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slovíčko o SLOVE 
 

 

Keď som sa v uplynulých dňoch snažil priblížiť k dnešnému evanjeliu, narazil som na 

viaceré úvahy či komentáre. Väčšina z nich sa niesla ale jedným smerom. Boli podložené 

viacerými ilustráciami. Jeden príbeh napr. hovoril o tom, ako si v cirkevnom spoločenstve 

zavolal ekonóm jedného bohatého človeka, ktorý bol známy svojou skúposťou. Pýta sa ho: 

„Vy ste taký bohatý a predsa v mojich záznamoch chýba zmienka o tom, že by ste boli 

darovali čo i len jeden cent na podporu našej komunity.“ Na to sa muž ohradí: „A je vo vašich 

záznamoch, že mám postihnutého brata, ktorý je odkázaný na celodennú opateru? Je vo 

vašich záznamoch aj to, že moja sestra je vdova s troma deťmi a nedokáže vyžiť do konca 

mesiaca? Na to sa ekonóm zahanbene zháči a prizná: „Nie, to v mojich záznamoch nie je.“ 

Bohatý muž sa ho teda spýta: „Tak mi povedzte, ak nič nedávam im, prečo by som mal dávať 

vám?“ Iný kazateľ použil príklad s podobnou pointou. Vracia sa rodina z nedeľnej 

bohoslužby domov a otec sa stále sťažuje. „Dnes sa liturgia začala neskoro. Zbor otrasne 

spieval. Deti neskutočne vystrájali. Kázeň bola úžasne nudná a nekonečná...“ Vtom ho preruší 

syn: „Otec, myslím, že to bola celkom dobrá šou za to jedno euro, ktoré si tam nechal. 

Tieto príklady jasne ukazujú ako sa dá použiť a niekedy možno aj zneužiť podobenstvo 

26-tej nedele po Päťdesiatnici (Lk 12, 16-21). Na moralizovanie bohatých. Ale obsiahneme 

tak celý význam tohto podobenstva? Preto si položme otázku, prečo ho vlastne Pán Ježiš 

povedal. Na začiatku stojí pokus o zneužitie. Počujeme ako niekto z davu ľudí okolo Pána 

Ježiša naňho vykríkne: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ 

(Lk  12, 13) A nato nasleduje zaujímavá odpoveď Pána Ježiša: „Človeče, kto ma ustanovil za 

sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ (Lk 12, 14) Človek z davu, chce zneužiť Pána Ježiša 

na to, aby získal svoj majetok. Lenže Kristus neprišiel, aby rozdeľoval, ale aby spájal. Exegéti 

špekulujú, o čo mohlo ísť. Ten človek, ktorý sa obrátil na Krista bol zrejme mladší brat. 

Dedičstvo obyčajne zahŕňalo aj pozemky, ktoré sa nemali deliť. Ak k tomu malo dôjsť musel 

dať súhlas najstarší brat. Viac sa ale odporúčalo, aby bratia pozemok nedelili, ale zostali na 

ňom hospodáriť spolu. Keď zohľadníme tieto informácie, dostáva odpoveď Ježiša Krista 



trochu iný rozmer. Kristus nechce bratov rozdeliť, chce ich spojiť. Preto ich i nás varuje 

podobenstvom o „bohatom bláznovi“.   

Zopakujme si preto znova vysvetlenie podobenstva, s otázkou, prečo je človek nazvaný 

bláznom. Na prvý pohľad sa nesprával nerozumne. Možno sa nám pred očami vynorí príklad 

patriarchu Jozefa, ktorý v Egypte riešil problém úrodných a neúrodných rokov obdobne. 

Počas úrodných rokov nechal vytvoriť veľké zásoby z úrody, aby prežili neúrodné roky. 

Bohatému človekovi tiež nešlo o to, aby mal stále viac, podľa hesla: Ešte toto a potom už 

prestanem. Tento človek má dosť, nechce viac. Len si chce postaviť nové miestnosti, aby mal 

kde uskladniť úrodu. Keď si to teda zhrnieme, bohatý človek zrejme zamestnával aj iných, bol 

staviteľ a investor. A predsa ho Pán Ježiš v podobenstve nazýva bláznom. Dôvody? Jeho prvé 

bláznovstvo spočíva v tom, že nespoznal odkiaľ prišlo jeho bohatstvo. Evanjelium spomína, 

že „pole prinieslo veľkú úrodu“. Druhé bláznovstvo nadväzuje na to prvé. Ak tento muž 

nespoznal zdroj svojho bohatstva, tak potom nemohol pochopiť, ako ho ma správne použiť. 

