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slovíčko o SLOVE 

 

Hádam všetci sme sa už nejakým spôsobom stretli s karikatúrou. Otvoríte časopis a 

nájdete karikatúru nejakého známeho človeka. Jej základnou vlastnosťou je, že karikatúra 

preháňa. Ak máte vysoké čelo, karikatúra ho urobí obrovským. Ak máte úzke pery, karikatúra 

ich vôbec nezobrazí. Pri karikatúre sa môžeme opýtať: Takto ma vidia iní? Stretol som sa s 

knihou ktorá niesla názov: Váš Boh je príliš malý. Autor sa v nej zaoberal karikatúrami, ktoré 

si človek robí z obrazu Boha. Často sa preháňa jedna vlastnosť. Boh ako policajt. Boh ako 

neškodný starček, ktorý nikomu neublíži. Boh ako kozmický manažér, ktorý síce riadi vesmír, 

ale nemá čas na mňa, obyčajného smrteľníka. 

Občas sa nám kresťanom pripomína, že máme v sebe a v tom druhom človeku objaviť 

a vidieť Boha. Máme v sebe vyčistiť Boží obraz. Lenže aký obraz Boha v tom druhom alebo 

v sebe vlastne hľadám? Preto je najprv dôležité mať správny obraz Boha. Lebo v opačnom 

prípade hľadám a nachádzam len karikatúry tohto obrazu Boha. Sú to karikatúry, ktoré 

vychádzajú z mojej predstavy.  

Medzi nami kresťanmi je veľmi rozšírená aj jedna predstava: Človek zhrešil a tým 

Boha urazil a rozhneval. Boh preto človeka vyhnal, zaťal sa v celej svojej božskej urazenosti 

a odsúdil človeka na strašný a večný trest – ba povedzme rovno  - pomstu v ohnivom pekle. 

Nepomáhalo nič a tak musel prísť jeho samotný jednorodený Syn, Ježiš Kristus, ktorý sa už 

na to nemohol viac pozerať. Trpel, zomrel na kríži a touto obetou zmieril rozhnevaného Boha. 

Až po takomto radikálnom a krvavom kroku sa Boh konečne nejako upokojil, uzmieril a 

privolil na to, aby sa človek mohol vrátiť k Nemu do neba.  Nie sme aj my ohrození takouto 

predstavou? Napríklad som osobne dlhší čas pri sv. spovedi používal formulku ľútosti, ktorú 

som sa naučil ako deväťročný. Jej súčasťou bola aj veta: „Lebo som nimi (hriechmi) urazil 

najláskavejšieho Pána Boha.“ A takto ľahko a nenápadne sa do detskej mysle vtlačí 

predstava, že Pán Boh je niekto, kto sa neskutočne urazil pre môj hriech. A čo mám urobiť, 

aby som si ho uzmieril? Pomodliť sa „pokutu“. Za týmto všetkým sa ako tieň ukrýva 

predstava rozhnevaného a hriechmi urazeného Boha, ktorý nemilosrdne trestá každého, kto sa 

ho dotkne.  



Preto je evanjelium Nedele pred Povýšením sv. Kríža skutočným liekom. (Jn 3, 13-17) 

Chce nás uzdraviť z koreňa alebo zvyškov tejto škodlivej predstavy. Máme pred sebou hlavnú 

črtu pravého obrazu Boha. Boh je láska. Z kontextu vidíme, že za Pánom Ježišom prichádza 

Nikodém. Prichádza zo zvedavosti a prichádza v noci. Symbolicky tu vidíme tmu človeka, 

ktorý síce túži, ale nevidí pravý obraz Boha. A zrazu túto tmu prežiari nádherné slovo Ježiša 

Krista:  „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto 

v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16) Čo nám hovorí táto veta? Je to Boh Otec, 

ktorého prišiel Pán Ježiš uzmieriť s nami, ľuďmi? Naopak. Sme to my ľudia, ktorých Pán 

Ježiš prišiel zmieriť so svojim Otcom. Som to ja, ktorý som nepriateľský, urazený a niekedy 

sa dokonca hnevám na Pána Boha. Preto ja potrebujem zmierenie s Bohom. 

Sv. Pavol to vyjadril slovami: „Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril 

so sebou a zveril nám službu zmierenia.“ (2 Kor 5,18) Nie Kristus zmieril Boha s nami, ale 

Boh zmieril nás so sebou a to prostredníctvom Ježišovej misie. Lebo čo sa stalo v raji? 

