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slovíčko o SLOVE 
 

Pred časom som narazil na knihu s názvom Viac Ježiša, menej náboženstva.  Autor Steve 

Arterburn v nej opísal aj jednu skúsenosť z misií. Bola to skúsenosť misionárov, ktorí sa v 

Papue - Novej Guiney snažili evanjelizovať jeden domorodý kmeň. A hovorí, že prvé pokroky 

nastali až vtedy, keď misionári začali prekladať Bibliu do ich jazyka. Až potom začali pomaly 

vnímať, kto je vlastne Boh.  Pomaly začali vnímať, že v Ježišovi Kristovi sa Boh priblížil tak, 

ako je to len možné. Vnímali, že Boh sa stal jedným z nás. A dôležitú úlohu v tomto vnímaní 

zohralo aj evanjelium o slepom človekovi (Jn 9, 1-28) Lebo liečitelia z tohto kmeňa zvykli takto 

ošetrovať rany.  Jednoducho do nej napľuli. Mali prezývku „pľuvači“. Lekár bol pre 

domorodcov „ten, ktorý pľuje“.  A tu zrazu počujú, že aj Pán Ježiš zvolil pri uzdravení slepého 

podobnú techniku. Napľul na zem, urobil blato a potrel ním slepému oči. A práve tu sa rozčesli. 

Jedna skupina poslucháčov bola nadšená: „Aj sám Boží Syn robí tak ako my! Je jedným z nás. 

Boh je tak blízko.“ Lenže druhá skupina protestovala:  Nech sa nám nemieša do remesla. My 

máme predsa svoje praktiky,  svoje náboženstvo...“ Táto skupina Krista neprijala. Radšej ušla 

do „svojho“ náboženstva.  

Aj my máme poslednú nedeľu v období PASCHY pred sebou toto Kristovo gesto. A 

práve ono rozčeslo aj protagonistov príbehu. Pán Ježiš napľul na zem a blatom potrel oči 

slepému. Prečo to urobil? Prvý dôvod je blízkosť. Aby nám ukázal, ako sa priblížil. Pascha – 

Vzkriesenie Ježiša Krista – znamená nové stvorenie. Boh tvorí nový život. Život, ktorý smrť 

viac nezničí. A naznačujú to aj známe obrazy. Mária Magdaléna stretáva vzkrieseného Krista 

v záhrade a pomýli si ho so záhradníkom. (Jn 29, 15) To naznačuje rajskú záhradu nového 

stvorenia. Biblický opis stvorenia človeka hovorí, že Pán Boh stvoril človeka z prachu zeme a 

vdýchol doňho dušu. A preto je Pascha, vzkriesenie Ježiša Krista novým stvorením. Boh dvíha 

človeka zo zeme, z prachu hriechu a vdychuje doňho svojho Svätého Ducha. Keď sa Pán Ježiš 

po svojom vzkriesení zjavil svojim apoštolom, čo urobil ako prvé? Dýchol na nich. A potom 

im povedal: „Prijmite Svätého Ducha. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich 

zadržíte, budú zadržané.“ (Jn 20, 22n) Akým stvorením je teda Pascha. Pascha Ježiša Krista z 

nás robí ľudí, ktorí odpúšťajú. Lebo im bolo odpustené. Lebo sa nadýchli Kristovho Ducha. 



Lenže sa pritom všetkom aj tak môžeme cítiť akýsi rozpoltení. Na jednej strane je tu 

radosť z toho, že Boh sa takto priblížil – stal sa jedným  nás, aby sme sa my mohli stať takými, 

akým je On. No na druhej strane je tu tá známa reakcia: „Nech sa mi príliš nepletie do remesla 

ergo do života.“ Pamätáme si ešte na reakciu Samaritánky z rovnomennej nedele? Čo urobila, 

keď Kristus obnažil jej život? Keď ju Pán Ježiš prečítal: „Mala si päť mužov a ten, s ktorým 

teraz žiješ, nie je tvoj muž“,  ona sa šikovne vyšmykla a ušla – do sveta náboženstva : „Pane, 

vidím, že si prorok. My sa klaniame Bohu tu a vy v Jeruzaleme... Ako je to správne? – Veľmi 

šikovne odvrátila pozornosť od svojho vlastného problému, aby „riešila“ teologické otázky. 

