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slovíčko o SLOVE 
 

Osvedčenou metódou učenia je príklad. Niekedy ja teoretický výklad dosť nejasný a 

nezrozumiteľný. A práve príklad môže teóriu objasniť. Môže vniesť do nášho vnímania viac 

svetla. A niečo podobné pozorujeme aj v nedeliach po Pasche. Pascha znamená večný život. 

Pán Ježiš Kristus svojou smrťou premohol smrť a otvoril nám nebo. A potom nám nedele 

Paschy postupne osvetľujú, čo to znamená pre náš život už tu a teraz. Na názorných 

príkladoch. Apoštol Tomáš, myronosičky, ochrnutý, Samaritánka a napokon je to príbeh 

slepého človeka. (Jn 9, 1-38) A práve na tomto poslednom príklade vidíme, čo znamená 

Pascha. Pascha znamená zmenu pohľadu.  

 Lebo na známej otázke apoštolov vidíme akoby starý pohľad: „Rabbi, kto zhrešil - on, 

alebo jeho rodičia -, že sa narodil slepý?“ (Jn 9, 2) Kde je príčina jeho stavu? Pýtajú sa: Prečo 

sa mu to stalo? V tejto otázke sa môžu odrážať dva momenty. Najprv je to typicky židovské 

myslenie. Choroba a nešťastie sú priamym dôsledkom buď môjho hriechu alebo niekoho z 

môjho príbuzenstva. Niektoré rabínskej školy zašli dokonca až tak ďaleko, že hriechy 

pripisovali aj deťom v prenatálnom štádiu vývoja. Vraj také „kopnutie“ v bruchu matky 

mohlo znamenať hriech a dieťa sa následne mohlo narodiť telesne postihnuté.  

    Pán Ježiš sa ale pozerá ináč. On sa v tomto prípade nepýta na príčinu. On vidí 

následok, vidí možnosti. Aj preto neodpovedá na otázku apoštolov podľa ich schémy. 

Namiesto otázky: Prečo je toto utrpenie?, smeruje k otázke: na čo? Rozširuje horizont. Z 

otázky o našom zlyhaní sa tak stáva otázka o možnostiach Boha. Pán Ježiš sa slepca dotkne na 

mieste jeho zranenia. Bez toho, aby ho slepec prosil, bez toho, aby spoločne hľadali a našli 

príčinu jeho stavu kdesi v dávnej minulosti. Takto vyzerá dotyk Boha. Takýto dotyk Boha 

dáva nový život. Pán Ježiš napľul na zem a týmto blatom slepému potrel oči. Niektorí exegéti 

tu vidia súvis so stvorením človeka. Vo Svätom písme totiž čítame, že Boh stvoril človeka zo 

zeme a vdýchol doňho dušu. Pascha, vzkriesenie Ježiša Krista je Novým stvorením. Boh 

zdvihol človeka zo zeme, z prachu hriechu a vdýchol doňho svojho Svätého Ducha. Keď sa 

Pán Ježiš po svojom vzkriesení zjavil svojim apoštolom, dýchol na nich a povedal: „Prijmite 

Svätého Ducha...“ 



 A potom je tu aj iný dotyk, ktorý môžeme zažiť kvôli slepote. Fyzická slepota totiž 

môže spôsobiť, že sa človeku zlepší sluch. Stratu jedného zmyslu sa snažím vyvážiť 

používaním iného. A toto je nesmierne dôležité v duchovnej oblasti. Pán niekedy môže 

dopustiť, aby som stratil zrak. Niekedy možno nerozumiem, prečo mám práve ten problém, 

ktorý mám. Nevidím zmysel straty, bolesti či neúspechu. Možno je jeden z dôvodov ten, aby 

som začal pozornejšie počúvať. Tak ako slepý v dnešnom evanjeliu. Lebo môžeme si 

predstaviť, čo by sa stalo, keby ten človek videl. Možno by sa bránil, keby videl, ako Pán 

Ježiš napľul na zem, urobil blato a blížil by sa k jeho očiam. Možno by si nenechal potrieť oči 

blatom. Ale keďže bol slepý, nebránil sa. A keď mu potom Kristus povedal, aby sa šiel umyť 

do rybníka, počúvol. Slepý sa nechal dotknúť Kristovým slovom. Poslúchol Krista na slovo. 