Človek prestal dôverovať Bohu. Človek sa rozhodol opustiť Boha a žiť bez neho. Boh 

človeka neopustil. Naopak. Chcel ho pritiahnuť späť. Jeden starozákonný text hovorí: „A ja 

som vodil Efraima, vzal som si ich na ramená, no nezbadali, že ich opatrujem. Povrazmi 

ľudskosti som ich tiahol, lanami lásky; bol som, ako kto dvíha jarmo ponad ich líca, a skláňal 

som sa k nemu chovať ho.“ (Oz 11,3n). Takto predsa nevyzerá konanie niekoho, kto je 

urazený. Skôr je to Efraim, čiže Izrael, ktorý je nevšímavý a uzavretý voči Bohu. 

Preto je tu Kríž Ježiša Krista. Aby sme si všimli lásku Boha. Lásku Boha, ktorá je 

zadarmo, ale nie nadarmo. Aby sme si všimli lásku Boha, ktorá je osobná. Vychádza od 

osoby a smeruje k osobe. Vychádza od Boha a smeruje ku mne, do môjho srdca. Čítal som 

vyznanie jedného teenagera, ktorý sa jazykom vlastným svojej vekovej skupine snažil opísať 

lásku Boha: „Keby mal Boh chladničku, určite by si na ňu dal môj obraz. Keby Pán Boh mal, 

peňaženku, určite by v nej nosil moju fotku. Odkiaľ to viem? Lebo všemohúci a 

všadeprítomný Boh, ktorý je v každom kúte vesmíru, zo všetkého najviac túži bývať v mojom 

a tvojom srdci.“  

V jednej rodine sa strhla hádka. Syn sa škaredo pohádal so svojím otcom a potom 

odišiel z domu. Zostal však v kontakte so svojou mamou. Po čase negatívne emócie utíchli a 

syn začal pociťovať ľútosť. Blížili sa Vianoce a chcel sa vrátiť domov.  Lenže nevedel, či mu 

otec už odpustil a nechcel riskovať ďalšiu hádku. Mama mu povedala, že sa s otcom 

porozpráva a upokojí ho. Lenže syn chcel aspoň nejaký náznak, že zmierenie s otcom bude 

možné. Preto nakoniec mam navrhla: „Keď sa budeš vracať, z vlaku vidíš pri našom dome ten 

veľký strom. Ak na strome uvidíš priviazanú bielu šatku, bude to znamenie, že otec je 

ochotný sa zmieriť. Ak bielu šatku neuvidíš, radšej pokračuj v ceste ďalej.“  Syn súhlasil. 

Keď sa vlakom blížil k stanici rodného mesta, bol celý napätý. Preto poprosil 

spolucestujúceho, aby sa pozeral von oknom smerom k ich domu, či tam na strome náhodou 

neuvidí zavesenú bielu šatku. Ten sa pozrel a hlásil. Nie je tam biela šatka. Celý strom je 

pokrytý bielymi šatkami.  

Tento nedokonalý príbeh môžeme prirovnať k dokonalej láske Boha k nám. Boh na 

strom nezavesil jednu bielu šatku. Boh nepripevnil na rajský Strom poznania dobra a zla šatku 

ako znamenie: Poďte, už sa znova môžete vrátiť. Boh na „strom“ Golgoty zavesil naozaj 

všetko. Na drevo kríža zavesil seba samého. Aby nám ukázal a dokázal. Nikto ťa nemiluje 

viac. Nikto po tebe netúži viac. Nikto ťa nepozná lepšie, ako Pán Boh. Prijať túto lásku bez 

podmienky znamená zahodiť všetky karikatúry Boha, blížneho i seba. Prijať túto lásku 

znamená nájsť pravdu, ktorá nás skutočne oslobodí. 

 

 

 

 
 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 12. – 18. 9. 2016 
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (csl.) * Elena (Porhinčák)   

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.), * Mária, Peter (Michalková), Veľká večiereň  

 

Streda                  Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom  

                             7:00  Sv. liturgia (sl.) 

                            17:00  Sv. liturgia (csl.) * Mária, Mária, Mária, Štefan  

                    

Štvrtok                 Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka 

 8:00   Sv. liturgia (csl.) 

                            17:00  Sv. liturgia (sl.) * Jozef, Mária, Jozef (Michalková) 

 

Piatok                  17:00  Sv. liturgia (csl.) † Michal, panychída 

           

Sobota                    17:00  Sv. liturgia (sl.) * Jozef, Mária, Jozef (Michalková)                                       

  Večiereň 

  

  Nedeľa                   Eparchiálna odpustová slávnosť  

   18. Po Päťdesiatnici, Po Povýšení sv. Kríža; 1. hlas. 

  9:00    Utiereň (slovenská) 

                                   10:00    Akatist k Presvätej Bohorodičke  

10:30    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), sprievod okolo chrámu, agapé                                 