  Čo urobia farizeji, keď Kristus urobí mesiášsky zázrak a daruje zrak slepému od 

narodenia? Ujdú do náboženských predpisov. Počkaj, počkaj, ale veď je sobota a vtedy predsa 

aj Pán Boh musí oddychovať. To, čo vniklo preto, aby človek zachytil blízkosť Boha, sa stáva 

prostriedkom na útek pred ním. A ani apoštoli nie sú výnimkou. Vidia slepého a hneď utekajú 

do náboženstva. „Kto zhrešil – On alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý? Ich náboženstvo im 

totiž hovorilo, že moja choroba je automaticky trestom Boha za hriech – môj alebo mojich 

blízkych.  

A my vieme, že odpoveď Pána Ježiša je prelomová. On sa nepýta na príčinu podľa 

nejakej náboženskej schémy. Kristus vidí následok, vidí možnosti. Od otázky: Prečo je toto 

utrpenie?, smeruje k otázke: na čo? Pán Ježiš rozširuje horizont. Z otázky o našom zlyhaní sa 

tak stáva otázka o možnostiach Boha. Z úteku do náboženstva sa stáva prostriedok na blízkosť 

Boha. Viem, čo potrebujem. Potrebujem viac Krista a menej náboženstva, v ktorom sa pred 

ním budem skrývať. Potrebujem viac vzťahu so vzkrieseným Kristom. Potrebujem žiť nový 

život. Lebo útek do náboženstva môže byť niekedy veľmi lákavý a pohodlný. Lenže Kristus 

ponúka skutočné riešenie – svoju blízkosť. 

 

 

PRVÁ SVÄTÁ SPOVEĎ 
 

V sobotu, 1. júna 2019 po prvý krát pristúpilo k svätej spovedi v našej farnosti 21 detí. 

Udialo sa tak v rámci liturgie zmierenia, ktorej predsedal o. Vladimír Skyba, protosynkel našej 

eparchie. Po úvodných modlitbách a čítaniach zo Svätého písma, predniesol o. Vladimír 

homíliu, v ktorej sa zameral na prečítané Podobenstvo o stratenom synovi a deti aj ich rodičov 

a príbuzných uviedol a povzbudil do slávenia sviatosti zmierenia, ktorú následne vysluhovalo 

šesť kňazov. Liturgický rámec sviatosti zmierenia nebol zvolený svojvoľne. Ide o veľmi 

vhodný spôsob, v ktorom vyniká  dôležitá skutočnosť. Že tak ako hriech nie je moja súkromná 

záležitosť, ale týka  sa celého spoločenstva cirkvi, takisto aj zmierenie sa s Bohom má jasný 

sociálny rozmer. Do popredia sa tak dostáva obraz, že v Kristovej Cirkvi sme všetci údmi 

jedného tela. A ako to pripomína sv. Pavol kresťanom v Korinte: „Ak teda trpí jeden úd, trpia 

spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy.“ (1Kor 12, 26) 

Radosť zo zmierenia sa s Bohom mala hneď po skončení liturgie zmierenia podobu spoločného 

agapé na biskupskom úrade, ktoré pripravili rodičia detí. Ani tento rok nechýbala spoločná 

torta, na ktorej boli fotografie detí vložené do srdca Pána Ježiša. Na záver dostali deti 

pamiatkové listy a malé pozornosti. Slávnosť sv. prijímania sa potom konala pri nedeľnej sv. 

liturgii o 10. 30, ktorej predsedal o. protosynkel Vladimír Skyba. 

Táto dvojdňová slávnosť bola vyvrcholením prípravy trvajúcej od októbra minulého 

roka. Deti sa stretávali v pravidelných intervaloch počas sobotných popoludní v priestoroch 

eparchiálneho úradu resp. chrámu. Súbežne s týmito stretnutiami detí sa štyri razy uskutočnili 

aj stretnutia s rodičmi týchto detí. Na záver prípravy deti absolvovali písomný test, ktorý bol 

bránou k „ústnej skúške“.  