Neprotestoval, nevyhováral sa. Vo Svätom písme nájdeme viacero príkladov, keď človek 

fyzicky oslepol a začal počúvať Boha. Spomeňme si na patriarchu Izáka, ktorý v starobe 

takmer prišiel o zrak. A práve v tejto situácii fyzickej slepoty paradoxne splnil Božiu vôľu. 

Namiesto staršieho syna Ezaua pomazal mladšieho Jakuba. Alebo v Novom zákone vidíme 

príbeh slepého Bartimeja, ktorý žobre pri Jerichu. A keď počuje, že tadiaľ prechádza Pán 

Ježiš, začne volať – Synu Dávidov, zmiluj sa na do mnou. Slepý Bartimej kričal to, čo fyzicky 

vidiaci nevyslovili. Prečo? Lebo počúval. Všetci poznáme príbeh Šavla, ktorý prenasledoval 

kresťanov. A kedy nastal zvrat v jeho živote? Keď ho pri Damasku zaplavilo svetlo, oslepol. 

Vtedy počul hlas Ježiša Krista: „Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ Až keď Šavol oslepol, začal 

počúvať Boha – jeho slovo, jeho vôľu. Toto je paradox viery, ktorý Pán Ježiš vyjadril v  

evanjeliu: „Súdiť som prišiel na tento svet: aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, aby 

oslepli.“  

Na stanici metra vo Washingtone v jedno mrazivé januárové ráno roku 2007 stojí muž s 

husľami a hrá. Hrá skladby Bacha, Schuberta. V rannom pracovnom zhone prechádzajú popri 

ňom stovky ľudí. Trvá pár minút, kým si ho niekto všimne. Nič zvláštne. Takýchto 

pouličných muzikantov je mnoho. Potom sa k hudobníkovi blíži asi trojročný chlapec. Chce 

sa zastaviť a počúvať. Ale mama ho za ruku ťahá ďalej. Podobne aj ďalšie deti. Chcú sa 

zastaviť a počúvať, ale rodičia ich ťahajú ďalej. Spolu šesť ľudí sa zastaví a počúva. Huslista 

neprestáva hrať. Niektorí mu do klobúka pred ním hodia mincu. Tento pouličný koncert trvá 

asi hodinu. A výsledok? 32 dolárov v klobúku ako milodar. A potom prichádza rozuzlenie. 

Ten huslista bol Joshua Bell, jeden z najlepších hudobníkov na svete. Hral tie najťažšie 

hudobné kúsky aké boli kedy napísané. Husle, na ktoré hral mali hodnotu 3,5 milióna dolárov. 

Len dva dni pred tým hral Joshua Bell ten istý koncert vo vypredanej hale v Bostone. Jeden 

lístok na tento koncert stál v priemere 100 dolárov. 

Ak niekedy nevidíme, možno treba len dobre počúvať. Potrebujeme uši a spontánnosť 

dieťaťa, aby sme v ruchu a zhone rýchleho života zachytili tóny najväčšieho Umelca. Boh 

nehrá len vo vypredaných sálach. Náš Boh hrá na každom kroku nášho uponáhľaného života. 

Skúsme na to myslieť, keď sa budeme ráno ponáhľať do školy, či do práce. Skúsme sa 

započúvať... 

 

BIBLICKÁ SÚŤAŽ 

 
V Sobotu, 5. 5. 18 sa v priestoroch eparchiálneho úradu uskutočnila biblická súťaž, na 

ktorej sa zúčastnili okrem detí z Bratislavy aj deti z našich farností Trnava a Trenčín.  

Súťaž sme začali spoločnou modlitbou v chráme, ktorú viedol vladyka Peter Rusnák. 

V následnom otváracom príhovore vladyka Peter poukázal na dôležitosť poznania cudzej reči. 

A práve takouto „cudzou rečou“ k nám niekedy hovorí Boh a preto je dôležité sa túto Jeho reč 

učiť a porozumieť jej.  

Súťaž prebehla v dvoch kategóriách. Prvú kategóriu tvorili žiaci  1. a 2. ročníka ZŠ. 

