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slovíčko o SLOVE 

 

Mnohí sme už počuli alebo čítali duchovnú úvahu o tom, že všetko závisí od toho, 

v čích rukách sa to nachádza. Basketbalová lopta v mojich rukách nemá veľkú cenu, ale 

v rukách takého Michaela Jordana má hodnotu 30 miliónov dolárov. Všetko závisí od toho, 

v čích rukách to je. Tenisová raketa v mojich rukách neznamená veľa. Hrám tenis len 

rekreačne. Ale tenisová raketa v rukách takého Rafaela Nadala znamená veľký úspech. Alebo 

zalistujme vo Svätom písme. Palica v mojich rukách mi môže pomôcť pri chôdzi. Ale palica 

v rukách Mojžiša rozdelila more a zaistila Izraelitom slobodu. Prak v mojich rukách znamená 

neplechu. Prak v rukách mladého Dávida znamená víťazstvo nad Goliášom. A napokon klince 

v mojich rukách stačia možno na poskladanie nábytku. Ale klince v rukách Ježiša Krista 

znamenajú večný život pre nás všetkých. Všetko závisí od toho, v čích rukách to je.  

Máme pred sebou evanjelium 8-ej nedele po Päťdesiatnici. (Mt 14, 14b-22) Pán Ježiš 

zázračne rozmnoží päť chlebov a dve ryby a nasýti veľký dav ľudí. Aj v tomto príbehu sa 

jasne potvrdila táto pravda. Kým tie chleby a ryby boli v rukách chlapca alebo apoštolov, 

stačili na zasýtenie niekoľkých ľudí. Ako náhle sa ale dostali do rúk Pána Ježiša, mohlo sa 

najesť niekoľko tisíc ľudí. Všetko závisí od toho, v čích rukách sa to nachádza. A veľmi 

názorne to ilustruje aj kontext príbehu zázračného rozmnoženia chleba. Bezprostredne pred 

tým sv. evanjelista Matúš zachytáva inú hostinu. Tam je hostiteľom kráľ Herodes. Zrejme si 

myslí, že všetko má pevne v rukách. My ale vieme, že to tak vôbec nebolo. Necháva sa 

zmanipulovať tancom Salome, jej matkou Herodias a výsledok je to, čo vlastne nechcel: hlava 

proroka Jána Krstiteľa. Vidíme jasný kontrast. Obe hostiny sú kráľovské. Kým prvú hostinu 

usporiada kráľ, ktorý spolupracuje s nepriateľom, tú druhú hostinu usporiada Kráľ kráľov, 

ktorý nepriateľa porazil. Kým na hostine kráľa Herodesa sú len vybraní hostia, hostina Kráľa 

Krista je určená pre každého, kto má záujem. A zásadný rozdiel vidíme v závere. Hostina 

Herodesa sa končí smrťou Jána Krstiteľa. Hostina Pána Ježiša pokračuje životom tých, 

ktorých nasýtil. Máme teda pred sebou ukážkový príklad. Na jednej strane človek, ktorý si 

myslí, že je kráľom a má všetko vo svojich rukách. Výsledkom je smrť. Na strane druhej je 

človek, ktorý odovzdá to, čo má do rúk skutočného Kráľa – Ježiša Krista. Výsledkom je život. 

 Tento obraz v sebe nesie zásadné otázky. V čích rukách je môj život? V čích rukách sú 

moje radosti či starosti? Žijem tak, akoby som bol kráľom svojho života a svojich plánov? 



Alebo prijímam za svojho Kráľa Pána Ježiša? Dnešný evanjeliový príbeh má svoje 

predobrazy v Starom zákone. Prvý vidíme v situácii, keď Pán Boh dáva Izraelitom po 

odchode z Egypta na púšti mannu – chlieb z neba. Druhý príbeh je spojený s prorokom 

Elizeom. V čase veľkého hladu nasýti dvadsiatimi chlebíkmi stovku mužov. Keď ho jeho 

sluha odhovára, Elizeus ho vyzýva aby veril Božiemu slovu (porov. 2Kr 4, 42-44). Tým, že 

Pán Ježiš zázračne rozmnožil chleby a nasýtil zástup, naznačil väzbu k Starému zákonu. 

Mojžiš reprezentuje Zákon a Elizeus prorokov. No Kristus zároveň prekonal tieto 

starozákonné zázraky v dvoch hlavných rozmeroch. Izraeliti si okrem jedného dňa nemohli 

zbierať mannu do zásoby, lebo sa im pokazila. Apoštoli v evanjeliu ale nazbierali ešte 

dvanásť košov zvyšných odrobín. To naznačuje vyššiu kvalitu chleba, ktorý ponúka Pán Ježiš. 