 Zostáva len zaželať, aby deti zvládali ďalšie životné skúšky. A to v nemalej miere závisí 

od ďalšieho duchovného vedenia rodičov i podpory a prijatia celého spoločenstva Cirkvi.   
 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 3. - 9. 6. 2019 
   

Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

  

Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Ján a Jana s rodinou 

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Michal, panychída 

       

Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Mária a Peter s rodinou  

 

Piatok                        7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

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

 
Sobota             Piata zádušná      

                                  17:00  Sv. liturgia, panychída, hramoty, večiereň  

 

Nedeľa                    Svätá Päťdesiatnica                                      

     8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

      16:00   Sv. liturgia v Pezinku – Cajle 

                                  17:00   Večiereň s modlitbami na kolenách (slovenská) 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 10. – 16. 6. 2019  
 

Pondelok                 Svätého Ducha  
                                 7:00  Sv. liturgia (slovenská)  

                                17:00  Sv. liturgia (csl.), sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií  

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

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Ľubomír, panychída 

       

Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Artúr a ostatní s rodiny 

 
Piatok                      17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Klára, Katarína, Ladislav    

 

Sobota                   17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

      Veľká večiereň 
                                  

  Nedeľa                Všetkých svätých, 1. 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) 



OZNAMUJEME 

• Piatok, 7. 6. 19 je zároveň prvým piatkom v mesiaci, a teda pozvanie a príležitosť zakúsiť 

lásku Boha prostredníctvom sv. spovede. Počas celého dňa bude v chráme k dispozícii kňaz na 

tento účel. Okrem sv. liturgie o 17. 00 bude sv. liturgia aj ráno o 7. 00 h v slovenskom jazyku.  

• Sobota, 8. 6. 19 je piata zádušná. Po sv. liturgii slávenej za našich zosnulých veriacich bude 

panychída s hramotami.  

• Nedeľa, 9. 6. 19 je Nedeľou Päťdesiatnice. Po sv. liturgiách bude myrovanie, ktoré bude 

zároveň aj zbierkou na podporu katolíckych masmédií – TV Lux a Rádia Lumen.  

• V pondelok, 10. 6. 19 slávime odporúčaný sviatok Pondelok Svätého Ducha - Najsvätejšej 

Trojice. V deň sviatku budú dve sv. liturgie – ráno o 7.00 h. v slovenskom a večer o 17. 00 h. 

v cirkevnoslovanskom jazyku. Po sv. liturgii o 17. 00 h. bude sprievod okolo chrámu 

s čítaniami evanjelií.  

• V nedeľu, 9. 6. 19 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme 

Povýšenia sv. Kríža v Pezinku – Cajle. 

• V nedeľu, 16. 6. 19 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme sv. 

Alžbety Uhorskej v Lehniciach.  

• Pozývame Vás na farskú púť Po stopách sv. Sedmopočetníkov, ktorú pripravujeme spolu 

s našimi farnosťami Trenčín a Trnava v dňoch od 28. augusta do 5. septembra 2019. Púť sa 

uskutoční autobusom a navštívime na nej mestá Skopje, Ochrid (Macedónsko), Berat 

(Albánsko) a Solún (Grécko). Cena za osobu je 335 €. Svoj záujem nahláste do 15. júna 2019. 

• Tradičný Letný eparchiálny tábor pre deti a mládež (LET 2019) bude tohto roku prebiehať 

od nedele 14. júla do piatku 19. júla 2019.  Tábor sa bude konať, tak ako minulý rok, v Kláštore 

pavlínov pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Tábor je určený pre deti a mládež 

z našich gréckokatolíckych farností, od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Poplatok za 

dieťa je 50 €. (vďaka podpore našej Bratislavskej eparchie). Prihlásiť sa môžete na stránke 

eparchie: www.grkatba.sk najneskôr do 25. júna 2019. 

• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať tieto páry :  
1. Tomáš Drgoň a Zuzana Vajdová 

2. Martin Cinkanič a Ivana Petrovajová 

Ak by niekto vedel o prekážke k uzavretiu manželstva v chráme, je v zmysle c. 786 CCEO 

povinný to oznámiť cirkvi. Zároveň zahrňme tieto páry do svojich modlitieb. 

ĎAKUJEME 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

  rod. Mojzešovej a Mockovej (24. 5. 19) a rodinám detí pred prvou sv. spoveďou (1. 6. 19). 

    8. 6. 19 upratuje: rod. Ďuková a Porhinčáková  

  15. 6. 19 upratuje: rod. Susla a Žačiková. 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 25. 5. 19 udelil vladyka Peter Rusnák svätenie diakonátu kandidátovi Michalovi 

Vadrnovi a nižšie svätenia vrátane subdiakonátu kandidátovi Marekovi Vachnovi.   

• V sobotu 25. 5. 19 uzavreli manželstvo v našom chráme Adam Nekola a Anna Semberová. 

Novomanželom vyprosujeme od Pána Boha „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 
                o. Jozef Durkot, kaplán, tel.: 0903/305 298   

http://www.grkatba.sk/
mailto:rastislav.cizik@gmail.com


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


