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slovíčko o SLOVE 

 

 

Už sme zaiste počuli mnoho výrokov či aforizmov o rozdieloch medzi pesimistom 

a optimistom. Optimista vraj vidí pohár poloplný, pesimista zasa poloprázdny. Sú nám známe 

aj pokusy o zlúčenie obidvoch postojov: Čakaj najlepšie, ale buď pripravený na najhoršie. 

Zaujal ma tiež jeden príklad, ktorý rozprával o rodičoch, ktorí vychovávali dvojičky. 

Povahovo boli úplne rozdielne. Jeden z nich bol extrémny optimista, druhý naopak ťažký 

pesimista. Navštívili preto psychológa, aby sa poradili, ako to zmierniť. Ten im poradil, aby 

im k narodeninám dali rozdielne darčeky. Pesimistovi mali dať špičkový bicykel, optimistovi 

päť kilogramov hnoja. Keď pesimisticky naladený chlapec dostal bicykel, hneď sa začal 

sťažovať, že na ňom určite spadne a pri svojom šťastí si zlomí hneď ruku alebo nohu. Keď 

optimista zbadal svoj „darček“, zostal v rozpakoch. Po pár minútach začal ale skákať od 

radosti a kričať: „Mňa nedostanete! Ja sa nenechám oklamať! Keď tu je toľko hnoja, tak k 

nemu určite musí byť aj nejaký poník!“ 

Optimista či pesimista? Tento obraz môžeme použiť ako prirovnanie. Pretože aj náš 

Boh Otec aj matka Cirkev nás neustále vychovávajú a pozývajú k optimizmu. A pri tomto 

procese výchovy je centrálnou pomôckou práve Božie slovo. A s úpravou vyššieho obrazu si 

dve časti Svätého písma, Starý a Nový zákon môžeme predstaviť ako dvoch súrodencov. Ten 

starší má sklony k pesimizmu, ten mladší je nepolepšiteľný optimista. Naozaj je atmosféra 

v Starom zákone často pochmúrna. Pán Boh je tam často vykreslený ako trestajúci Boh. Jeho 

priazeň si človek musí zaslúžiť. A vieme akým spôsobom. Cestou zákona. Dodržiavaj príkazy 

a Boh ťa bude mať rád, bude sa ti dariť, budeš mať úspech a majetok. Mladší brat je iný. 

Evanjelium prináša optimizmus, ktorý pesimista nie vždy chápe a prijíma. A konkrétne sv. 

evanjelista Matúš viac ako ostatní traja vystihuje tento kontrast. On svoje evanjelium, ktoré 

písal najmä pre kresťanov pochádzajúcich zo židov, rozdelil na päť častí. Tým nadviazal na 

päť kníh Mojžišových. Už touto skladbou naznačil, že to, čo príde teraz, je skutočne niečo 

prevratne nové. Práve on dal do súvisu Pána Ježiša a starozákonného Mojžiša. Napríklad on 

ako jediný prináša správu o vyvraždení detí v Betleheme. Tým poukázal na súvislosť 

s vraždením chlapcov za čias Mojžiša. Vieme že Matúš na začiatku Ježišovej verejnej činnosti 



prináša „reč na vrchu“. Tu vidíme súvis i kontrast s vrchom Sinaj, na ktorom dostal Mojžiš od 

Boha prikázania. A je tiež zaujímavý iný kontrast. Po reči na vrchu nasleduje desať zázrakov. 

Nimi Pán Ježiš prakticky ukazuje, že Jeho slovo má moc. A práve tieto zázraky niektorí 

dávajú do kontrastu s desiatimi egyptskými ranami. Pred tým, ako Mojžiš vyviedol Izraelitov 

z Egypta, rozsieval nešťastie a smrť. Tu v Novom zákone Pán Ježiš rozsieva život.  

A jedným z týchto semienok života je aj dôležitý zázrak, ktorý zachytáva evanjelium 6. 

