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slovíčko o SLOVE 

 

 

Istý novinár dostal za úlohu napísať článok na tému lenivosť. Rozhodol sa preto 

navštíviť oblasť, ktorej obyvatelia boli známi svojou záhaľčivosťou. Keď prechádzal popri 

jednom poli, zbadal človeka, ktorý sedel na nejakej stoličke a okopával svoje pole. Novinár si 

povedal, že toto bude vhodný príklad lenivého človeka. Veď kto to kedy videl? Po sediačky 

okopávať pole! Keď sa pohol ďalej, z iného uhla zrazu zbadal niečo, čo si predtým nevšimol. 

Ten farmár nesedel na stoličke, ale na invalidnom vozíku. A keď zaostril zrak, zistil, že ten 

človek má amputované časti nôh. Zrazu sa z príkladu lenivosti človeka stal príklad veľkého 

odhodlania a húževnatosti. Bolo potrebné len jedno. Zmeniť uhol pohľadu a pozrieť sa lepšie. 

Tento príklad demonštruje známy jav. Na veci sa pozeráme z rôznych uhlov pohľadu. Maliar 

vníma svet vo farbách a pestrosti, sochár vo formách, hudobník si všíma zvuky, ekonóm ho 

možno vníma cez optiku čísel, financií, komodít.  Právnik cez zákony, lekár cez diagnózy či 

liečebné postupy. Niekedy zvykneme hovorievať až o profesionálnej deformácii. Ako 

napríklad, keď IT - špecialista a zároveň otec rodiny nevie, či má večer deti uložiť alebo uložiť 

ako. Jednoducho sa na veci, osoby, udalosti pozeráme cez optiku toho, čím najviac žijeme.  

Pán Ježiš to v  evanjeliu Tretej nedele po Päťdesiatnici vyjadril dôležitým tvrdením: „Lampou 

tela je oko.  Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle.“ (Mt 6, 22)  Táto veta je 

kľúčová. Je kľúčom k pochopeniu ďalších viet z evanjeliovej state. Čítal som úvahu jedného 

kňaza, ktorý pri analýze tejto state evanjelia prichádza k možnému vysvetleniu. Zvykneme 

hovorievať, že oči sú oknami do duše. A my nehľadíme na veci na také ako sú, ale skôr na ne 

hľadíme tak, akí sme my sami.   

Kazateľský príklad hovorí o dvoch ľuďoch, ktorí dostali úlohu. Dobrý človek mal nájsť 

vo svojom okolí jedného zlého človeka. Zlý človek mal naopak nájsť vo svojom okolí 

dobrého.  Ani jeden z nich svoju úlohu nesplnil. Ak je človek plný nenávisti, vidí okolo seba 

samých nenávistných ľudí. Ak sa vo vnútri cítim neistý, ostatných vnímam ako možnú 

hrozbu.  Žena na návšteve umeleckej galérie sa rozhorčuje pred jedným dielom: „Tomu vy 

hovoríte umelecké dielo?!“ Dostane odpoveď: „Nie pani, tomu hovoríme zrkadlo.“  Na veci 

sa pozeráme spôsobom, akí sme my sami. Aj otcovia púšte sa zhodujú na tom, že čo nie je 

v nás, to nás nevyvedie z miery.  Väčšinou nás na tých druhých vytáča to, čo sme sami v sebe 

celkom nevyriešili a nespracovali.  



Dôležitým  dôsledkom  teda je, že na správny pohľad sa musíme správne pripraviť. Ak 

chceme vidieť veci, osoby také aké naozaj sú, musíme si vyčistiť zrak. Ako je možné, že len  

mudrci z východu videli pri narodení Ježiša Krista hviezdu? Ako je možné, že keď 40 dní po 

narodení Pána Ježiša ho prinášajú do chrámu, spoznajú ho v dave ľudí iba Simeon a Anna? 

