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slovíčko o SLOVE 
 

Všetci poznáme príbeh Hansa Christiana Andersena s názvom Cisárove nové šaty. 

Aspoň približne poznáme obsah jeho deja. Vieme, ako dvaja podvodníci zneužijú rozmary 

márnotratného kráľa a sľúbia mu nádherné šaty. Samozrejme v tom bude háčik. Tie nádherné 

šaty uvidia len múdri ľudia. Naopak neschopní ľudia šaty neuvidia. Je groteskné sledovať, ako 

potom každý pochlebovač obdivuje cisárove neexistujúce šaty. Až pri verejnej prehliadke 

fiktívnych šiat jedno dieťa zo zástupu vykríkne: „Kráľ je nahý!“ Je ale zvláštne, že kráľ aj 

napriek tomuto odhaleniu dokončí prehliadku tak, akoby mal šaty skutočne na sebe. 

Slávili sme sviatok Bohozjavenia. A práve tento sviatok odkrýva dôležitú realitu  - 

nahotu. Boh sa obnažuje. Boh sa zjavuje človeku takpovediac vo svojej nahote. To  je niečo 

neslýchané. Prečo to robí? Prečo sa Pán Ježiš nechal pokrstiť v rieke Jordán? Odpoveďou je: 

moja nahota. Nahota, ktorú spôsobil hriech. Nahota bytostná, nahota môjho ja. Keď totiž 

hriechom preruším vzťah s Bohom, - keď chcem byť sám sebe pánom – zostávam nahý. Človek 

pred hriechom nebol v skutočnosti nahý. Na tom sa zhodujú mnohí cirkevní otcovia. Človek 

pred hriechom bol totiž zaodetý do nádherného odevu Božej milosti. 

A ako to celé súvisí so sviatkom Bohozjavenia? Ako súvisí krst Ježiša Krista s mojím 

krstom? Ako to súvisí so mnou? Pri každom sv. krste spievame jednu nádhernú vetu, ktorú 

spievame aj na sv. liturgii sviatku Bohozjavenia: „Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si 

obliekli“ (Gal 3, 27). Kristus prichádza, aby odstránil moju nahotu. Ako? Celkom názorne to 

vidieť na príklade malých detí. Vezmime si takého novorodenca, malé bábätko, ktoré sa narodí 

milujúcim rodičom. Takéto, hoci aj obnažené dieťa, nie je nikdy v pravom zmysle slova nahé. 

Lebo je zahalené pohľadom lásky svojich rodičov. Je oblečené ich radosťou a šťastím z toho, 

že je tu, že sa narodilo. Možno aj preto sa malé deti nemusia hanbiť. Lebo sú „oblečené“ 

pohľadom lásky svojich rodičov. Dieťa si to ničím nezaslúžilo. Láska jeho rodičov by sa dala 

vyjadriť vetou: „Je dobré, že si tu. Je dobré, že si na svete, je dobré, že žiješ!“ 

A tento obraz môžeme preniesť do život viery. Kristus prichádza, aby zahalil moju 

nahotu. Stal sa človekom, aby som si ja, človek, mohol obliecť Boha. A to znamená vlastne 

jednu vec. Prijať ten pohľad OTCA, ktorý sa na mňa díva ako na milovaného syna či dcéru a 

hovorí mi – je dobré že si! A hovorí to s radosťou. Boh má radosť z toho, že existujem, že som 

tu. Nie pre to, čo som urobil či neurobil. Takto chce zahaliť moju nahotu.  



Ale na to sú z mojej strany potrebné dva postoje. Ako prvé je dôležité, aby som si tú 

svoju nahotu priznal. Aby som nepredstieral, ako ten cisár z úvodného príkladu, že som 

oblečený. Priznať si svoju nahotu znamená priznať si slabosť, priznať si ju v pokore a priznať 

je pred Bohom. Lebo vtedy sa naplní to, čo Pán povie sv. Pavlovi: „Moja sila sa prejaví v tvojej 

slabosti!“ 

A potom je potrebný druhý postoj: Aby som si Krista aj skutočne obliekol.  Pri sv. krste 

sa ako symbol oblečenia Krista používa biela košeľa. Niekedy sa z praktických dôvodov stáva, 

že malým dieťaťom tú krstnú košieľku len priložíme, že  im ju neoblečieme. Uvedomil som si, 

že tento praktický spôsob prechádza často do môjho praktického kresťanstva. Stáva sa, že si 

Krista len tak priložím. A to vtedy, keď mi to práve vyhovuje. Vtedy, keď niečo potrebujem. 

