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slovíčko o SLOVE 
 

Známy kazateľský príklad zobrazuje praktickú situáciu. Riaditeľ veľkej firmy si nechal 

zavolať do kancelárie jedného zo svojich zamestnancov. Chcel s ním prejsť jeho pozíciu vo 

firme. Začal bilancovať: „Filip, ty si v tejto firme relatívne krátku dobu a za tak krátky čas si 

urobil veľkú kariéru. Začal si pracovať v sklade. Už po týždni si postúpil na obchodné 

oddelenie. Po mesiaci si už bol jeho šéfom. O ďalšie tri mesiace si sa stal výkonným 

viceprezidentom celej našej firmy. Chcem ti oznámiť, že o týždeň idem do dôchodku 

a chcem, aby si celé firmu prevzal ty. Čo na to povieš?“ Zamestnanec jednoducho odpovedal: 

„Vďaka.“ Riaditeľa to prekvapilo: „Tak ja ti ponúkam najlepšiu pozíciu vo firme, tvoju 

životnú šancu a toto je všetko, čo povieš? Na to zamestnanec doplnil: „Pravdaže nie. Ďakujem 

ti, otec!“    

Tento príklad nám môže poslúžiť ako prirovnanie. Môžeme k nemu prirovnať naše 

kresťanstvo. Mohli by sme povedať, že kresťan je človek, ktorý dostal lukratívne miesto nie 

vo firme, ale v Cirkvi – mystickom tele Ježiša Krista. Výsledkom tohto lukratívneho miesta 

má byť vzťah. Vzťah s majiteľom, ktorého môžeme volať našim Otcom. A čo je dôležité? Že 

tomuto nášmu Otcovi neustále ďakujeme.  

A práve o tomto vzťahu hovorí aj evanjelium sviatku Obrezania Pána (Lk 2, 40-49). 

Pán Ježiš je vo veku dvanástich rokov na púti v Jeruzaleme spolu so svojou matkou Máriou a 

Jozefom. Stratí sa im a oni ho nakoniec po troch dňoch hľadania nachádzajú v chráme. 

Dvanásťročný Ježiš celú situáciu vysvetlí jednoduchou protiotázkou: „Nevedeli ste, že mám 

byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Celé pôsobenie Pána Ježiša Krista na zemi je popretkávané 

týmto motívom – vzťah s Nebeským Otcom. Všetci poznáme jeho vyjadrenia typu: „Mojím 

pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo.“ (Jn 4, 34)  „Ja a Otec 

sme jedno.“ (Jn 10, 30) „...nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.“ (Jn 5, 30) 

A krátko pred svojím umučením sa rozpráva so svojím Otcom slovami: „A všetko, čo je moje, 

je tvoje, a čo je tvoje, je moje.“ (Jn 17,10) Myslím, že jeden z najkrajších obrazov Boha Otca 

ukazuje Pán Ježiš v podobenstve O stratenom (márnotratnom) synovi (porov. Lk 15, 11-32). 

Všetci poznáme jeho znenie i jeho výklad. Vieme, že aj tu ide o vzťah. Vzťah s Otcom. Dvaja 



synovia s ním tento vzťah nemajú. Jeden to dáva najavo drasticky. Chce, aby otec zomrel. 

Žiada si podiel dedičstva ešte pred otcovou smrťou. Druhý starší syn síce zostáva s Otcom, 

ale tiež s ním nemá vzťah. On má vzťah s príkazmi, ktoré mu otec dal. Tvrdí, že ich nikdy 

neporušil. Ale vzťah s otcom mu chýba. Nevie úprimne povedať: „Ďakujem, otec!“ Tu sa 

môžeme pristaviť. Lebo občas si aj my Otcov dom predstavujeme ako dom s prvotriednym 

zariadením. Všade samé nápisy: Nedotýkať sa! Nevstupovať! Očistite si obuv! Zakázané toto, 

nedovolené hento...  Francúzsky prozaik Georges Bernanos však hovorí, že Otcov dom „musí 

byť dom rodinný, kde je vždy trocha neporiadku, kde stoličkám občas chýbajú nohy, stoly sú 

poliate atramentom a poháre s lekvárom sa v komore samy vyprázdňujú.” Ale centrom tohto 

domu je Otcovo srdce. 

Toto potrebujeme objaviť nanovo – Otcovo milujúce srdce. Otcovu lásku. Otcovu 

vôľu. Vstúpili sme do nového občianskeho roka. Niektorí si dávame predsavzatia. Pán Boh 

nás cez svoje slovo pozýva k jednému spoločnému. Aby sme sa viac snažili objaviť v našich 

životoch lásku nášho Nebeského Otca. Prakticky nám to možno zmení naše plány, tak ako to 

zmenilo Jozefovi a Márii v spomenutom evanjeliu. Mohli byť už dávno doma, v Nazarete. 

Namiesto toho sa museli vrátiť do Jeruzalema a tri dni hľadať Ježiša. Aj my si možno 

v budúcom roku budeme robiť plány. Niektoré možno vyjdú, iné zasa nie. Skúsme si 

pripomenúť, že možno skrachujú preto, že v nich nešlo o nášho Otca. Nepomohlo by to 

nášmu vzťahu s Otcom, našej spáse. A možno mnohému nebudeme ani rozumieť. Budeme sa 

pýtať: Prečo? Ani Panna Mária a Jozef nerozumeli. Ale Presvätá Bohorodička nám znova 

ukazuje ten správny spôsob života kresťana. Ona si zachovávala Božie slovo vo svojom srdci. 

