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slovíčko o SLOVE 

 

Kazateľský príbeh hovorí o veriacej žene, ktorá žila v susedstve muža, presvedčeného 

ateistu. Ten využil každú možnú príležitosť, aby si urobil posmech so susedky kresťanky.  

Najviac ho vyvádzalo z miery, že žena dokázala za každú situáciu či vec Bohu poďakovať.  

Raz sa stalo, že žena zostala bez prostriedkov a nemohla si dovoliť kúpiť jedlo. Aj napriek 

tejto situácii žena chválila Boha v modlitbe: „Ďakujem ti, Pane, za túto situáciu, lebo mi 

dávaš príležitosť, aby som sa spoľahla iba na teba. Nemám nikoho, ale ty, Pane, mi môžeš 

pomôcť.“ Jej modlitbu začul sused, ktorý chcel využiť situáciu, aby si vystrelil z jej „naivity.“ 

Preto urobil veľký nákup potravín a nechal ho susede pred dverami a zazvonil. Keď žena 

otvorila dvere a videla bohatý nákup, hneď začala ďakovať Bohu. Nato vyšiel z úkrytu sused 

a začal sa jej vysmievať: „No, pozrimeže, ten Váš Pán Boh vás nechal v štichu! Ten nákup 

som urobil ja! Žiadny Boh neexistuje!“ Na to žena znova vyslovila modlitbu: „Pane, ty si 

naozaj veľký. Nielenže si sa o mňa postaral. Ešte si na to použil aj tohto lotra.“  

Tento príbeh môžeme rozvinúť viacerými smermi. Môžeme ho vnímať ako pozvanie, 

ďakovať Bohu za všetko. Ďakovať Mu za každú situáciu, osobu či skutočnosť, ktorú dopustí 

alebo priamo vloží do môjho života. Tento príklad nám môže tiež poslúžiť ako uvažovanie 

nad otázkou: „Ako Pán Boh môže použiť mňa? Som vôbec preňho použiteľný?“ Táto otázka 

sa mi pred očami vynára najmä vtedy, keď sa úprimne pozriem na svoju situáciu človeka, 

kresťana, manžela, otca, kňaza... Môže rozbitá lampa svietiť iným? Môže byť unavený, 

zaťažený človek povzbudením či osviežením pre iných? Ako môžem ja, ktorý musí ešte toľko 

na sebe pracovať, poradiť niekomu v jeho problémoch? Môžem ja, ktorý často podlieha 

strachu, dodať druhému odvahu? Môžem s problémom vo vzťahoch rozdávať rady ľuďom, 

ktorí majú podobné problémy? Logicky sa natíska odpoveď: „Nemôžem!“ Nie so toho hodný. 

Čítal som o situácii z 20-tych rokov minulého storočia, keď mal byť vo Viedni intronizovaný 

nový arcibiskup. Intoronizáciu mal vykonať Svätý otec. Počas verejnej ceremónie menovaný 

arcibiskup v jednej chvíli náhle opustil Dóm sv. Štefana neustále opakujúc slová: „Nie som 

hoden, ja nie som hoden!“ Po osobnom rozhovore so Svätým otcom sa nakoniec vrátil a jeho 

intronizácia prebehla.  



Do tohto uvažovania nám môže celkom jasne zasvietiť evanjelium Osemnástej nedele 

po Päťdesiatnici. (Lk 5, 1-11) Pán Ježiš si vyberá a povoláva prvých apoštolov. Sme 

svedkami paradoxu, ktorý nám už časom možno zovšednel. Z nehodných rybárov Pán Ježiš 

robí rybárov ľudí. Zo zaťažených až preťažených mužov robí Kristus nositeľov radostnej 

zvesti. Z ľudí, ktorý neštudovali rétoriku robí Boží syn šíriteľov evanjelia o Božom 

kráľovstve. Rozbité lampy chce Kristus urobiť svetlom sveta. 

