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slovíčko o SLOVE 

 

 

Dvaja rybári sa vybrali na dlhšiu rybačku. Bola to pre nich dovolenka, na ktorú sa 

dôkladne nachystali. Na prípravy minuli takmer  1000 €. Po dlhej ceste došli na miesto a 

začali chytať ryby. Lenže mali smolu. Prvý deň nechytili nič. Lenže ani druhý a tak to išlo 

celú dovolenku. Až posledný deň chytili jednu malú rybu. Úplne znechutení sa vracajú 

domov. A jeden z nich smutne zahlási: „Uvedomuješ si, že náš tá jedna malá ryba stála 1000 

€?!“ Ten druhý chce odľahčiť: „No, vďaka Bohu, že sme tých rýb nechytili viac!“ 

Aj my sme dnes v evanjeliu svedkami úlovku. (Mt 4, 18-23) Na prvý pohľad sa môže 

zdať, že išlo o „malé ryby“ pre tak veľkú vec. Kristus sa nevybral medzi spoločenské či 

náboženské elity. Vyberá si rybárov. A my už rozumieme reakcii prvých učeníkov Ježiša 

Krista. Už vieme, prečo tak razantne zanechali svoju prácu i svoju rodinu. Bez nejakého 

náznaku strachu. Vieme totiž, že celý židovský výchovný systém bol založený na centrálnej 

túžbe: stať sa žiakom rabína! Lenže nebola to ľahká cesta. Mnoho rokov štúdia a duchovnej 

formácie. Mnohí neprešli výberovým sitom a museli sa vrátiť domov k rodine. A na konci 

túžba tých najlepších počuť z úst nejakého rabína vetu: Nasleduj ma! Keď teda v evanjeliu 

Kristus povoláva Šimona, Ondreja, Jakuba a Jána, znamená teda poctu nielen pre nich 

samých, ale aj pre ich rodiny. Keďže už vykonávajú prácu rybárov, zrejme nepatrili medzi 

elitných študentov.  

Celý tento príbeh povolania apoštolov nám znova pripomína dôležité veci. V 

židovskom systéme žiak oslovil rabína, či ho smie nasledovať. Iniciatíva vychádzala od žiaka. 

Naproti tomu u Ježiša Krista vidíme opačný postup. Iniciatíva vychádza od neho. On oslovuje 

svojich žiakov ako prvý. A tu sme pri obraze kresťanstva. Kým v iných náboženstvách či 

sektách iniciatíva vychádza od človeka, kresťanstvo je iné už v tomto prvom kroku. Prvý krok 

totiž robí Boh. A človek odpovedá. Niektorí kresťania si myslia, že oni sa najprv musia 

pripraviť, vyučiť, vycvičiť sami. Naproti tomu vidíme, že Kristus nepovoláva vybavených, ale 

vybavuje povolaných. Vidíme, že Kristus nepovoláva vyučených, ale vyučuje povolaných. 

Toto znamená byť Ježišovým učeníkom. Nie to, že sa najprv ja sám pripravím, vyučím, 

vybavím. A potom poviem Kristovi: „Tu som, Pane!“ Byť učeníkom Pána Ježiša znamená 



opačný postup. Najprv odpoviem Bohu: Tu som Pane. Aby ma On mohol pripraviť, vyučiť, 

vybaviť. A to je práca Boha - Svätého Ducha.  

A aká je naša odpoveď? Prvá vec je zanechať. Priznajme si. Možno mi už dávno 

nenapadla myšlienka, že by som aj mal niečo zanechať. Keď španielsky dobyvateľ Cortéz v 

roku 1519 pristál vo Veracruz so skupinou asi 500 mužov, predtým ako začal „obsadzovať“ 

krajinu, urobil jednu vec. Podpálil svoje lode. Zničil každú možnosť vrátiť sa späť. Už 

existovala len cesta dopredu. Nazad sa už nedalo vrátiť. A pritom to nebola vždy ušľachtilá 

misia. My sme naopak povolaní do úplne inej misie. Naša misia znie - prevziať si Božie 

kráľovstvo. Čo je ako prvé dôležité? „Spáliť lode“. Ak neurobím tento krok, ak nezatvorím tie 

zadné dvierka starému človekovi, nemôžem sa plne venovať tejto misii. Lebo ma to zbytočne 

oberá o energiu. Až keď toto urobím, potom môžem slobodne spraviť druhý dôležitý krok. 

Vybaviť sa Božím Duchom. 

Preto nás Božie slovo po Nedeli všetkých svätých znova vracia na začiatok. Na Breh 

Genezaretského jazera, ktoré je v evanjeliu nazvané morom. Niektorí exegéti tu vidia 

naznačený súvis s iným morom. Morom, ktoré prekročili Izraeliti na ceste z otroctva na 

slobodu. Táto cesta začína, ale aj pokračuje výzvou Ježiša Krista: „Poď za mnou.“ A práve 

toto je pre nás naozaj radostnou správou. Boh, ktorý je stvoriteľom vesmíru,  si vyberá mňa. 

