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slovíčko o SLOVE 
 
 

„Už niet cesty späť!“ Mnohí máme skúsenosť s touto vetou v situáciách života. Občas 

je v tejto vete aj prímes smútku nad tým, že sa niečo skončilo a už sa to nikdy nevráti. Ale 

rovnako môže táto veta ukrývať aj pozitívny náboj. Nedávno sme na ilustráciu spomenuli 

príbeh z histórie, keď dobyvateľ Cortez po vylodení vo Veracruz nechal spáliť lode, na 

ktorých pristáli, aby to jeho posádku nelákalo naspäť. Alebo aj iný príklad. Vieme, že 

zvieracie symboly Austrálie sú Emu hnedý a Kengura červená. A niektorí si dôvod tohto 

výberu vysvetľujú tým, že tieto zvieratá nevedia cúvať, resp. cúvajú len zriedka. Musíme ísť 

vpred! A podobné obrazy nájdeme vo Svätom písme. Všetci poznáme príbeh Lótovej ženy, 

ktorá sa pri úteku zo Sodomy obzrela. A poznáme tiež slová Pána Ježiša: „Kto položí ruku na 

pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“ (Lk 9, 62) Jednoducho treba ísť 

dopredu. Platí to vo všetkých sférach života. O to viac v tej duchovnej.  

A tento posun vpred badáme aj v evanjeliu Deviatej nedele po Päťdesiatnici. (Mt 14, 22 

– 34) Pán Ježiš vychováva svojich žiakov malými krokmi vpred. Postupne im odhaľuje dve 

dôležité skutočnosti: Kým je On a kto sú vlastne oni. Pravda a Bohu a pravda o človeku 

kráčajú ruka v ruke. Tieto pravdy nás možno z diaľky vystrašia, ale keď ich prijmeme, 

dostávame pokoj. Lebo túto pravdu ukazuje aj príbeh o utíšení búrky. Najprv je tu spomínaná 

postupnosť. Už sme si predstavovali, keby bol Pán Ježiš prišiel po vode k svojím učeníkom 

hneď na začiatku. Desať kapitol prv čítame, ako ich povolal na brehu mora. A pokojne mohol 

toto povolanie urobiť vo veľkom štýle – aj s efektom kráčania po vode. Ale prinieslo by to 

vtedy potrebné ovocie? Senzácia by to bola, ale dalo by im to vieru – vzťah s Bohom? Preto 

Kristus vovádza apoštolov do tohto vzťahu postupne. Najprv rozpovie reč na vrchu. Povie 

slovo a po ňom nasledujú zázraky. Ako potvrdenie, že Kristovo slovo naozaj funguje. 

Uzdravuje chorých, vzkriesi mŕtvu Jairovu dcéru, rozmnoží chlieb a nasýti ľudí. Pomaly. A 

ako to asi vnímali apoštoli? Možno porovnávali. To tu už raz bolo. Aj prorok Eliáš vzkriesil 

mŕtveho syna vdovy zo Sarepty. Aj prorok Elizeus nasýtil dvadsiatimi chlebíkmi stovku 

mužov či uzdravil malomocného Námana. Proroci v Starom zákone to tiež robili. Ohlásili 



Božie slovo a potvrdili ho skutkom. Ale čo nerobili? To, čo Kristus dnes. Nechodili po vode. 

Toto tu ešte nebolo. Lebo my vieme, že voda v chápaní židov predstavovala sídlo zla a smrti, 

bola sídlom zlých duchov. Preto apoštoli dostali strach, keď videli, ako sa k ním Kristus blíži 

kráčajúc po vode. A práve týmto znakom Pán Ježiš ukázal dôležitú skutočnosť, ktorú 

pochopia až postupne. On je väčší ako všetci starozákonní proroci. On je silnejší ako smrť. A 

sám to potvrdí znova svojím slovom: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Tu opäť zaznieva 

to známe meno Boha, ktorý sa z horiaceho kríku predstavuje Mojžišovi ako: Ja Som, ktorý 

Som. A dnes sa v ťažkej chvíli predstavuje svojim žiakom - Ja Som to. Preto na konci celého 

príbehu môže nasledovať ich vyznanie: „Naozaj si Boží syn!“ (Mt 14, 33)  

A na toto „vpred“ Boha nasleduje aj „vpred“ človeka. Len pred malou chvíľu totiž Pán 

Ježiš zázračne rozmnožil chlieb a nasýtil masy ľudí. Ale reakcia ľudí na tento zázrak by sa 

dala opísať slovíčkom „iba“. Evanjelista Ján píše, že ho chceli urobiť iba politickým kráľom. 

