. číslo 0903 533 101. 

• V nedeľu, 18. 1. 15 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, 14. 1. 15. 
• 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 €. 

• Zakúpiť si môžete hudobné CD s názvom Požehnaný si, Pane, ktoré v uplynulom roku 

2014 vydala skupina zboru bohoslovcov kňazského seminára v Prešove. Jedno CD stojí 6 €.  

ĎAKUJEME 

• Na začiatku nového kalendárneho roka sa chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí 

sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o budovanie jednoty nášho farského spoločenstva. 

Predovšetkým Vám ďakujeme za duchovnú podporu vo forme modlitieb. Vďaka patrí 

všetkým kantorom za veľkú službu, našim obom chrámovým zborom, rodinám, ktoré sa 

pravidelne podieľajú na upratovaní chrámu, či organizátorom nášho plesu. Ďakujeme tiež za 

obetavú starostlivosť o kvetinovú výzdobu v chráme, ale aj v kaplnke pri chráme. Srdečné 

„Pán Boh odmeň!“ chceme vysloviť za vašu materiálnu podporu, vďaka ktorej sme 

v uplynulom roku mohli ukončiť sanačné práce na našom chráme. Želajme si, aby sme aj 

budúcom roku rástli v službe a jednote s Kristom uprostred a „dorástli“ až do dokonalej 

jednoty a lásky v Božom kráľovstve.   

  • Ďakujeme za upratovanie chrámu: 

   Spoločenstvu Modlitby matiek (27. 12. 14) a rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (3. 1. 15) 

       10. 1. 15 upratuje. Neokatechumenátne spoločenstvo   

       17. 1. 15 upratuje rod. Mocková a Mojzešová. 

 

mailto:ruthenia@rusyny.org


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