Boh, ktorý riadi chod dejín, sa zastavuje pri mne. Aj kvôli takej „malej rybe“ ako som ja, je 

ochotný obetovať všetko. Boh dáva samého seba. Stojím mu za to. Čo mu dám ja?   

 

 

PETROVKA 

 
Petropavlovský pôst sa tohto roku liturgicky začal v nedeľu večer (12. júna) po večierni 

a končí sa 28. júna. Typikon predpisuje pôst v pondelky, stredy a piatky; dodržiavanie pôstu v 

tieto dni však v našej cirkvi nie je záväzné, ale iba dobrovoľné. To ale nevylučuje jeho 

dobrovoľné „využitie“. Práve naopak.  

Svätí apoštoli sa modlitbou a pôstom pripravovali na zostúpenie Svätého Ducha. Skôr, 

ako začali ohlasovať Evanjelium, veľa sa modlili a postili. Po modlitbe a pôste vysvätili 

nových presbyterov pre apoštolskú prácu, ako o tom čítame v Skutkoch apoštolov:  „A keď 

im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších, modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi, v 

ktorého uverili“ (Sk 14, 23) Podobne aj Cirkev už oddávna pripravuje kresťanov modlitbou a 

pôstom na veľký sviatok svätých, slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a 

Pavla, ktorý oslavujeme 29. júna a nasledujúci deň slávime Zbor svätých dvanástich 

apoštolov. 

Tento pôst sa začína po Päťdesiatnici, preto ho voľakedy dávno volali aj pôst 

Päťdesiatnice. Je známy tiež ako pôst sv. apoštolov, apoštolský pôst, Petrov pôst a letný pôst. 

U nás sa zaužíval ľudový názov Petrovka (Petrivka). Pôst sv. apoštolov je starobylý, lebo 

siaha do prvých storočí kresťanstva. Máme o tom svedectvá už zo 4. stor.  od sv. Atanáza 

Veľkého a sv. Ambróza Mediolánskeho (Milánskeho) a z 5. stor. sv. Leva Veľkého a 

Teodoreta Kýrskeho. Petrovka sa pôvodne zaužívala v Cirkvi nie na základe nejakého 

predpisu, ale zo zvyku. Z tohto dôvodu existovala dlhšie obdobie nejednota pokiaľ ide o jej 

zachovávanie a trvanie. Jedni postili 12 dní, druhí 6, iní 4 a iní zasa iba jeden deň. 

Antiochijský patriarcha Teodor Valsamon (+ 1204) o Petrovke hovorí: Počas siedmych dní a 

viac pred sviatkom Petra a Pavla všetci veriaci, teda laici i mnísi, sú povinný postiť sa, a ak by 

niekto nechcel, nech je vylúčený z kresťanského spoločenstva“. 

Tento pôst je v poradí tretím pôstom, čo do dôležitosti, v našom obrade. Začína sa vždy 

v pondelok po Nedeli všetkých svätých a trvá do Sviatku sv. Petra a Pavla. Sv. apoštoli Peter 

a Pavol sú hlavnými patrónmi Bratislavskej eparchie. 

(www.grkatba.sk) 

http://www.grkatba.sk/


Bohoslužobný poriadok na obdobie: 19. - 25. 6. 2017  
Pondelok             17:00  Sv. liturgia (csl.)  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.)  

    

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) † Terézia  

   

Piatok             Nášho Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí 

                              7:00  Sv. liturgia (sl.) 

                            17:00  Sv. liturgia (csl.)  

    Veľká večiereň 

       

Sobota      Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána 

                                 17:00  Sv. liturgia (sl.) † o. Ján, Magdaléna 

                                        Večiereň 
  

  Nedeľa                   3. 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: 26. 6. – 2. 7. 2017  
 

Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.)  

             
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.)  

                              
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.)  

      Veľká večiereň s lítiou 

          

Štvrtok               Sv. apoštoli Peter a Pavol, prikázaný sviatok, myrovanie, agapé   

              7:00  Sv. liturgia (csl.)           

                               17:00  Sv. liturgia (sl.) 

 

Piatok                    17:00  Sv. liturgia (csl.) * Anna (Porhinčáková)  

           

Sobota                    17:00 Sv. liturgia (sl.)  

                Večiereň 

   

Nedeľa                   4. po Päťdesiatnici, 3. hlas 
                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň  (slovenská) 

 



OZNAMUJEME 

• V piatok, 23. 6. 17 budeme sláviť odporúčaný sviatok Nášho Najsladšieho Pána, Boha 

a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. Preto budú tiež dve sv. liturgie – ráno o 7.00 h. 

v slovenskom jazyku a večer o 17.00 h. v cirkevnej slovančine.  