Nedele po Päťdesiatnici. (Mt 9, 1-8) Pán Ježiš uzdraví ochrnutého človeka. Tento príbeh je 

unikátny a prevratný minimálne v dvoch bodoch. Po prvé vidíme beznádejný prípad. V celom 

Starom zákone nenájdeme jediný prípad uzdravenia úplne ochrnutého človeka. V celom 

talmude nenájdeme dokonca ani modlitbu za uzdravenie úplne ochrnutého. Jednoducho sa 

takému človeku nedá pomôcť a hotovo. A po ďalšie je tento príbeh vzácny v tom, že je to 

prvý a posledný krát v tomto evanjeliu, keď Pán Ježiš odpúšťa hriechy. A hneď to narazí na 

pesimizmus človeka starého zákona. Prečo? Lebo im hneď zasvietila v hlave kontrolka. 

Pozor, to predsa nejde len tak! Na to potrebujeme presne predpísaný obrad. A po druhé: Veď 

to len Pán Boh môže odpúšťať hriechy. Tá šokujúca ľahkosť je pre nás neznesiteľne ťažká. To 

Božie zadarmo nás veľmi veľa stojí. Stojí nás našu pýchu. Chce to nás celých. Starý zákon 

vyžadoval len obrad. Nový zákon je o vzťahu. Preto je v tomto evanjeliu kľúčová veta Pána 

Ježiša, ktorú povie ochrnutému: „Dúfaj synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Čo vlastne hovorí Pán 

Ježiš touto vetou? Triafa do čierneho. Toto je koreň problému ochrnutého človeka. Vzťah 

s Bohom ako so svojim Otcom. Otcom, ktorý miluje ako prvý. Lásku tohto Otca si nemusím 

ba ani nemôžem zaslúžiť ani skutkami, ani obradom, ani modlitbami. Už by to nebola láska, 

ale obchod.  Pán Ježiš oslovuje ochrnutého ako dieťa. Môžeme povedať, že Kristus objavuje 

v tomto dospelom človeku dieťa, aby ten mohol začať odznova. Ochrnutý človek dostáva 

možnosť nového začiatku. Môže začať žiť svoj život ako Božie dieťa.  

V tomto je to dnešné evanjelium i evanjelium vôbec také nádherné. Boh dáva nádej 

tam, kde nádej nevidno. A práve toto je optimizmus kresťana. Kresťan má nádej v živého 

Boha. Máme nádej v Boha, ktorý je s nami. Lebo ak ukončíme spomínané kontrasty, príbeh 

Mojžiša neskončil veľmi optimisticky. Nevošiel do zasľúbenej zeme, ale zomrel na vrchu 

Nebo. V závere evanjelia je Pán Ježiš tiež na vrchu, ale nezomiera. Naopak je „živší“, ako bol 

predtým. Zostáva s nami, aby nás doviedol do zasľúbenej zeme. Optimista je človek, ktorý 

toto vidí, toto prijíma a podľa toho žije. 

 

LETNÝ EPARCHIÁLNY TÁBOR 

 

V dedinke Tajov v Kremnických vrchoch neďaleko Banskej Bystrice sa uskutočnil  

siedmy ročník letného tábora bratislavskej eparchie (LET 2017). 

Vyše deväťdesiat detí a mladých ľudí z jednotlivých farností bratislavskej eparchie, 

roztrúsených po celom západnom a strednom Slovensku, malo opäť po roku možnosť prežiť 

týždeň naplnený bohatým duchovným, športovým i zábavným programom. 

Témou tohtoročného tábora sú slová z mariánskeho chválospevu Magnifikat: „Veľké 

veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1, 49) a slová sv. Pavla z Listu Filipanom: „Všetko 

môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ (Flp 4,13). 

Tábor prebehol pod vedením gréckokatolíckych kňazov o. Igora Cingeľa z Trenčína, o. 

Mariána Sabola z Telgártu, o. Rastislava Čižika z Bratislavy ako aj skúsených animátorov i 

bohoslovcov bratislavskej eparchie Jožka Durkota a Michala Janočka. Tábor navštívil aj náš 

vladyka Peter Rusnák. Počas svojej návštevy slávil počas dvoch dní sv. liturgie s homíliami 

na tému tábora. 