Alebo vtedy, keď sa to vyžaduje. Na veľké sviatky. Keď sa idem sobášiť. Keď deti idú na prvú 

sv. spoveď. Vtedy si Krista len tak priložím. Ale toto nestačí. Toto priloženie zo mňa kresťana 

nerobí.  

Preto na sviatok Bohozjavenia zaznel hlas. Bol to Hlas v záplave hlasov, ktoré nás 

obklopujú: Toto je môj milovaný syn! Tento hlas nebeského Otca smeruje cez Krista k nám. 

Týmto hlasom Boh dokonale zakrýva moju nahotu. A ja si ako vždy môžem vybrať. Budem 

pokračovať v „prehliadke života“ a tváriť sa, aké nádherné mám šaty. Alebo sa nechám obliecť 

týmto Hlasom.   

 

PÁPEŽ FRANTIŠEK O KRSTE 
 

 

V nedeľu, 13. 1. 19 sa pápež František pred modlitbou „Anjel Pána“ prihovoril veriacim 

z okna svojej pracovne týmito slovami: 

 „V rozprávaní o krste, ktorý Ján Krstiteľ udelil Ježišovi vo vodách Jordánu, vidíme 

ponajprv úlohu ľudu. Ježiš je uprostred ľudu. Ľud netvorí iba akési pozadie scény, ale je 

podstatným prvkom udalosti. Pred ponorením sa do vody, Ježiš sa „ponára“ do zástupu ľudí, 

zjednocuje sa s ním, naplno prijímajúc ľudskú situáciu, zdieľajúc s ľudstvom všetko, okrem 

hriechu. Vo svojej božskej svätosti, plnej milosti a milosrdenstva, sa Boží Syn vtelil práve preto, 

aby vzal na seba a sňal hriech sveta: vzal na seba našu biedu, naše ľudské položenie. Preto aj 

dnešná udalosť je epifániou, zjavením, lebo tým, že sa Ježiš ide dať pokrstiť Jánovi uprostred 

kajúcnikov svojho ľudu, zjavuje logiku a zmysel svojej misie. 

Keď sa zjednocuje s ľuďmi, ktorí si žiadajú od Jána krst obrátenia, Ježiš s nimi zdieľa aj 

hlbokú túžbu po vnútornej obnove. A Duch Svätý, ktorý na neho zostupuje „v telesnej podobe 

ako holubica“ (v. 22) je znamením, že s Ježišom začína nový svet, „nové stvorenie“, ktorého 

súčasťou sú všetci tí, čo prijímajú Krista do svojho života. Rovnako aj každému z nás, ktorí 

sme sa znovuzrodili s Kristom v krste, sú určené slová Otca: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe 

mám zaľúbenie“ (v. 22). Táto Otcova láska, ktorú sme my všetci prijali v deň nášho krstu, je 

plameň, ktorý bol zažatý v našom srdci, a potrebuje byť živený modlitbou a dobročinnou 

láskou. 

Druhým prvkom, ktorý zdôrazňuje evanjelista Lukáš je to, že po svojom ponorení sa 

medzi ľud a do vôd Jordánu sa Ježiš ponára do modlitby, čiže do spoločenstva s Otcom. Krst 

je začiatkom Ježišovho verejného života, jeho misie vo svete ako poslaného Otcom, aby zjavil 

jeho dobrotu a jeho lásku k ľuďom. Toto poslanie sa plní v neustálej a dokonalej jednote s 

Otcom a Duchom Svätým. Aj poslanie Cirkvi a poslanie každého z nás, aby bolo verné a 

prinieslo svoje ovocie, musí byť „naštepené“ na Ježišovo poslanie. Znamená to ustavične 

obnovovať v modlitbe evanjelizáciu a apoštolát, aby vydávali jasné kresťanské svedectvo nie 

podľa ľudských plánov, ale podľa plánu a štýlu Božieho. (...) 

Ježiš, ktorý nás spasil nie pre naše zásluhy, ale činom nesmiernej dobroty Otca, nech nás 

urobí milosrdnými voči všetkým. Nech je nám Panna Mária, Matka Milosrdenstva, 

sprievodkyňou a vzorom.“ 
zdroj:www.tkkbs.sk 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 14. - 20. 1. 2019 
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Milan, panychída 

             

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

 

Streda             17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                           

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) * za členov a podporovateľov domu Quo vadis 

    

Piatok                   17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

 
Sobota                  17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Jozef, panychída 
    Večiereň 

 

Nedeľa                      35. po Päťdesiatnici, 2. hlas 

                                   8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                  9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                                 16:00 Sv. liturgia v Lehniciach 

                                   17:00    Večiereň (slovenská) 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 21. – 27. 1. 2019  
 
Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

  

Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská) * rod. Gajdulová 

 
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                   36. po Päťdesiatnici, 3. hlas                                    

   8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                  9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                                17:00   Večiereň 

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 20. 1. 19 bude zbierka na Katechizáciu. Ďakujeme vopred za Vaše dary, ktorými 

môžete podporiť katechetické aktivity našej cirkvi.  