Prorok Elizeus zasa dvadsiatimi bochníkmi chleba nasýtil sto mužov. Pán Ježiš piatimi 

chlebami nasýtil päťtisíc. Kristus teda prekonal aj kvantitu. Zázračné rozmnoženie chleba 

v evanjeliu teda neznamená len plné žalúdky. Kontext nám ukazuje, že tu ide o plnosť života, 

ktorý Kristus prináša. Vieme, že keď Pán Ježiš začínal svoju verejnú činnosť, strávil najprv 

40 dní na púšti. Tu ho pokúšal diabol. A jedným z pokušení bolo, aby Kristus premenil 

kamene na chlieb. Pán Ježiš tomuto pokušeniu odolal. Lebo Otcov plán bol iný. Nepremenil 

kamene na chlieb pre seba, ale urobil seba Chlebom života pre iných. 

 Prejdime teraz k praktickej aplikácii pre svoj život. Keď som čítal komentáre 

k dnešnému evanjeliu, našiel som aj jednu úvahu s provokatívnym názvom: Slovo, ktorému 

Kristus nerozumie. Autor najprv urobil krátku anketu s touto otázkou medzi svojimi 

známymi. Dostal rôzne odpovede: strach, pochybnosť, nemožné... V súvislosti s evanjeliom 

o zázračnom rozmnožení chleba jedna odpoveď znela: „Slovo, ktorému Pán Ježiš 

„nerozumie“ je slovíčko iba. Keď Pán Ježiš vyzval svojich učeníkov, aby oni nasýtili zástup, 

oni namietali: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.“ (Mt 14, 17) Kristus akoby tomu 

slovíčku iba nerozumel. Namiesto toho povedal, aby mu ich priniesli. Tým nám hovorí jasne: 

Toto tvoje „iba“ úplne stačí. Nie je to často aj moja výhovorka? Nemám nič, iba trocha lásky 

k svojej manželke. Nemám nič, iba trocha ochoty odpustiť svojmu manželovi. Nemám nič, 

len trocha talentu. A ako odpovedá Kristus? „Prineste mi ich sem!“ Kristus má moc urobiť 

zázrak s tým, čo mu naozaj odovzdám do rúk. Aj Mojžiš bol iba obyčajný človek, ktorý mal 

problém s vyjadrovaním. A predsa ho Boh použil. Dávid bol iba malý chlapec, a predsa ho 

Boh použil, aby porazil veľkého Goliáša. O Kristovi si mnohí jeho súčasníci mysleli, že je iba 

tesárom z Nazaretu. A pritom nám svojou smrťou a vzkriesením „vytesal“ dvere do neba. 

Dnešné evanjelium sa odohralo na pustom mieste. Ale stačili Ježišove ruky a pusté miesto sa 

premenilo na miesto plné života. Tento zázrak sa môže udiať aj s mojím životom. Všetko 

závisí od toho, v čích rukách to je!      

 

LETNÝ EPARCHIÁLNY TÁBOR NA DUCHONKE 
 

V rekreačnej oblasti Duchonka (okr. Topoľčany) v Penzióne Jazmín prebiehal od 5. do 

10. júla 2015 piaty ročník letného tábora bratislavskej eparchie (LET 2015). Šesťdesiat detí a 

mládežníkov rôznych vekových kategórií z jednotlivých farností roztrúsených po celom 

západnom a strednom Slovensku malo opäť po roku možnosť prežiť týždeň naplnený 

duchovným a športovým programom. 

Tábor, ktorý navštívil aj vladyka Peter Rusnák a o. prorosynkel Vladimír Skyba, 

prebiehal pod vedením gréckokatolíckych kňazov (o. Igora Cingeľa z Trenčína, o. Rastislava 

Čižika z Bratislavy a o. Janka Pavlovského z prešovskej archieparchie), ako aj skúsených 

animátorov i bohoslovcov z prešovského seminára na čele s Jožkom Durkotom. 

Tohtoročná téma tábora „Čisté srdce“ bola zvolená z aktuálneho posolstva Svätého Otca 

Františka mladým na rok 2015. V aktivitách a katechézach jednotlivých dní sa zaujímavým 

spôsobom rozoberala potreba stráženia našich zmyslov – zraku, sluchu, čuchu, chuti a hmatu, 

pretože práve oni sú vstupnou bránou do nášho srdca.                        (viac na: www.grkatba.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie:20. - 26. 7. 2015  
 

Pondelok             Svätý a slávny prorok Eliáš 

                                    7:00  Sv. liturgia (sl.)  