V druhej kategórii súťažili žiaci 3. a 4. Ročníka ZŠ na tému Evanjelium podľa sv. Marka. Po 

súťažnej časti nasledovalo spoločné agapé s vyhodnotením a odovzdaním cien.  



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 7. - 13. 5. 2018 
 

Pondelok               17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

             

Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Streda                17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

    Večiereň s lítiou  

       

Štvrtok                  Nanebovstúpenie Pána, veľký a prikázaný sviatok 

                              7:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie 

                                 17:00  Sv. liturgia (slovenská), myrovanie   

 

Piatok                     17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

           

Sobota                     10:00 Liturgia zmierenia – Prvá sv. spoveď   

                                 17:00 Sv. liturgia (slovenská) 

                Večiereň 

 

  Nedeľa                Siedma po Pasche - otcov Prvého nicejského snemu, 6. hlas  

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) Slávnostné sv. prijímanie po 1. sv. spovedi 

                               17:00   Večiereň   

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 14. - 20. 5. 2018  
 
Pondelok              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                 Piata zádušná      

                                  17:00  Sv. liturgia (slovenská), panychída, hramoty, večiereň 

 

Nedeľa                   Svätá Päťdesiatnica                                      

     8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00   Večiereň s modlitbami na kolenách (slovenská) 



OZNAMUJEME 

• Vo štvrtok, 10. 5. 18 budeme sláviť prikázaný sviatok Pánovo nanebovstúpenie. Preto 

bude v predvečer sviatku veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov. V deň sviatku budú 

znova dve sv. liturgie – jedna ráno o 7.00 h. (cirkevnoslovanská) a o 17.00 h. (slovenská).    

• V piatok, 11. 5. 18 slávime sviatok bl. mučeníka Vasiľa Hopka. Po sv. liturgii sa 

pomodlíme moleben k blahoslavenému. Tento deň je zároveň voľnica. 

• V nedeľu, 13. 5. 18 bude po sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédiá. Vopred 

ďakujeme za Vaše dary, ktorými môžete podporiť konkrétne Rádio Lumen a TV Lux  
• Slávnostné sv. prijímanie detí, ktoré po prvý krát pristúpia k sv. spovedi, bude v našej 

farnosti v nedeľu, 13. mája pri sv. liturgii o 10.30.   
• V nedeľu, 13. 5. 18 bude zároveň aj odpustová slávnosť v našej farnosti v Petržalke. Sv. 

liturgia v kostole sv. Rodiny začne o 15. 30 h. Po sv. liturgii bude požehnanie automobilov 

a následne agapé v pastoračnom centre.  

• Sobota, 19. 5. 18 je piata zádušná. Svätá liturgia bude slávená za našich zosnulých 

veriacich. Bohoslužobný jazyk bude slovenský. 

• 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. 

ĎAKUJEME 

• Pri zbierke na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove sa v nedeľu, 29. 4. 18  

vyzbierala suma 560 €. Ďakujeme za Vaše dary, ktorými ste podporili formáciu nových 

kňazských povolaní našej cirkvi. 
• Bohu známa osoba darovala na chrám 50 €, iná Bohu známa darovala 100 € a ďalšia Bohu 

známa rodina 30 €. Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:        

  Spoločenstvu Modlitby matiek (28. 4. 18) a rod Krajňákovej a Ondrejovi Hrivňákovi (5. 5. 

18) 

         11. 5. 18 upratujú rodičia detí, ktoré po prvý krát pristúpia 12. 5. 18 k sv. spovedi.  

 19. 5. 18 upratuje: rod. Semberová a Vavríková. 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 28. 4. 18 prijal iniciačné sv. tajomstvá v našom chráme Eliáš Pavlák. V sobotu, 5. 

5. 18 sa k nemu pridal Vadim Peteri. Obom novoosvieteným Božím služobníkom aj ich 

rodinám vyprosujeme Božie požehnanie na mnoho rokov!  

• V sobotu 28. 4. 18 prijali sv. tajomstvo manželstva Franitšek Jancura a Alena Blichová. 

V sobotu, 5. 5. 18 boli kvôli prijatiu manželstva korunovaní Ivan Škorňa a Mária Koreňová. 

Novomanželom 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 
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