• V nedeľu, 20. 1. 19 budeme sláviť sv. liturgiu v Rímskokatolíckom chráme Sv. Alžbety 

Uhorskej v Lehniciach so začiatkom o 16.00 h. 

• V období po sviatku Bohozjavenia je zvykom požehnávať a posväcovať príbytky. Kto má 

záujem o návštevu kňaza nech to nahlási osobne alebo cez kontakty farského úradu.  
 • Mládež v našej farnosti pripravuje ďalší ročník plesu, ktorý bude opäť v UPeCe Mlynská 

Dolina v sobotu, 16. 2. 2019. Prosíme o pomoc vo forme modlitby či fyzickej spolupráce pri 

organizácii plesu, najmä o dary do tomboly.  

• Gréckokatolícky eparchiálny úrad v Bratislave pozýva na tretiu eparchiálnu púť do Svätej 

zeme za účasti bratislavského eparchu, vladyku Petra Rusnáka. Púť sa uskutoční v dňoch od 1. 

do 8. mája 2019. Cena je 670,- Euro, plus obslužné a vstupy podľa programu. Záujemcovia sa 

môžu prihlásiť na Eparchiálnom úrade (kontaktná osoba – o. Vladimír Skyba) alebo na 

gréckokatolíckych farských úradoch, prípadne v CK Awetour. Odlet bude z Viedne. Technické 

upozornenie: Cestovný pas musí byť platný ešte 6 mesiacov po plánovanom návrate! 

• Kto má ešte záujem o kalendáre na rok 2019, môže si ich zakúpiť po sv. liturgii. Ide o 

nástenný kalendár s fotografiami udalostí z našej farnosti. Môžete ho získať za príspevok 5 €. 

Knižný kalendár Spolku sv. Cyrila a Metoda stojí 3 €.  

ĎAKUJEME 

• Na začiatku nového kalendárneho roka 2019 sa chceme znova úprimne poďakovať 

všetkým Vám, ktorí ste sa pričinili o budovanie a rast nášho farského spoločenstva. 

Predovšetkým Vám ďakujeme za duchovnú podporu vo forme modlitieb. Vďaka patrí všetkým 

naším kantorom za obetavú službu, našim obom chrámovým zborom, miništrantom, členom 

farskej rady, rodinám i jednotlivcom, ktorí pravidelne upratujú chrám, či organizátorom nášho 

plesu. Ďakujeme tiež za starostlivosť o kvetinovú výzdobu v chráme, ale aj v kaplnke pri 

chráme. Srdečné „Pán Boh odmeň!“ chceme znova vysloviť aj za vašu materiálnu podporu 

farnosti vo forme finančných darov či zbierok na rôzne úmysly. Pri slove vďačnosť sa akosi 

automaticky vynárajú slová zo Svätého písma: „...pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia 

vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“ (1 Sol 5, 18) Skúsme v modlitbe prosiť o tento postoj.  Lebo 

plniť Božiu vôľu znamená ďakovať mu za všetko.  

• Bohu známa vdova darovala na podporu farnosti 100 €. Vyslovujeme „Pán Boh odmeň!“  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

  rod. Ďukovej a Porhinčákovej (4. 1. 19) a rod. Suslej a Žačikovej 

    19. 1. 19 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek 

    26. 1. 19 upratuje rod. Buraľová a Pokorná. 

BLAHOŽELÁME 

• V uplynulých dňoch oslávil 60-te narodeniny protosynkel našej eparchie o. Vladimír Skyba. 

Sedemdesiatku zasa oslávil náš aktívny veriaci Ľubomír Michalko st. Oslávencom srdečne 

blahoželáme, a v ich obetavej službe pre záchranu „duší a tiel“ im vyprosujeme Božie 

požehnanie na mnoho rokov!   

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 
                o. Jozef Durkot, kaplán, tel.: 0903/305 298   

mailto:rastislav.cizik@gmail.com


                o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 
  

 


