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slovíčko o SLOVE 
 

 

Pred časom som počul jeden bonmot na tému láska a manželstvo. Hovoril o tom, že 

láska je pre človeka svetlom života. A manželstvo – to je vraj účet za elektrinu. Poznáme 

podobné sarkastické výroky. Ich spoločným menovateľom je to, že dávajú do protikladu lásku 

a manželstvo. Uvedomil som si, že podobne niektorí ľudia nazerajú na Boha a cirkev. 

Vnímajú ich ako protiklady. Boha možno viacerí vnímajú ako svetlo, ale cirkev – tá je pre 

mnohých akoby len nepríjemný účet za elektrinu.  

Ale toto pri zrode cirkvi nevidíme. Evanjeliu druhej nedele po Päťdesiatnici nám 

prináša obraz povolania prvých učeníkov. (Mt 4, 18 – 23) Už sme sa viackrát zamerali na 

reakciu rybárov a vieme ju lepšie pochopiť. Už vieme, prečo tak razantne zanechali svoju 

prácu i svoju rodinu. Bez nejakého náznaku strachu. Bez nejakého frflania na „účet za svetlo“. 

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. A na 

konci túžba tých najlepších počuť z úst nejakého rabína vetu: Nasleduj ma! Keď teda dnes 

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 

najlepších študentov. Zrejme neprešli sitom a vrátili sa domov bez tej vytúženej vety určenej 

elite  – Nasleduj ma! A práve táto veta vyšla z úst „Rabína“ Ježiša Krista. A je zaujímavé, že 

hoci táto veta znamenala škrt cez rozpočet pre rodinu, ktorá prišla o pracovnú silu, nikto 

Kristovi nevystavil účet. Lebo stať sa žiakom rabína bola pre každého veľká pocta. 

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 vidíme u Ježiša Krista 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 doktorov 

teológie, ale rybárov a mýtnikov. A z nich postupne robí učiteľov cirkvi.  

Preto je dôležité vidieť, čo je na začiatku každého úprimného kresťanstva a kresťana. 

Je to postoj vyjadrený slovom zanechať. Už sme v tejto súvislosti spomenuli príklad z 

histórie. Keď španielsky dobyvateľ Cortéz v roku 1519 pristál vo Veracruz so skupinou asi 

500 mužov, predtým ako začal „obsadzovať“ krajinu, urobil jednu dôležitú vec. Podpálil 

svoje lode. Zničil každú možnosť vrátiť sa späť. Už existovala len cesta dopredu. Naspäť sa 

už nedalo vrátiť. A pritom to nebola vždy ušľachtilá misia. My sme naopak povolaní do úplne 

inej misie. Naša misia znie – cesta do neba. Čo je na tejto ceste dôležité? „Spáliť lode“. Ak 

neurobím tento krok, ak nezatvorím tie zadné dvierka starému človekovi, nemôžem sa naplno 

venovať tejto misii. Lebo ma to zbytočne oberá o energiu, lebo mi to bráni priblížiť sa k 

Bohu.  

Ako zistiť, či som tak už urobil? Svoj momentálny stav si môžem veľmi názorne 

otestovať. Ktosi na to použil obraz zo sveta športu. A ide o konkrétnu otázku: Som súčasťou 

tímu alebo som len jeho fanúšik?  Lebo aj ten najvernejší fanúšik zostáva vždy len fanúšikom. 

Netrénuje s tímom, netrávi s ním čas, nepozná do detailov plán hry, len ho zväčša kritizuje. 

Fanúšik nehovorí denne s trénerom a nepočúva jeho rady. A tento obraz sa hodí aj na zistenie 

stavu môjho kresťanstva. Som kresťan fanúšik alebo nasledovník Krista? Rozprávam sa s 

„trénerom“ Kristom denne a nasledujem jeho rady alebo ho len obdivujem v nedeľu? Som 

súčasťou tímu (mystického tela) Ježiša Krista alebo len navštevujem „zápasy“? Poznám svoj 

plán hry, ktorý mi určil On alebo len kritizujem, ako hrajú ostatní? 

Ak som len kresťan fanúšik, možno je dôvod v tom, že som ešte niečo celkom 

nezanechal. Možnože som nespálil loď, ktorou sa z času na čas prevážam k starému spôsobu 

života. Možno som dobre nezabuchol zadné dvierka, na ktoré neúnavne klope „starý človek“. 

A prečo som to vlastne neurobil? Lebo v tej vete Pána Ježiša – Nasleduj ma! - nevidím poctu, 

ale skôr príťaž. V nasledovaní Krista nevidím svetlo, ale len „účet za elektrinu“. A pritom 

všetko  zaplatil niekto iný – náš Manžel Ježiš Kristus. 

 

 

VLADYKA MILAN LACH SÍDELNÝM BISKUPOM 
 

 

Svätý Otec František vymenoval vladyku Milana Lacha SJ za biskupa Ruténskej 

(gréckokatolíckej) eparchie Parma v USA. Parmskú eparchiu v štáte Ohio 44-ročný slovenský 

jezuita doteraz spravoval ako apoštolský administrátor sede vacante. Menovanie zverejnilo 

v piatok, 1. júna 2018 na poludnie Tlačové stredisko Svätej stolice. 