• V sobotu, 24. 6. 17 sa uskutoční eparchiálna púť do Šaštína. Program v Bazilike začne 

modlitbou akatistu k Presvätej Bohorodičke o 9. 30 h. a bude pokračovať archijerjskou sv. 

liturgiou o 10. 30 h. v cirkevnoslovanskom jazyku. Na tento účel je objednaný autobus, ktorý 

odíde spred chrámu o 8. 00 h. 

• V súvislosti s púťou do Šaštína pozývame na stretnutie rodín, ktoré bude v Šaštíne už 

v predvečer púte, v piatok 23. júna. Pre rodiny bude pripravený duchovný aj oddychový 

večerný program s možnosťou ubytovania. Záujem hláste, prosím, do utorka, 20. júna.   
• V sobotu, 24. 6. 17 zároveň slávime sviatok Narodenia úctyhodného a slávneho Pánovho 

proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Sv. liturgia bude z dôvodu púte do Šaštína len jedna, 

o 17. 00 h. Po sv. liturgii bude myrovanie.  

• V nedeľu, 25. 6. 17 bude zbierka na dobročinné diela sv. otca. (bývalý názov „Halier sv. 

Petra). Ide o finančnú podporu sv. otca pri jeho starostlivosti o univerzálnu cirkev, najmä 

v prospech najnúdznejších. Zbierku zaviedol ešte v roku 1860 pápež Pius IX.   

• Vo štvrtok, 29. 6. 17, na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla bude v našej katedrále 

eparchiálna odpustová slávnosť. Po svätých liturgiách bude myrovanie a po večernej svätej 

liturgii agapé pre všetkých veriacich  
• V nedeľu, 2. 7. 17 budeme o 17. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme 

Najsvätejšej Trojice v Malackách. 

• Veriaci z našej gréckokatolíckej farnosti Trenčín nás prosia o podporu dostavby 

rozostavaného chrámu v Trenčíne. V nasledujúce nedele po sv. liturgiách bude možnosť 

v priestoroch eparchiálneho úradu zakúpiť si reprodukcie ikon rôznych motívov a veľkostí. 

Celý výťažok z predaja sa použije na dostavbu cerkvi. Reprodukcie ikon sú vyrábané v dvoch 

ikonopiseckých dielňach vo Ľvove. Širší výber ikon s možnosťou doručenia na adresu našej 

farnosti nájdete na stránke www.svataikona.sk. Ďakujeme vopred za Vašu štedrosť.   

• LET 2017: Od pondelka, 10. júla 2017 do piatku 14. júla 2017 pripravujeme VII. ročník 

Letného eparchiálneho tábora, ktorý sa tentoraz uskutoční v obci Tajov. (okres Banská 

Bystrica) Nástup do tábora bude v nedeľu, 9. júla v popoludňajších hodinách. Tábor je určený 

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

• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať: 

Peter Poslušný, syn rodičov Karola a Oľgy r. Lysej a Monika Janíková, dcéra rodičov Juraja 

a Eleonóry r. Ševčíkovej. Obaja snúbenci sú narodení aj bývajúci v Bratislave.  

• Naša bratislavská eparchia pozýva na púť do Fatimy v termíne od 17. do 24. októbra 2017 

Súčasťou púte budú aj Lurdy, La Salette, Santiago de Compostela a Garabandal. Cesta tam 

bude autobusom, späť lietadlom. Cena púte je 475,- €. Sú v nej zahrnuté: letenka Lisabon -  

Viedeň, lux bus, 7 x ubytovanie (5 x hotelové ubytovanie,  2 x pútnicky dom, 6 x polpenzia),  

duchovný sprievod, sprievodca, transfer z letiska Viedeň do Bratislavy. V cene nie je 

zahrnuté: servisné poplatky 125,- €,  komplexné cestovné poistenie 16,--  € mestská taxa -  

platí sa na mieste.                                                    

ĎAKUJEME 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

            rod. Krajňákovej a Žeňuchovej  (10. 6. 17) a rod. Smberovej a Vavríkovej (17. 6. 17) 

    24. 6. 17 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková   

     1. 7. 17 upratuje: rod. Porhinčáková a Ďuková. 

http://www.svataikona.sk/


BLAHOŽELÁME 

• V stredu, 14. 6. 17 si pripomenul 30-te výročie kňazskej vysviacky náš vladyka Mons. Peter 

Rusnák. Pri tejto príležitosti mu vyprosujeme v jeho zodpovednej službe, aby vždy dával 

aktuálnu odpoveď na pozvanie Boha: Poď za mnou! Nech sa tak rozhojní Božia milosť „na 

mnohaja lita, vladyko!“  

• V sobotu, 17. 6. 2017 oslávila 80-te narodeniny naša aktívna veriaca p. Mária Špaleková. 

Oslávenkyni ďakujeme za jej obetavú službu vo farnosti a vyprosujeme Božie požehnanie na 

príhovor Presvätej Bohorodičky na „mnohaja i blahaja lita!“  

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