Chceli si z Neho urobiť prostriedok na dosiahnutie ich cieľa – odstránenie fyzického hladu. 

Ale toto Kristus neprijal. Ušiel im. A presne aj nám takto Kristus odchádza, keď ho chceme 

zneužiť na voje ciele, keď z neho chceme len niečo. Keď Krista chceme zneužiť iba na 

duchovnú kozmetiku, jednoducho sa nám stráca. A naopak. Keď si  Peter chce overiť 

Kristovu identitu vlastným kráčaním po vode, On mu povie len jedno: „Poď!“ Poď bližšie, 

hoci aj po vode. Keby Peter použil to iba, možno do vody namočí prst či nohu, ale nevošiel by 

tam celý. Neopustil by loďku. Ale on to urobil. Dal sa do vzťahu celý. Už nebolo cesty späť. 

A to vidíme práve v tom, že hoci sa začne topiť, nepokúšal sa plávať naspäť k lodi sám, Ale 

obrátil sa na Pána Ježiša s výkrikom: Pane, zachráň ma! (Kyrie eleison!)  

Pri ceste na „druhý breh“ nás ešte čakajú búrky. Môžeme ich využiť ako príležitosť, 

aby sme sa priblížili ku Kristovi. Aby sa to naše „iba“ zmenilo na „idem celý“. Lebo ten 

druhý breh bol pre učeníkov – židov krajom pohanov. A s pohanmi sa stretávame aj my 

kresťania. A práve ten pohan – nekresťan veľmi rýchlo spozná, či som kresťanom „iba“ na 

čiastočný úväzok, alebo sa do kresťanstva vkladám celý. A hoci aj často padám a 

pochybujem, predsa je tu jedna vec, ktorej sa vždy chytím – Kristova záchranná ruka. A ja 

viem, že vďaka Bohu už pre mňa niet cesty späť! 

 

 

LETNÝ EPARCHIÁLNY TÁBOR A PÚŤ DO KOPČIAN 
 

V Šastíne, v starobylom kláštore Paulínov, ktorého súčasťou je aj bazilika 

Sedembolestnej Panny Márie, sa konal v poradí už ôsmy ročník LETky (Letného 

eparchiálneho tábora Bratislavskej eparchie). Na tábore sa zúčastnilo vyše 80 detí, pre ktorých 

skupina animátorov pripravila program plný nielen športových aktivít a večernej zábavy, ale 

aj diskusií na tému Láska, Boh a jednota. 

Nemalou pomocou im boli účastníci staršej vekovej kategórie, ktorí sa aktívne zapájali 

do práce s mladšími ako pomocní animátori a postupne preberajú animátorskú štafetu. 

Nádherným zážitkom bolo slávenie najsvätejšej eucharistie spolu s vladykom Petrom pri 

hlavnom oltári baziliky. Veľká vďaka patrí našim skúseným animátorom: Lenke, Júlii, 

Marianne, Michalovi, Dávidovi, Jakubovi, Matejovi, Adamovi. 

 Posledný deň tábora niektorí využili na púť do neďalekých Kopčian, aby si tu uctili 

relikvie sv. Margity na mieste, kde je jej zasvätený starobylý románsky kostolík z čias 

veľkomoravského obdobia (9.-10. stor). Kopčany boli jedným zo miest, cez ktoré putovali 

relikvie sv. Margity Antiochijskej na ceste do rakúskeho Marcheggu. Archijerejskú sv. 

liturgiu v cirkevnej slovančine tu slávil vladyka Peter Rusnák a spieval náš zbor 

Kyrillomethodeon.   