Toto si dovolím zaželať nám všetkým. Aby sme nakoniec mohli úprimne a s radosťou 

povedať: „Ďakujem, Otec!“        

 

 

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 
 

 

V Gréckokatolíckej cirkvi sa 1. januára spolu s pamiatkou sv. Bazila Veľkého – 

jedného z najväčších a najvýznamnejších cirkevných otcov – slávi aj sviatok Obrezania podľa 

tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Ide o prvú významnú udalosť zo života Ježiša 

Krista po jeho narodení, pri ktorej mu bolo dané aj meno. Evanjelium o tom uvádza: „Po 

ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, 

ako sa počal v živote matky“ (Lk 2, 21). Ježiš Kristus ako Boh a Zákonodarca, nebol povinný 

dodržiavať náboženské predpisy izraelského národa, napriek tomu im bol poslušný a dodržal 

ich. Preto sa na ôsmy deň po narodení podrobil obradu obriezky, čo slávime práve 1. januára. 

V izraelskom národe bola obriezka úkonom, ktorý sa vykonával na každom narodenom 

dieťati mužského pohlavia na ôsmy deň po jeho narodení a pri tejto príležitosti mu dávali aj 

meno. Zvyk obrezať dieťa mužského pohlavia je veľmi starým zvykom u mnohých 

východných národov. Obriezka sa obyčajne konala vo veku dospievania chlapcov a 

považovala sa za symbol ich zrelosti. 

Obriezka - Predobraz krstu. Obriezka vykonávaná v dejinách Izraela a na Ježišovi 

Kristovi predstavovala v dejinách spásy predobraz sviatosti krstu. Obriezkou sa totiž 

starozákonný človek stával členom Božieho ľudu tak, ako sa novozákonný človek stáva 

krstom členom Kristovho kráľovstva. Svätý apoštol Pavol v Liste Kolosanom píše: „V ňom, 

[v Ježišovi Kristovi], ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale obriezkou 

Kristovou, vyzlečením z hriešneho tela. S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s 

ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.“ (Kol 2, 11-12). 

Východná cirkev slávi osobitný sviatok Obrezania Pána od 4. storočia. Počnúc od 8. 

storočia sa uvádza sviatok Obrezania Pána v byzantskom kalendári ako jeden z dvanástich 

veľkých sviatkov.                                                                                          (zdroj: www.grkatba.sk) 
 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 4. - 10. 1. 2016  
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (csl.)  

            
Utorok             Predvečer sviatku Bohozjavenia   

         8:00  Kráľovské hodinky 

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

 

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

                            Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu! 
 

Štvrtok           Zhromaždenie k prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi 

                              7:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)    

                            17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Mária (Michalková) 

         

Piatok                 17:00  Sv. liturgia (csl.) 

    

Sobota                17:00  Sv. liturgia (sl.), večiereň    
 

Nedeľa                 Po Osvietení, O Zachejovi, 8. hlas  

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  

                              17:00   Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 11. – 17. 1. 2016  
 

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                  O mýtnikovi a farizejovi, 1. hlas 

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 

                              17:00   Večiereň (slovenská)  

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V utorok, 5. 1. 16 je predvečer sviatku Bohozjavenia Pána. O 8. 00 h. sa pomodlíme 

Kráľovské hodinky, o 16. 00 h. popoludní budeme sláviť sv. liturgiu s večierňou, po nej bude 

Veľké svätenie vody a Veľké povečerie s lítiou. V tento deň (5. 1. 16) je predpísaný pôst a 

zdržanlivosť od mäsa.  

• V stredu, 6. 1. 16 budeme sláviť prikázaný sviatok Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha 

a Spasiteľa Ježiša Krista. Bohoslužobný poriadok bude vyzerať ako v nedeľu. Po sv. 

liturgiách bude myrovanie  

• Vo štvrtok, 7. 1. 16 budeme sláviť odporúčaný sviatok Zhromaždenie k sv. slávnemu 

Pánovmu Prorokovi, Predchodcovi a Krstiteľovi Jánovi. Okrem sv. liturgie o 17. 00 bude aj 

sv. liturgia ráno o 7. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku.  
• Členovia kolektívu FS Ruthenia už šiesty rok ponúkajú koledovanie medzi veriacimi 

v Bratislave v sobotu, 9. 1. 2016. 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, 10. 1. 16 budeme sláviť sv. liturgiu vo farskom chráme Najsvätejšej Trojice 

v Malackách so začiatkom o 17. 00 h.  

• V stredu, 13. 1. 16 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úrade vlády SR.  

• 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. 
• Špeciálne pre našu farnosť sme znova pripravili nástenný kalendár na rok 2016. Tento 

kalendár obsahuje fotografie udalostí v našej farnosti. Môžete ho získať za príspevok 5 €, 

ktorým podporíte našu farnosť. Na zhotovení tohto kalendára sa opäť podieľal dizajnér 

Ľubomír Michalko ml. Srdečne ďakujeme. 

• 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, ktorú chceme ponúknuť veriacim našej farnosti, je, že deti do 15 rokov budú mať 

na ples vstup zdarma. Cena jedného lístka je 21 €.   

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 aj vysloviť za vašu materiálnu podporu vo forme finančných 

darov či zbierok na rôzne úmysly. 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.  
• Bohu známa rodina darovala na podporu našej farnosti 50 €. Vyslovujeme úprimné Pán Boh 

odmeň.  

mailto:ruthenia@rusyny.org


• Ďakujeme za upratovanie chrámu:   

           9. 1. 16 upratuje: rod. Ilenčíková a Žačiková 

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 
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