A toto platí aj pre nás. Ak nevidím, že môj život nie je vlastne môj, že moje dieťa nie je 

vlastne moje, že môj majetok nie je vlastne môj, potom neviem ako ho správne použiť. Ak 

nevidím, že aj moja sexualita je vlastne darom od Boha, potom ju neviem správne použiť 

a používam ju pre iba pre seba a nie na to, aby som obdaroval svoju manželku alebo manžela. 

V evanjeliu podľa Jána si môžeme prečítať známu vetu: „Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do 

rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola (...) a začal umývať 

učeníkom nohy... (Lk 13, 3nn) Pán Ježiš teda veľmi dobre vedel, odkiaľ prichádza a kam ide 

a v tomto vedomí robil vždy jednu vec: slúžil. Preto ani v dnešnom evanjeliu nechce byť 

sudcom. On chce zachraňovať. Chcel zachrániť vzťah dvoch bratov, medzi ktorých sa dostal 

majetok. A chce zachrániť aj naše vzťahy. Preto nám ponúka ten najväčší poklad. Seba 

samého. 

V roku 1925 zaviedol pápež Pius XI. pre celú katolícku cirkev sviatok Krista Kráľa, 

ktorý sa slávi práve dnes. A jeden dôležitý moment podčiarkuje v tejto súvislosti spomínané 

podobenstvo. V evanjeliu podľa sv. Jána čítame jasné slová: „Boh neposlal Syna na svet, aby 

svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“ (Jn 3, 17) A chce nás spasiť svojou cestou. 

Chce kraľovať našim srdciam. Potom, ako Kristus zázračne rozmnožil chlieb a nasýtil davy, 

to tiež niektorí chceli zneužiť. Chceli ho urobiť kráľom pre svoje žalúdky. Toto ale Pán Ježiš 

odmietol. A odmieta to aj dnes. Nejde v prvom rade o naše žalúdky či sýpky. Bohu ide 

v prvom rade o naše srdcia. Preto nezneužívajme Pána Ježiša na svoje plány, ale dovoľme mu, 

aby nás On použil pre seba.    

 

 

VLADYKA PETER RUSNÁK NA PÚTI „K PRAHOM APOŠTOLOV“  

 
Slovenskí biskupi sa v sobotu, 14. Novembra 2015 vrátili na Slovensko z návštevy ad limina 

apostolorum v Ríme a Vatikáne. Počas uplynulých dní sa dvakrát stretli s pápežom 

Františkom, navštívili viaceré vatikánske dikastéria a pápežské rady a slávili sväté omše so 

slovenskými pútnikmi a krajanmi v hlavných rímskych bazilikách. 

V rámci liturgikých slávení bola aj archijerejská liturgia v Bazilike Santa Maria Maggiore, 

ktorej hlavným slúžiteľom bol prešovský arcibiksup metropolita Ján Babjak SJ. 

Návštevy ad limina sa zúčastnil aj náš eparcha vladyka Peter. Spolu s biskupmi navštívil 

viaceré dikastériá a na troch z nich – Pápežská rada pre laikov, Pápežská rada pre 

spravodlivosť a pokoj a Kongregácia pre náuku viery predniesol príhovor. Išlo totiž o oblasti, 

ktoré má biskup Rusnák na starosti vrámci Konferencie biskupov Slovenska: je predsedom 

Rady pre laické a apoštolské hnutia, Rady pre spravodlivosť a pokoj a Teologickej komisie. 

 
zdroj: www.grkatba.sk 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 23. - 29. 11. 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.) † Katarína (Michalková) 

         

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                  17:00  Sv. liturgia (sl.) † Ján, Katarína (Krajňáková) 

                                        Večiereň 
  

 Nedeľa                   27. po Päťdesiatnici, 2. hlas  

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  

                              17:00   Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 11. – 6. 12. 2015  
 

Pondelok              17:00  Sv. liturgia (csl.) 

         
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) † Oľga, panychída 

 
Streda                    16:00  Sv. liturgia v kaplnke Úradu vlády SR 

                               17:00  Sv. liturgia (csl.)  

     

Štvrtok                  17:00  Sv. liturgia (sl.)  

  

Piatok                      7:00  Sv. liturgia (sl.)  

                               17:00  Sv. liturgia (csl.) 

        

Sobota                   17:00  Sv. liturgia (sl.) 

             Veľká večiereň s lítiou 

 

Nedeľa                   28. po Päťdesiatnici, 3. hlas, Sv. Mikuláš Divotvorca 

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská), myrovanie 

                               17:00   Večiereň (slovenská)  

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 22. 11. 15 pozývame na stretnutie detí, ktoré sa začne o 15. 00 na farskom úrade.  