 

 
zdroj. www.grkatba.sk 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 7. - 5. 8. 2018 
 

Pondelok                17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 
             

Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Streda           Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodárneho Kríža 

                                 17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

 

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

                                    

Piatok                      7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                                17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  
 

Sobota                     17:00 Sv. liturgia (slovenská) 

              Veľká večiereň  

 

  Nedeľa                11. po Päťdesiatnici, 2. hlas 

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)  

                               17:00   Veľká večiereň s lítiou   

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 6. – 12. 8. 2018  
 

Pondelok             Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista  

                             7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                           17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

        

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

     

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

 

Sobota                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                                  Veľká večiereň 

 

Nedeľa                   12. po Päťdesiatnici, 3. hlas                                      

     8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00   Večiereň 

 



OZNAMUJEME 

• V stredu, 1. 8. 18 slávime sviatok Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného 

a životodárneho Kríža. Pri príležitosti tohto sviatku bude v závere liturgie, po zaambónnej 

modlitbe, posvätenie vody. Týmto dňom zároveň začína aj pôst pred sviatkom Zosnutia 

presvätej Bohorodičky. Tento pôst trvá až do spomínaného sviatku (15. augusta). Na našom 

území nie je podľa súčasnej disciplíny záväzný, čo ale nevylučuje dobrovoľný pôstny 

program.  
• Piatok, 3. 8. 18 je zároveň prvým piatkom v mesiaci, a teda príležitosťou prijať Božie 

odpustenie sviatostným zmierením. 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. 8. 18 budeme o 17. 00 h. znova sláviť sv. liturgiu v Chráme Najsvätejšej 

Trojice v Malackách. Srdečne pozývame. 

• V pondelok, 6. 8. 18 slávime veľký sviatok Sväté Premenenie nášho Pána, Boha 

a Spasiteľa Ježiša Krista. Ako zvyčajne bude preto v predvečer sviatku večiereň s lítiou 

a požehnaním chlebov. V deň sviatku budú dve sv. liturgie – ráno o 7.00 v slovenskom jazyku 

a popoludní o 17. 00 v cirkevnej slovančine. Po sv. liturgiách bude požehnanie prvotín úrody 

a myrovanie.  
 • Naša Bratislavská eparchia organizuje a pozýva na ďakovnú púť do Ríma pri príležitosti 

10. výročia ustanovenia našej eparchie za účasti vladyku Mons. Petra Rusnáka. Púť sa 

uskutoční  dňoch 5.  až  8. októbra 2018. Táto púť bude mať spoločný program v sobotu a v 

nedeľu spolu s Prešovskou archieparchiou pri jej púti, ktorú vykonávajú pri príležitosti 200. 

výročia ustanovenia Prešovskej eparchie. Púť sa uskutoční letecky Bratislava – Rím – 

Bratislava. Cena na osobu je 430 € na osobu (k tejto cene treba ešte prirátať cca. 40  €. Ide o 

poplatky ako: mestská daň – 12 €/osoba, komplexné cestovné poistenie – 8 €/osoba 

a cestovanie po Ríme – cca. – 16 €/osoba.) Záujem nahláste do 15. augusta 2018. 

ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 15. 7. 18 sa pri zbierke na Podporný fond Konferencie biskupov Slovenska 

vyzbierala suma 415 €. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu. 

• Bohu známa rodina darovala na chrám 100 €. Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

  rod. Žačikovej a Suslej  (21. 7. 18) a spoločenstvu Modlitby matiek (28. 7. 18) 

           4. 8. 18 upratuje: rod. Krajňáková 

         11. 8. 18 upratuje: rod. Semberová a Vavríková. 

 

BLAHOŽELÁME 

• V nedeľu, 8. 7. 18 prijal iniciačné sv. tajomstvá v našej farnosti Šimon Hricák. V sobotu, 

14. 7. 18 takto našu farskú rodinu rozšíril Ján Ďuk. Novo osvieteným 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 
  

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