Preto je reakcia Šimona Petra na tento Kristov zámer prirodzená a pochopiteľná: „Pane, 

odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ (Lk 5, 8) Je ale pochopiteľná len dovtedy, kým sa 

pozrieme o koho v tomto príbehu ide. Tu nejde o Petra, tu nejde o jeho prácu, ryby či hriešny 

stav. Tu ide o Pána Ježiša. Na to by som mal myslieť ako kresťan. V mojom živote ide v 

prvom rade o Ježiša Krista. A tento Ježiš Kristus dáva Petrovi jasnú odpoveď: „Neboj sa...“ 

(Lk 5, 10). Toto je slovo, ktorým Boh reaguje na úprimné vyznanie hriešneho človeka. Je to 

prvé osobné „rozhrešenie“, ktoré dáva Pán Ježiš v evanjeliu. Neboj sa! Toto slovo dnes Boh 

hovorí mne. Nie si pripravený? Neboj sa! Ani rybári neboli. Ešte nemali opravené siete a 

predsa chytili obrovské množstvo rýb. Vidíš svoju hriešnosť a nedokonalosť? Neboj sa. Aj 

Peter ju videl. Ale na Ježišovo slovo spustil siete. Na jeho slovo opustil všetko a išiel za ním. 

Biblia je posiata príkladmi „nehotových“ ľudí, ktorých Boh predsa použil. Keď Pán povolal 

Mojžiša, on odpovedal: „Neviem sa dobre vyjadrovať.“ A predsa ho Boh použil. Keď povolal 

Izaiáša, ten povedal: „Som človek s nečistými perami.“ A predsa ho Boh použil. Prorok 

Jeremiáš sa zasa ohradil, že je príliš mladý. A predsa ho Boh použil na svoje dielo. A čo je 

spoločným menovateľom všetkých týchto príbehov? Vernosť Božiemu slovu. 

Po udelení sv. tajomstiev krstu a myropomazania sa v našom obrade robí tzv. Uvedenie 

do cirkvi. Jedným významom tohto úkonu je predstavenie nového člena cirkvi spoločenstvu 

veriacich. Tým druhým významom je jeho uvedenie do „úradu kresťana.“ Týmto úradom 

kresťana je osobný vzťah s Ježišom Kristom v spoločenstve iných kresťanov. Mojím úradom 

je služba, ktorá je presne taká, aký je môj vzťah s Bohom. Myslime na to, keď príde 

pokušenie zutekať. Myslime na to, že tu ide o Ježiša Krista, ktorý s nami má svoj plán a tak 

ako Petrovi nám s láskou hovorí: Neboj sa! Ja som s tebou! Ja ťa urobím rybárom ľudí! Len 

mi dovoľ, aby som ťa najprv mohol uloviť!  

Boh môže použiť každého človeka a každú situáciu na svoje dielo. Boh môže použiť aj 

lotra. Ale najlepšie je, keď ten lotor aj chce, aby ho Boh použil. Tak ako to chcel lotor na 

kríži. Lebo ako dnes Peter aj on stihol vyznať a oľutovať svoju hriešnosť. A tak ako Peter aj 

on dostal prísľub od Ježiša Krista: Ešte dnes budeš so mnou v raji! Preto nás Boh chce použiť 

aj dnes. Aby sme mu mohli patriť celú večnosť. 
 

PRVÉ METROPOLITNÉ ZHROMAŽDENIE NAŠEJ CIRKVI 
 

Prvé Metropolitné zhromaždenie Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku v jej 

histórii sa konalo v piatok, 23. septembra na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty 

Prešovskej univerzity v Prešove.  

Na Metropolitnom zhromaždení sa zúčastnili všetci hierarchovia Gréckokatolíckej 

cirkvi sui iuris na Slovensku – prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, ktorý 

zhromaždeniu predsedal, košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR, bratislavský 

eparchiálny biskup Peter Rusnák a pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ.  

  Všetkých 51 účastníkov zhromaždenia, ktorí sú zástupcami kňazov, rehoľníkov a 

laikov z Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej eparchie, sa venovalo 

trom hlavným témam: evanjelizácii rodín, evanjelizácii Rómov a vysluhovaniu iniciačných 

sviatostí vrátane udeľovania Eucharistie deťom. Závery metropolitného zhromaždenia budú, 

po rozhodnutí Rady hierarchov, publikované v záväznom dokumente, aby slúžili ďalšiemu 

rozvoju života miestnej cirkvi. 
(zdroj: www.grkatpo.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 26. 9. – 2. 10. 2016 
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (csl.) * Michal    

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.), † Artúr a ostatní z rodiny (Michalková)  

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.) * Renáta s rodinou   

                    

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) † Artúr a ostatní z rodiny (Michalková) 

 

Piatok                  17:00  Sv. liturgia (csl.) † Soňa (Tomová) 

     Veľká večiereň s lítiou 

           

Sobota                    Presvätá Bohorodička Ochrankyňa 

  8:00   Sv. liturgia (csl.) † Oľga (Rimová) 

                            17:00  Sv. liturgia (sl.) † Artúr a ostatní z rodiny (Michalková)                                     

  Večiereň 

  

  Nedeľa                   20. Po Päťdesiatnici, 3. hlas. 

