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slovíčko o SLOVE 

 

 

My rodičia si občas vďaka svojim školopovinným deťom musíme sadnúť spolu s nimi 

do školských lavíc. Niekedy to nie je úplne najľahšie. Napríklad pri takej matematike. Čím je 

dieťa staršie, aj látka je zložitejšia. Niekedy prichádza pokušenie pozrieť sa pri rátaní 

príkladov rovno na posledné stránky učebnice. Tam sú výsledky. Preskočiť riešenie a len 

napísať výsledok. Ale vieme, že toto nestačí. Veľmi dôležitý je aj postup, ako som k tomu 

správnemu výsledku prišiel.  

Niečo podobné vidíme aj v duchovnej oblasti. Aj tam často obdivujeme výsledky. 

Pozeráme sa na výsledok konkrétneho svätého človeka. Snívame možno o podobných 

duchovných výškach, ale zdajú sa nám také vzdialené. Prečo? Lebo preskočíme ten postup, 

ktorým sa tí svätci k svojmu výsledku dopracovali. Aj pri pohľade na evanjelium 20-tej 

nedele po Päťdesiatnici (Lk 16, 19-31) sa môže udiať niečo podobné. Lebo len minulú nedeľu 

nám Boh, náš Učiteľ, vysvetlil dôležitú látku. Povedal nám základné podobenstvo O 

rozsievačovi (Lk 8, 5-15) ako správny postup na ceste k výsledku viery. Spôsob ako 

dosiahnuť vieru je správne počúvanie Božieho slova. A dnes to demonštroval na konkrétnom 

príklade. Príklade o boháčovi a Lazárovi. Na prvý pohľad sa nám tu „postup“ ale môže zdať 

odlišný. Ani slovo o počúvaní Božieho slova. Bohatý počas života, chudobný po smrti. Ale je 

to naozaj tak? Dostal sa boháč do stavu pekla po smrti len preto, že sa mu počas pozemského 

života dobre darilo? A naopak – ocitol sa Lazar v stave neba len preto, alebo bol chudobný? 

To by bolo príliš krátkozraké. Boháč v podobenstve nazýva Abraháma svojím otcom. Z toho 

vyplýva, že bol Žid. On a aj jeho bratia mali „Mojžiša a prorokov“. To naznačuje, že poznali 

Sväté písmo Starého zákona. Je pravdepodobné, že tento boháč chodil do synagógy, kde 

počúval Božie slovo. Napriek tomu sa ocitne v pekle. Prečo? Len preto, že nerobil dobré 

skutky? Že nepodporoval chudobných? Čo by sa bolo stalo, keby sa čas od času rozhodol 

poslať chudákovi pred svojimi dvermi časť večere? Bola by sa zmenila jeho situácia? Dostal 

by sa po smrti do neba. Najmä v období, keď sa „zvianocieva“, zachytávame množstvo 

výziev k materiálnej podpore núdznych Stačí to na „zisk“ neba? Pozrime sa na podobenstvo.  



Bohatý človek žiada Abraháma, aby poslal Lazára k jeho bratom, ktorí ešte žijú tak ich 

priviedol k viere a lepšiemu životu. Na prvý pohľad sa zdá, že bohatý človek má záujem o 

dobro svojich bratov. No v skutočnosti je v tejto prosbe ukrytá kritika Boha. Boháč akoby 

hovoril: „Boh pre mňa neurobil dosť. Keby bol niekto mŕtvy prišiel a upozornil ma, zmenil by 

som svoj život a nedostal by som sa na toto miesto.“ Keď mu ale Abrahám hovorí, že majú 

počúvať Mojžiša a prorokov, boháč oponuje: „Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z 

mŕtvych, budú robiť pokánie.“ (Lk 16, 30) Boháč akoby vyčítal: „Mojžiš a proroci, teda 

Božie slovo nestačí! Boh neurobil dosť!“ My dobre vieme že toto podobenstvo malo dohru v 

reálnom živote. Jeden Lazár sa skutočne vrátil zo smrti do života. Bol priateľom Pána Ježiša a 

4 dni bol mŕtvy. A predsa ani po tejto udalosti v neho mnohí židia neuverili. Naopak už nešli 

len po Kristovi, ale aj po Lazárovi. Ani vzkriesenie Lazára nebolo pre mnohých tým 

správnym postupom k skutočnej viere.   