                               17:00  Sv. liturgia (csl.)  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) † Vladislav Homza (panychída) 

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.) † Helena (panychída)  

   

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) * Ján, Viera, Ján, Viliam, Richard (Mihalovič) 

         

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (csl.) Vratislav 

           

Sobota                  17:00  Sv. liturgia (sl.)  

                                         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: 27. 7. – 2. 8. 2015  
 
Pondelok              17:00  Sv. liturgia (csl.)   

         
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) * Ingrid, Nella  

                              
Streda                 17:00  Sv. liturgia (csl.)  

     

Štvrtok                  17:00  Sv. liturgia (sl.)      

 

Piatok                    17:00  Sv. liturgia (csl.)    

           

Sobota               Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodárneho Kríža  

                                8:00  Sv. liturgia (csl.)   

17:00  Sv. liturgia (sl.) 

                Večiereň 

   

Nedeľa                   10. po Päťdesiatnici, 1. hlas 

                  8:00    Utiereň (slovenská) 

       9:00    Sv. Liturgia (slovenská) 

             10:30   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

                               17:00   Večiereň   

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V pondelok, 20. 7. 15 slávime odporúčaný sviatok Svätého a slávneho proroka Eliáša. 

V predvečer sviatku sa o 17. 00 h. pomodlíme veľkú večiereň a v deň sviatku budú 2 sv. 

liturgie – o 7.00 h. v slovenskom a o 17.00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku.  

• V nedeľu, 26. 7. 15 bude po sv. liturgiách Zbierka na Podporný fond Konferencie biskupov 

Slovenska. Vopred ďakujeme za Vaše dary.  

• V pondelok, 27. 7. 15 sa v našom chráme uskutoční podujatie s názvom XXIII. 

Spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste SR. Jedným zo spoluorganizátorov je aj 

naša bratislavská eparchia. Podujatie sa začne o 13. 00 h. v priestoroch eparchiálneho úradu 

kolokviom na tému: Štvrťstoročnica zrodu svätogorazdovskej tradície na Slovensku. 

Duchovným vrcholom podujatia bude sv. liturgia v našom chráme o 17. 00 h., ktorú bude 

sláviť vladyka Peter Rusnák. Po jej skončení bude v priestoroch eparchiálneho úradu agapé.  

• V stredu, 29. 7. 15 budeme sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR s obvyklým 

začiatkom o 16.00 h. 

• V sobotu, 1. 8. 15 slávime sviatok Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného 

a životodárneho Kríža. 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. Pri príležitosti tohto 

sviatku bude v závere večernej sv. liturgie, po zaambónnej modlitbe, posvätenie vody. Týmto 

dňom zároveň začína aj pôst pred sviatkom Zosnutia presvätej Bohorodičky. Tento pôst trvá 

až do spomínaného sviatku (15. augusta). Na našom území nie je záväzný.  
• V nedeľu, 2. 8. 15 budeme sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme Najsvätejšej 

Trojice v Malackách so začiatkom o 17.00 h. 

• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať:  

     Michal Vyšváder, syn rodičov Karola a Márie r. Radochovej, narodený a bývajúci 

v Malackách a Katarína Gajdová, dcéra rodičov Štefana a Heleny r. Fedorovej, narodená 

a bývajúca v Bratislave.  
• Nedeľou, 5. 7. 15 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 dňoch 23. až 25. októbra plánujeme pre manželské páry našej farnosti kurz Rút. Ide 

o evanjelizačný kurz, ktorý chce pomôcť manželom posilniť, obnoviť a uzdraviť vzťah 

manželov cez poznanie a prijatie plánu Boha pre manželstvo. Kurz sa uskutoční v Marianke 

a cena na osobu je 40 €.  

ĎAKUJEME 

• Pri zbierke na Dobročinné diela sv. otca sa na sviatok patrónov našej eparchie sv. Petra 

a Pavla 29. 6. 15 vyzbierala suma 320 €. Vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

             rod. Semberovej a Vavríkovej (11. 7. 15) Ilenčíkovej a Žačikovej  (18. 7. 15) 
             25. 7. 15 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek  

               1. 8. 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, 0911/400 845,                                                                         
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