• V sobotu, 28. 11. 15 o 15. 30 h. bude prípravné stretnutie detí pred prvým prijatím sv. 

tajomstva zmie1renia a eucharistie.  

• V nedeľu, 29. 11. 15 sa uskutoční jesenná zbierka na Charitu. Jej účelom je podpora ľudí 

v materiálnej núdzi. Vyzbierané peniaze zasielame gréckokatolíckej charite do Prešova. 

• V stredu, 2. 12. 15, o 16. 00 h. budeme v kaplnke Úradu vlády SR sláviť sv. liturgiu. 

• Piatok, 4. 12. 15 je prvým piatkom v mesiaci, a teda príležitosťou prijať odpustenie vo 

sviatosti zmierenia. V tento deň budú znova dve sv. liturgie – jedna o 7.00 h. a druhá o 17. 00 

h, pričom bude v chráme počas celého dňa možnosť sv. spovede. 

• V nedeľu, 6. 12. 15 budeme zároveň sláviť sviatok nášho otca sv. Mikuláša Divotvorcu. 

V predvečer sviatku bude veľká večiereň. Našu farnosť znova navštívi sám sv. Mikuláš, aby 

našich najmenších ako každoročne potešil sladkosťami. Príde v predvečer svojho sviatku,  

v sobotu, 5. 12. 15, cca. o 18. 00. hod. Preto prosíme deti, aby si na jeho návštevu pripravili 

básničky, pesničky alebo iné umelecké kúsky s náboženským zameraním.  

• V nedeľu, 6. 12. 15 budeme znova sláviť sv. liturgiu v Kostole Najsvätejšej Trojice 

v Malackách so začiatkom o 17. 00 h. 
• Pozývame Vás k účasti na petícii Bratislava proti hazardu, ktorú inicioval primátor spolu so 

starostami mestských častí Bratislavy a podporuje ju aj náš vladyka Peter Rusnák spolu s o. 

arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Ide o zrušenie herní v našom hlavnom meste. 

Relevantný je podpis človeka, s trvalým bydliskom v Bratislave. Viac informácii nájdete na 

webovej stránke: www.bratislavaprotihazardu.sk. 

• Redakcia časopisu Slovo dáva do pozornosti niektoré novinky. Časopis v novom ročníku 

prejde kompletnou grafickou zmenou – nová titulka, nové grafické spracovanie článkov a 

celkovej grafiky vo vnútri časopisu. Takisto rozsahovo SLOVO mierne zmohutnie – pribudnú 

4 strany. Okrem toho pribudne v novom roku aj novinka v podobe objednania si elektronickej 

verzie SLOVA v cene – 8 € na celý rok. Záujemcovia o elektronickú verziu SLOVA sa môžu 

prihlásiť do redakcie telefonicky na čísle: 051/7731 481 alebo mailom na: slovo5@grkatpo.sk 

• Každý piatok prebieha na eparchiálnom úradu bezplatné vyučovanie ukrajinského jazyka 

pre deti i dospelých so začiatkom o 17. 00 h.  
• Na farskom úrade si môžete zakúpiť knižný kalendár Spolku sv. Cyrila a Metoda na rok 

2016, ktorý je v predaji za 3 €. Ponúkame tiež aktuálnu podielovú knihu spolku Na krídlach 

slova a viery za cenu 4, 90 €.  

• Prosíme dobrovoľníkov najmä z radov mladšej generácie o pomoc pri organizácii ďalšieho 

ročníka nášho plesu, ktorý sa uskutoční v sobotu, 23. 1. 2016 v UPC v Mlynskej doline. 

Novinkou, ktorou chceme pritiahnuť viac veriacich z farnosti na ples je, že deti do 15 rokov 

budú mať na ples vstup zdarma. Tiež prosíme o Vašu podporu napríklad aj cenami do 

tomboly. 

ĎAKUJEME 

• Pri zbierke na Solidárny fond našej eparchie sme v nedeľu, 8. 11. 2015 vyzbierali sumu 425 

€, čím sme podporili ekonomicky slabšie farnosti našej eparchie. Srdečná vďaka všetkým! 

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

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

            rod. Semberovej a Vavríkovej (14. 11. 15) a rod. Mojzešovej a Mockovej (20. 11. 15) 
           27. 11. 15 upratuje: rod. Ilenčíková a Žačiková 

             5. 12. 15 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek. 

mailto:slovo5@grkatpo.sk


 

KKOONNTTAAKKTT 

V prípade otsázok 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