Prečo boháč z podobenstva teda nič neurobil pre Lazára? Lebo žil v presvedčení, že ani 

Boh preňho nič neurobil. Že všetko, čo má, dosiahol vlastnými rukami alebo vlastnou 

šikovnosťou. A táto mylná predstava vyústila do symptómu. Pán Ježiš ho opísal slovami, že 

sa obliekal do purpuru a kmintu a každý deň prepychovo hodoval. Dennodenná oslava časom 

prestane byť oslavou. Akoby tými neustálymi oslavami a značkovým oblečením chcel tento 

bohatý človek niečo zakryť. Chce zamaskovať svoju vnútornú chudobu. Boh pre mňa 

neurobil dosť. Boh pre mňa neurobil nič. A naopak. Prečo sa Lazár dostáva po smrti do stavu 

neba? Lebo hoci je pokrytý vredmi, hoci je v skutočnej hmotnej núdzi, predsa nesúdi Boha za 

svoj život.    

Toto je ten správny postup životom s výsledkom: viera Bohu. A ja si môžem vybrať. 

Budem žiť vo výčitke, že Boh pre mňa neurobil dosť? Že sa musím postarať sám o seba a 

nestarať sa o iných? Musím mať široké lakte, ináč má iní len využijú?! Budem si vyberať 

vonkajšie masky a pózy, aby som zakryl svoju vnútornú prázdnotu? Toto je voľba pekla už tu 

na zemi. Alebo mám aj inú možnosť. Prestanem súdiť Boha za situáciu, ktorú dovolil do 

môjho života. Priznám, že On, ako milujúci Otec predsa najlepšie vie, čo je pre mňa dobré. A 

toto je voľba neba. Toto je správny výsledok správneho postupu. Počúvania a realizovania 

Božieho slova. Nemusíme si preto sadať do školských lavíc, ale je potrebné iné. Sadnúť si 

Pánovi k nohám a otvoriť uši svojho srdca. 

 

 

NÁVŠTEVA RÓMSKEJ MISIE V NAŠEJ FARNOSTI  

 
 V nedeľu, 15. 10. 2017 našu farnosť navštívil o. Igor Čikoš, gréckokatolícky kňaz 

poverený rómskou misiou v bardejovskom okrese spolu s hudobnou skupinou F6. Dôvodom 

ich návštevy bola najmä prosba o podporu dofinancovania bytu pre kňaza v tejto misii. Po 

oboch sv. liturgiách sme na tento účel s povolením nášho vladyku Petra Rusnáka vykonali 

zbierku. Po ukončení druhej sv. liturgie sme potom spolu s veriacimi, ktorí prejavili záujem, 

odišli na spoločný obed do blízkej reštaurácie. Po jeho skončení sme sa presunuli na 

eparchiálny úrad, kde o. Igor Čikoš predstavil svoju činnosť a zazneli aj svedectvá i vlastná 

skladby členov skupiny F6.  

Gréckokatolícka rómska misia v okrese Bardejov (GRM BJ) je samostatný právny 

subjekt, ktorý odvodzuje svoju právnu subjektivitu od Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, 

ktorý bol zriadený 1. augusta 2017 prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom 

Babjakom, SJ. Poslaním tejto misie je prinášať posolstvo evanjelia najmä ľuďom žijúcim v 

rómskych komunitách na území Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie v okrese Bardejov, 

a to prostredníctvom rôznorodej pastoračnej, formačnej, duchovnej, kultúrnej a sociálnej 

činnosti. GRM BJ prispieva k prevencii rasizmu a xenofóbie a napomáha zmiereniu komunít s 

odlišnými sociálnymi, kultúrnymi či duchovnými koreňmi. Viac informácií nájdete na 

internetovej stránke www.romskamisia.sk.    

 

http://www.romskamisia.sk/


Bohoslužobný poriadok na obdobie: 23. - 29. 10. 2017  
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (csl.) * Gérard (Mihalovič) 

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) * Ján, Klára (Škovierová) 

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.)  

    

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

   

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

     

Sobota                  17:00  Sv. liturgia (sl.) † Mária, Juraj, panychída 

              Veľká 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) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 10. – 5. 11. 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.), panychída na cintoríne 

 
Piatok                      7:00  Sv. liturgia (csl.)   

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

           

Sobota                    17:00 Sv. liturgia (sl.)  