  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                   17:00    Večiereň  

                                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 3. – 9. 10. 2016  
 
Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.)  

             
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.) † Ľudovít a Ľudmila (Michalková) 

 

Streda                     17:00  Sv. liturgia (csl.)  

       

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (sl.) † Ľudovít a Ľudmila (Michalková) 

 
Piatok                     17:00  Sv. liturgia (csl.) † Štefan, Anna (Krajňák) 

           

Sobota                     17:00 Sv. liturgia (sl.)  

                Večiereň 

   

Nedeľa                   21. po Päťdesiatnici, 4. hlas 

                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň (slovenská) 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• 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. 

• V sobotu, 1. 10. 16 slávime odporúčaný sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne  

(Pokrov). Preto bude deň pred sviatkom, v piatok, po sv. liturgii veľká večiereň s lítiou 

a požehnaním chlebov a vo sviatok bude myrovanie. V deň sviatku bude okrem sv. liturgie 

o 17.00 h. aj sv. liturgia ráno o 8. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku. 

• V nedeľu, 2. 10. 16 budeme o 17. 00 h. znova sláviť sv. liturgiu v Chráme Najsvätejšej 

Trojice v Malackách.  

• Piatok, 7. 10. 16 je prvým piatkom v mesiaci, a teda príležitosťou prijať odpustenie od 

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

00 h., pričom bude v chráme počas celého dňa možnosť prijať sv. tajomstva zmierenia. 

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

liturgii. 

• Pozývame manželské páry našej farnosti, ktoré majú záujem o pravidelné spoločné 

stretnutia, aby svoj záujem nahlásili na farskom úrade. 

• 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: 

Alexandra Kučmová, dcéra rodičov Františka a Márie r. Kakulovej, narodená v Topoľčanoch, 

bývajúca v Bratislave a Massimo Lenzi, syn rodičov Maria a Mariny r. Enea, narodený 

a bývajúci v Ríme. Sobáš chcú mať v našom chráme v sobotu,  1. 10. 16.  

• Aj v zimnom semestri akademického roka 2016/17 (24. 9. - 18. 12. 16) budú sväté liturgie v 

kaplnke Univerzitného pastoračného centra v Mlynskej doline, a to vždy v sobotu o 19:00 a v 

nedeľu o 11:15 hod. Na Vašu účasť sa teší o. Ján Burda, SJ. 

ĎAKUJEME 

• Bohu známa osoba darovala na podporu našej farnosti 200 €, Bohu známa rodina darovala 

50 € a ďalšia Bohu známa rodina darovala 20 €. Vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

          rod. Semberovej a Vavríkovej (17. 9. 16) a  rod. Mojzešovej a Mockovej (24. 9. 16) 

     30. 9. 16 upratuje: rod. Ilenčíková a Žačiková 

      8. 10. 16 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek. 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 17. 9. 16 prijala iniciačné sv. tajomstvá v našom chráme Jana Michalková. 

Novoosvietenej Božej služobníčke a jej rodine blahoželáme a vyprosujeme „úspechy v živote 

i vo viere!“ 

• Sväté tajomstvo manželstva 23. 9. 16 v našom prijali chráme Tomáš Hromkovič a Viktória 

Singhofferová. Novomanželom vyprosujeme vždy čerstvé víno zo svadby v Káne Gelilejskej.  

LÚČIME SA  

• V piatok, 9. 9. 16 naše farské spoločenstvo opustil p. Ľudovít Želinský. († 69) Rozlúčili sme 

sa s ním pohrebnými obradmi v stredu, 14. 9. 16 na Martinskom cintoríne. Vičnaja pamjať!  

• V utorok 20. 9. 16 odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi náš farník James Mrus. († 79) 

Pohrebné obrady sa uskutočnia v pondelok, 26. 9. 16 o 14. 30 h. v Bratislavskom krematóriu. 

Večná mu pamiatka! 

 



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