Ako je možné, že nie všetci súčasníci Pána Ježiša Krista, ktorí ho fyzicky stretli, nespoznali 

ho ako Božieho Syna? Ich oči neboli pripravené. Ich oči neboli čisté. Preto Pán Ježiš povie: 

„Blažení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“  

Preto si potrebujeme nechať vyčistiť zrak. Potrebujeme pohľad očistený od hriechu, od 

egoizmu, od strachu, od závisti. Jednoducho potrebujeme Boží pohľad. Dobrý človek hľadá 

v druhom človeku dobro, človek naplnený zlom, hľadá v druhom to isté. A človek naplnený 

Bohom, hľadá v druhom človeku Boha. Človek naplnený Božím slovom hľadá v situácii ktorá 

ho stretne Božie slovo. Pýta sa, čo mu tým Boh chce povedať. Preto je prvá veta dnešného 

evanjelia kľúčová. Je kľúčom k lepšiemu pochopeniu ďalších jeho viet.  „Nemôžete slúžiť aj 

Bohu aj mamone. (...) Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť....“ (Mt 6, 24. 

33) Ak mám totiž čistý, nezahmlený pohľad, potom jasne vidím osoby a vecí také, aké sú. 

Vidím, že nemá zmysel postaviť ich na miesto, ktoré patrí iba Bohu. Nebudem si robiť 

starosti, ako tieto veci získať, lebo mojou hlavnou a prvou starosťou je – Božie kráľovstvo. 

Ako odovzdať Bohu vládu nad svojim životom. Ako mu odovzdať svoje srdce.  

Vyššie citovaný kazateľ opisuje svoju skúsenosť. Po jednej bohoslužbe ho oslovili 

dvaja ľudia. Jeden z nich mu povedal: „Dnes ma to, čo si hovoril, veľmi povzbudilo. Toto 

som potreboval počuť Bolo to naozaj z Ducha.“ Druhý mu zasa povedal: „No, dnes som ti 

v príhovore narátal osem gramatických chýb. Mal by si na sebe popracovať.“ Dvaja ľudia, 

ktorí počúvali ten istý príhovor. Jedného povzbudil, druhého pohoršil. Aj my často počúvame 

viacerí to isté Božie slovo, modlíme sa tie isté modlitby, slávime tú istú eucharistiu. Ale čo je 

dôležité? S akým pohľadom, s akým srdcom. Či s pohľadom zahmleným hriechom, vlastnými 

predstavami či očakávaniami? Len s čistým srdcom môžem byť naozaj blažený. Na písanie je 

najvhodnejší čistý papier. Na už popísaný sa ťažko znova píše. 

 

ÔSMA EPARCHIÁLNA PÚŤ DO ŠAŠTÍNA 

 

V šaštínskej bazilike Sedembolestnej Panny Márie sa v sobotu 4. júna konala v poradí 

už ôsma púť bratislavskej eparchie, na ktorej sa zúčastnili pútnici z jednotlivých farností 

eparchie (Bratislavy, Trnavy, Trenčína, Žiliny, Brezna, a iných) spolu so svojimi otcami 

duchovnými. 

Púť sa konala v deň sviatku Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, ktorý sa vo 

východnom obrade slávi v sobotu po sviatku Ježiša Krista, milujúceho ľudí (slávnosť  

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v latinskom obrade). 

Slávnosť  sa začala modlitbou starobylého mariánskeho hymnu Akatist. Archijerejskú svätú 

liturgiu v slovenskom jazyku, ktorej predsedal bratislavský eparcha vladyka Peter (Rusnák) 

spoluslúžilo 12 kňazov, medzi nimi aj rektor baziliky don Ján Čverčko SDB a direktor 

tamojšej saleziánskej komunity don Milan Janák SDB, diakonizoval Andrej Škoviera. 

Liturgické slávenie sprevádzal svojím spevom Katedrálny zbor Chryzostomos pod vedením 

dirigenta Martina Škovieru. 

V úvode bohoslužby pútnikov privítal bratislavský eparcha Peter Rusnák a vyzval ich, 

aby sa na tomto mieste učili od Márie, ako vziať svoj kríž, lebo ako povedal Ježiš, bez tohto 

nik nemôže byť jeho učeníkom: „Ak niekto odmieta svoj kríž, nemôže Krista nasledovať!“ 

Eparcha ďalej zdôraznil, že zmyslom tejto púte je učiť sa od Spolutrpiacej Bohorodičky a od 

jej Syna, „ako prijímať ťažkosti a utrpenia v živote, ako vytrvať vo viere 

v bezvýchodiskových a beznádejných situáciách, ako nestratiť nádej vo vzkriesenie.“  

Liturgická slávnosť sa skončila spevom pápežskej hymny, „mnoholetím“ a myrovaním, 

po ktorom nasledoval spoločný obed pre pútnikov. 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 6. - 12. 6. 2015  
 