                                 17:00    Večiereň  

                                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 19. – 25. 9. 2016  
 

Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.) † Anna  

             
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.) * Ľubomír, Terézia s rodinou (Michalková) 

 

Streda                     17:00  Sv. liturgia (csl.) † Anna, Vasiľ, Mikuláš 

       

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (sl.) † Michal, panychída 

 
Piatok                     17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                     17:00 Sv. liturgia (sl.) * Ľubomír, Terézia s rodinou (Michalková) 

                Večiereň 

   

Nedeľa                   19. po Päťdesiatnici, 2. hlas 

                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň (slovenská) 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V stredu, 14. 9. 16 budeme sláviť náš chrámový sviatok Povýšenie úctyhodného 

a životodarného Kríža nad celým svetom. V deň sviatku budú dve sv. liturgie, o 7. 00 h. 

v slovenskom a večer o 17. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku. Pripomíname, že tento 

sviatok je spojený so zdržanlivosťou od mäsa. 

• Vo štvrtok, 15. 9. 16 je sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. V tento deň je 

národná púť v Šaštíne, v rámci ktorej bude aj modlitba akatistu k Presvätej Bohorodičke.  

V našom chráme budú dve sv. liturgie – o 8.00 h. v cirkevnej slovančine a o 17. 00 h.  v 

slovenskom jazyku. 

• Eparchiálna odpustová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu, 18. 9. 16. Program 

odpustovej slávnosti sa začne utierňou o 9. 00 h. v slovenskom jazyku, bude pokračovať 

modlitbou akatistu k Presvätej Bohorodičke a vyvrcholí slávením archijerejskej sv. liturgie 

o 10. 30 h., po ktorej bude sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií a následne agapé. Sv. 

liturgia bude slávená v cirkevnoslovanskom jazyku. Pozvaným kazateľom je o. Štefan 

Paločko, ktorý je docentom na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity.  
• Fórum kresťanských inštitúcií organizuje Deň rodiny, ktorý sa v Bratislave uskutoční 

v sobotu, 17. 9. 16 v Medickej záhrade v čase od 14. do 17. 00 h. Pre rodiny s deťmi je 

pripravený program dostupný na internetovej stránke www.denrodiny.sk. 

• V stredu, 21. 9. 16 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR. 

• V nedeľu, 24. 9. 16 sa uskutoční Zbierka na kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča.  

Vopred ďakujeme za Vaše dary, ktorými podporíte formáciu nových kňazských povolaní. 

• Pozývame vysokoškolskú a pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utorok, po sv. 

liturgii. 

• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k sv. tajomstvu zmierenia 

a eucharistie, aby svoj záujem nahlásili na farskom úrade. 

• Sväté tajomstvo manželstva chcú prijať: 

Tomáš Hromkovič, syn rodičov Stanislava a Dagmar r. Demovej, narodený v Bratislave, 

bývajúci v Rovinke a Viktória Singhofferová, dcéra rodičov Petra a Viktórie r. Podhajeczkej, 

narodená v Bratislave, bývajúca v Rovinke.  

ĎAKUJEME 

• Vladyka Peter Rusnák nechal zhotoviť ikonu Narodenia Pána, ktorá už niekoľko dní zdobí 

svätyňu nášho chrámu. Ikonu napísala Angelika Birošová, ktorá je zároveň autorkou tzv. 

zaprestolných ikon ako aj ikon našich blahoslavených biskupov.  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

          rod. Ilenčíkovej a Žačikovej (3. 9. 16) a spoločenstvu Modlitby matiek, rod. Krajňákovej 

a Žeňuchovej (9. 9. 16) 

     17. 9. 16 upratuje: rod. Semberová a Vavríková 

     24. 9. 16 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková. 

BLAHOŽELÁME 

• V utorok, 30. 8. 2016 oslávila svoje 40-te narodeniny veriaca našej farnosti sr. Gorazda 

Anna Jakubčáková, OSBM. V stredu, 7. 9. 16 dovŕšila 70 rokov života naša veriaca p. Mária 

Škovierová. Oslávenkyniam blahoželáme a im aj ich rodinám vyprosujeme plnosť darov 

Svätého Ducha na „mnoho rokov!“ 

• V utorok, 6. 9. 16 oslávil 66-te narodeniny náš vladyka Peter Rusnák. V jeho zodpovednej 

službe mu vyprosujme veľa Božích milostí na príhovor Presvätej Bohorodičky na mnohaja 

i blahaja lita! 

http://www.denrodiny.sk/


• V sobotu, 10. 9. 16 prijala iniciačné sv. tajomstvá v našom chráme Margaréta Mária 

Krišková. Novoosvietenej Božej služobníčke a ich rodine blahoželáme a vyprosujeme 

„úspechy v živote i vo viere!“  

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