 Eparcha Milan Lach sa narodil 18. novembra 1973 v Kežmarku. V roku 1995 vstúpil 

do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave a v roku 2001 prijal v Košiciach kňazskú 

vysviacku. V roku 2009 obhájil doktorát z východných cirkevných vied na Pápežskom 

východnom inštitúte v Ríme. 

Dňa 19. apríla 2013 ho Svätý Otec František vymenoval za pomocného biskupa 

Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie s titulárnym sídlom Ostracine. V období 2016 – 

2017 bol biskup Milan Lach vizitátorom Kongregácie pre východné cirkvi pre východné 

semináre a kolégiá v Ríme. 

Dňa 24. júna 2017 ho pápež František menoval apoštolským administrátorom sede 

vacante Ruténskej eparchie Parma v USA, pričom zostal titulárnym biskupom ostracinským. 

Aktuálnym menovaním sa vladyka Milan Lach SJ stal sídelným biskupom parmským a nie je 

viac titulárnym biskupom. 

 

 
zdroj: www.grkatpo.sk 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 4. - 10. 6. 2018 
 

Pondelok                17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Juraj, Mária, Juraj, Zdenka, pan. 
             

Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Michal, Helena, panychída 

 

Streda                17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * na úmysel darcov 

      

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

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

                              7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

           

Sobota                     17:00 Sv. liturgia (slovenská) 

                Večiereň 

 

  Nedeľa                3. po Päťdesiatnici, 2. hlas 

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  

                               17:00   Večiereň   

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 11. - 17. 6. 2018  
 

Pondelok              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Ľubomír 

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

        

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

     

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

 

Sobota                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

 

Nedeľa                   4. po Päťdesiatnici, 3. hlas                                      

     8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00   Večiereň 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V piatok, 8. 6. 18 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 tento deň je zároveň 

voľnica. 

• Pozývame na eparchiálnu púť do Šaštína, ktorá sa uskutoční v sobotu 9. Júna, na sviatok 

Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Program sa začne modlitbou akatistu o 9. 15 a bude 

pokračovať slávením archijerejskej sv. liturgie v cirkevnej slovančine o 10.00 h., ktorá bude 

priamo prenášaná RTVS. Kto má záujem o prepravu objednaným autobusom, môže sa 

nahlásiť na farskom úrade do stredy 6. júna 2018.  

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

púte, v piatok 8. júna. Pre záujemcov bude pripravený duchovný aj oddychový večerný 

program s možnosťou ubytovania. O 18.00 bude prednáška MUDr. Andreja Hradockého na 

tému: Najlepší záujem dieťaťa. Záujem nahláste, prosím, do utorka, 5. júna 2018.   
• V nedeľu, 17. 6. 2018 budeme sláviť sv. liturgiu o 16.00 v rímskokatolíckom kostole 

v Lehniciach.  

• LET 2018: Aj tento rok pripravujeme a pozývame už na VIII. ročník Letného 

eparchiálneho tábora, ktorý sa tentoraz uskutoční v Šaštíne od pondelka, 16. júla do piatka 

20. júla 2018. Nástup do tábora bude už v nedeľu, 15. júla v popoludňajších alebo večerných 

hodinách. Tábor je určený pre deti od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Poplatok za 

jedno dieťa z našej farnosti je 50 €. Viac informácii získate na farskom úrade. 

• Do pozornosti dávame katolícku pútnickú konferenciu Nové svitanie, ktorá sa uskutoční 

v dňoch 14 – 18. 7. 2018 na Skalke pri Trenčíne. Viac informácií o programe ako aj 

o potrebnej registrácii nájdete na stránke www.novesvitanie.sk. 

• Upozorňujeme taktiež na sprievodnú akciu stretnutia mládeže v Prešove P 18, ktorou bude 

bicyklová púť z Bratislavy do Prešova v dňoch od 21. do 26. 7. 2018. Podmienkou účasti je 

dobrá kondícia, bicykel a účastnícky príspevok 55 €. Prihlásiť sa môžete cez 

jburda@jesuits.net.  

ĎAKUJEME 

• Bohu známa rodina darovala na podporu farnosti 100 €. Vyslovujeme vďačné „Pán Boh 

odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:        

  Mojzešovej a Mockovej (26. 5. 18) a rod. Porhinčákovej a Ďukovej (2. 6. 18) 

         9. 6. 18 upratuje rod. Žačiková a Susla.  

       16. 6. 18 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek. 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 2. 6. 18 prijali iniciačné sv. tajomstvá v našej farnosti tieto deti: Ján Pažin 

a Sarah Bezáková. Novoosvieteným Božím služobníkom aj ich rodinám vyprosujeme na 

príhovor Presvätej Bohorodičky úspechy v „živote i vo viere“. 

 

 KONTAKT

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.novesvitanie.sk/
mailto:jburda@jesuits.net
mailto:rastislav.cizik@gmail.com