                Večiereň 

   

Nedeľa                   22. po Päťdesiatnici, 5. hlas 
                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                               17:00   Večiereň  (slovenská) 

 

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Absolvent Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity a pápežského 

východného inštitútu v Ríme, diakon ThLic. Andrej Škoviera, PhD, gréckokatolík, narodený 

15. Marca 1975 v Bratislave, bývajúci v Bratislave, syn rodičov Daniela a Márie r. Mockovej 

chce prijať sviatosť kňazstva vkladaním rúk vladyku Petra Rusnáka v sobotu, 11. 11. 2017. 

Kto by vedel o akejkoľvek prekážke k prijatiu svätenia, je povinný to nahlásiť na farský úrad. 

Zároveň prosíme o Vaše modlitby za kandidáta i jeho rodinu. 

• Aj tento rok sa môžeme zapojiť do projektu Sviečka za nenarodené deti. Tento projekt, 

ktorý organizuje Fórum života n. f., môžete podporiť zakúpením sviečky, jej zapálením  

a umiestnením do okna domova večer 2. novembra. Tieto sviečky sú za minimálny príspevok 

1 €. Viac konkrétnych informácií o aktivitách Fóra života ako aj o použití vyzbieraných 

finančných prostriedkov nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk.   

• V nedeľu, 29. 10. 17 bude jesenná zbiera na misie. Jej účelom je podpora misijných aktivít 

Katolíckej cirkvi v krajinách tzv. tretieho sveta. Vopred ďakujeme za Vaše dary.  

• V stredu, 1. 11. 17 slávi latinská cirkev sviatok Všetkých svätých. Vo štvrtok, 2. 11. 17 je 

Pamiatka zosnulých. Preto sa v ten deň, po sv. liturgii pomodlíme panychídu za našich 

zosnulých pri centrálnom kríži na Ondrejskom cintoríne.    

• Piatok, 3. 11. 17 je prvým piatkom v mesiaci, a teda príležitosťou prijať odpustenie 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 pristúpiť k sv. spovedi.  

• V nedeľu, 5. 11. 17 budeme znova sláviť sv. liturgiu v Kostole Najsvätejšej Trojice 

v Malackách so začiatkom o 17. 00 h.  
• Pozývame vysokoškolskú a pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utorky, po sv. 

liturgii do priestorov eparchiálneho úradu. 

• Ďalšie stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď a eucharistiu bude v sobotu 4. 

11. 17 o 15. 30 hod.  

• V mene našich chrámových zborov Chrysostomos a Kyrillomethodeon, ktoré pravidelne 

skrášľujú spevom naše sv. liturgie, chceme poprosiť nových spevu schopných veriacich 

o službu v týchto zboroch. Kvôli úbytku členov je ich momentálna situácia kritická.  

ĎAKUJEME 

• Pri zbierke na podporu Rómskej misie v Bardejovskom okrese sme v nedeľu 15. 10. 17 

prispeli sumou 2400 €. V mene o. Igora Čikoša ale aj ostatných zainteresovaných 

vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“  

• Pri príležitosti sv. krstu Nade Anny Gogovej darovala jej rodina na podporu farnosti 50 €.  

Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

        rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (14. 10. 17) a rod. Semberovej a Vavríkovej (21. 10. 17) 

     28. 10. 17 upratuje rod. Mojzešová a Mocková  

      4. 11. 17 upratuje: rod. Ďuková a Porhinčáková. 

• Aj v súvislosti s upratovaním chrámu si dovoľujeme poprosiť ďalších dobrovoľníkov 

z radov Vás, našich veriacich, o zapojenie sa do tejto obetavej služby.    

BLAHOŽELÁME 

• V stredu, 13. 9. 17 oslávil 60-te narodeniny aktívny veriaci našej farnosti, člen zboru 

Chrysostomos, Peter Plško. V sobotu, 23. 9. 17 oslávil 35-te narodeniny náš veriaci Ľubomír 

Michalko ml., kantor a člen farskej rady. Oslávencom za ich službu vo farnosti ďakujeme 

a vyprosujeme im aj ich rodinám Božie požehnanie na mnohé a blahé roky!  



• V sobotu, 14. 10. 17 prijali sviatosť manželstva Martin Mazúr a Božidara Holinďáková. 

Novomanželom blahoželáme a vyprosujeme na príhovor presvätej Bohorodičky „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