Organizátori pripravili pre deti bohatý program, v ktorom nechýbala každodenná 

modlitba, slávenie sv. liturgie, katechéza, práca s Božím slovom, a iné športové a 

voľnočasové aktivity. 
(www.grkatba.sk) 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 17. - 23. 7. 2017  
 

Pondelok             Blažený hieromučeník Pavol Peter, prešovský biskup  

                            17:00  Sv. liturgia (csl.)  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) 

 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.), na úmysel (Rybárová) večiereň 

    

Štvrtok                 Svätý a slávny prorok Eliáš 

                              7:00  Sv. liturgia (csl.) 

                            17:00  Sv. liturgia (sl.) 

   

Piatok                  17:00  Sv. liturgia (csl.)  

     

Sobota                  17:00  Sv. liturgia (sl.) 

                                        Večiereň 
  

  Nedeľa                   7. po Päťdesiatnici, 6. hlas 

                                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                 9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. liturgia (slovenská)   

                            17:00    Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 24. – 30. 7. 2017  
 

Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.)  

             
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.) † Michal (Holinďáková) 

                              
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.)  

       

Štvrtok                  17:00  Sv. liturgia (sl.) Na úmysel (Michalková) 

 

Piatok                    17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                    17:00 Sv. liturgia (sl.)  

                Večiereň 

   

Nedeľa                   8. po Päťdesiatnici, 7. hlas 
                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň  (slovenská) 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V pondelok, 17. 7. 17 je odporúčaný sviatok blahoslaveného prešovského biskupa P. P. 

Gojdiča. Po sv. liturgii sa pomodlíme moleben. 

• Vo štvrtok, 20. 7. 17 slávime odporúčaný sviatok Svätého a slávneho proroka Eliáša. 

V predvečer sviatku sa po sv. liturgii pomodlíme veľkú večiereň a v deň sviatku budú 2 sv. 

liturgie – o 7.00 h. v cirkevnoslovanskom a o 17.00 h. v slovenskom jazyku.  

• V nedeľu, 23. 7. 17 bude zbierka na Podporný fond Konferencie biskupov Slovenska. 

Vopred ďakujeme za Vašu podporu. 

• Vo štvrtok, 27. 7. 17 sa v našom chráme uskutoční podujatie s názvom XXV. Spomienka 

na svätého Gorazda v hlavnom meste SR. Jedným zo spoluorganizátorov je aj naša 

bratislavská eparchia. Podujatie sa začne sv. liturgiou v našom chráme o 17. 00 h., po ktorej 

budú nasledovať príhovory a poeticko-hudobná kompozícia s názvom Tebe na chválu, náš 

prvoučiteľ. Po jej skončení bude v priestoroch eparchiálneho úradu agapé.  

• 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.  

• 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.   

 

ĎAKUJEME 

• Bohu známa osoba darovala na podporu farnosti 50 €, iná Bohu známa obetovala 100 €. 

Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

            rod. Ilenčíkovej a Žačikovej  (8. 7. 17) a spoločenstvu Modlitby matiek (15. 7. 17) 

    22. 7. 17 upratuje: rod. Krajňáková a Žeňuchová  

    29. 7. 17 upratuje: rod. Semberová a Vavríková. 

BLAHOŽELÁME 

• Vo štvrtok, 6. 7. 17 oslávil svoje 70-te narodeniny aktívny veriaci našej farnosti p. Peter 

Pokrivčák st. Oslávencovi vyprosujeme Božie požehnanie na mnohaja lita! 

• V sobotu, 15. 7. 17 prijal iniciačné sviatosti v našom chráme Matej Murín. 

Novoosvietenému Božiemu služobníkovi vyprosujeme úspechy v živote i vo viere na mnoho 

rokov! 

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 

http://www.svataikona.sk/
mailto:rastislav.cizik@gmail.com