Pondelok              17:00  Sv. liturgia (csl.)  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) ⃰⃰ Katarína (Michalková)  

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.) † Kvetoslava, Marián (Holinďáková)  

  

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) ⃰⃰ Ľubomír a Terézia (Michalková)    

 

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (csl.) † Anna, Ján (Ďurišinová)  

           

Sobota                     17:00  Sv. liturgia (sl.) † Ľubomír (Blašková) 

                                         Večiereň 
  

  Nedeľa                   4. po Päťdesiatnici – 3. hlas  

                                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                 9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. Liturgia (slovenská)  ⃰⃰ Peter, Kristína s rodinou (Michalková)  

                            17:00    Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 13. – 19. 6. 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.) ⃰⃰ Ján a Viera (Michalková)    

 

Piatok                    17:00  Sv. liturgia (csl.) † Mária a Michal (Ďurišinová) 

           

Sobota                    17:00 Sv. liturgia (sl.) 

                Večiereň 

   

Nedeľa                   5. po Päťdesiatnici, 4. hlas 
                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. Liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň  (slovenská) 

 

 

 

 

 
 

 



OZNAMUJEME 

• V stredu, 8. 6. 16 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR. 

• Pri príležitosti 95-teho výročia založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov sa 

v nedeľu, 19. 6. 16 o 14. 30 uskutoční sakrálny koncert v Blumentálskom kostole na 

Radlinského ulici v Bratislave. V rámci koncertu vystúpi ako hosť náš katedrálny zbor 

Kyrillomethodeon. Vstup na koncert je voľný.  

• V súvislosti so Svetovými dňami mládeže v poľskom Krakove, je nám adresovaná jedna 

prosba. Tohto stretnutia sa chcú zúčastniť aj dve skupiny mladých ľudí z Taiwanu, kde sa 

o nich pastoračne stará diakon Bohdan Jacoš. Na ich púti do Krakova plánujú spoločne 

navštíviť aj našu farnosť. Prosba sa týka ich ubytovania. Boli by vďační za možnosť 

ubytovania v našich rodinách, čím by vznikla zároveň možnosť vzájomného poznávania 

a výmeny. Ide o dva termíny: od 12. do 14. júla a od 4. do 6 augusta. Zakaždým by išlo o dve 

noci. V prípade ochoty poskytnúť ubytovanie Vám dáme konkrétnejšie informácie.     

• LET 2016: Od pondelka, 4. júla 2016 do piatku 8. júla 2016 pripravujeme VI. ročník 

Letného eparchiálneho tábora, ktorý sa tentoraz uskutoční v obci Telgárt. (okres Brezno) 

Nástup do tábora bude v nedeľu, 3. júla v popoludňajších hodinách. Tábor je určený pre deti 

od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Viac informácii získate na farskom úrade. 

• Počnúc nedeľou, 6. 3. 16 sú sv. liturgie v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej 

doline okrem sobôt aj v nedele, o 11. 15 h.  

ĎAKUJEME 

• Bohu známa osoba darovala na chrám 100 €. Rodičia detí, ktoré prvý krát pristúpili 

k sviatosti zmierenia, darovali pre potreby farnosti 50 €. Vyslovujeme srdečné „Pán Boh 

odmeň“! 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

            spoločenstvu Modlitby matiek (28. 5. 16) a rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (4. 6. 16) 

  11. 6. 16 upratuje: rod. Semberová a Vavríková 

  18. 6. 16 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková. 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 4. 6. 16 Oslávila svoje 80-te narodeniny aktívna veriaca našej farnosti p. Jolana 

Šecková. V utorok, 31. 5. 16 rovnaký počet rokov zavŕšila aj naša veriaca p. Anna Gajdošová. 

Obom našim farníčkam za ich prínos pre našu miestnu cirkev ďakujeme, srdečne blahoželáme 

a vyprosujeme „požehnanie Pánovo s jeho milosťou a láskou ... na mnoho rokov“!  

LÚČIME SA 

• V utorok, 31. 5. 16 naše farské spoločenstvo opustil p. Juraj Fedor vo veku 92 rokov. 

Rozlúčili sme sa s ním pohrebnými obradmi v našom chráme v piatok, 3. 6. 2016. Následne 

boli jeho telesné pozostatky uložené v obci Renčišov (okr. Sabinov). „Sotvori jemu, Hospodi, 

vičnuju pamjať!   

 

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

