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Zo života dobyvateľa Alexandra Macedónskeho sa traduje jedna udalosť. Keď istý muž 

požiadal o ruku jeho dcéru, Alexander ho chcel obdarovať. Poslal ho za svojim pokladníkom s 

odkazom, aby mu ten z pokladnice vydal toľko, koľko si zapýta. Keď muž povedal 

pokladníkovi sumu, ten ju nechcel vyplatiť, ale hneď utekal za panovníkom. Namietal, že suma 

je prehnaná, vraj stačí oveľa menej. Nato mu Alexander odpovedal: „Sumu pokojne vyplať, 

lebo tento muž ku mne pristupuje ako ku kráľovi. A okrem toho ma považuje za bohatého a 

štedrého. A ja mu chcem dokázať len jedno. Že sa vo mne nemýli!“ 

Niektorí kazatelia používajú tento príbeh na to, aby nás povzbudili. Takto vraj treba 

predstupovať k trónu Kráľa všetkých kráľov, Ježiša Krista. S vierou, že nám môže dať všetko, 

o čo ho požiadame. Veď na to má. Má všetky potrebné „naj“. Je Najmocnejší, Najbohatší a 

Najštedrejší. Otázka ale znie, kto z nás má takúto skúsenosť? Že stačí len dostatočne silno veriť, 

že Boh to môže urobiť a On urobí presne to, čo chcem?          

Pri hľadaní odpovede na túto otázku nám prichádza na pomoc evanjelium Siedmej nedele 

po Päťdesiatnici. (Mt 9, 27 – 35) Máme pred sebou dve udalosti. Sú posledné zo série zázrakov, 

ktoré nájdeme v kapitolách 8 a 9, po tom, ako Pán Ježiš ukončil svoju reč na vrchu. Najprv  

predstaví vládny program Boha, ale nezostane len pri predvolebných sľuboch. Hneď na to 

nasledujú konkrétne činy Boha. Desať zázrakov dáva sv. evanjelista Matúš do priameho súvisu 

i kontrastu s 10 egyptskými ranami. Vieme, že písal pre kresťanov, ktorí boli predtým židmi. A 

práve im chcel dokázať, že Pán Ježiš je ten dlho očakávaný Mesiáš. Ježiša Krista vykresľuje 

ako nového, dokonalého Mojžiša, ktorý vyvedie svoj ľud z otroctva. lenže v oveľa hlbšom 

význame.  Kým v Starom zákone Mojžiš pred vyslobodením z Egypta rozsieval skazu a smrť, 

Pán Ježiš ako nový Mojžiš rozsieva život. Kým v Starom zákone zaručí slobodu pre Izrael až 

smrť prvorodených Egypťanov, teraz je to smrť Jednorodeného, ktorá dáva slobodu všetkým, 

ktorí v neho uveria. 

A tejto schéme zodpovedajú aj posledné dva zázraky. Sú akoby poslednými kúskami do 

mozaiky, ktorá ukazuje „identikit“ Ježiša ako Krista. V dvoch rozmeroch. Ako Mesiáša pre 



celé ľudstvo i konkrétneho jednotlivca zároveň. Ten prvý rozmer vidíme v praktickej otázke. 

Prečo Kristus uzdravil práve dvoch slepcov a jedného nemého človeka? Prečo nie napríklad 

dvoch slepých a dvoch nemých ako by to bolo pre sv. Matúša normálne? Jednu odpoveď 

nájdeme, keď si otvoríme knihu proroka Izaiáša. Tam nájdeme viacero predpovedí, ako bude 

budúci Mesiáš vyzerať, podľa akých znamení ho ľudia spoznajú.  A jedna predpoveď doslova 

hovorí: „Vtedy sa roztvoria oči slepých (...) a jazyk nemého zaplesá,...“ (Iz 35, 5n) Keď k tomu 

pridáme výkriky slepých: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami.“, obraz Mesiáša je vymaľovaný. 

Aspoň na makroúrovni. Ježiš z Nazareta je tým Mesiášom z predpovedí prorokov. Ale čo 

mikroúroveň? Je Pán Ježiš aj mojím osobným Spasiteľom?   

Možno aj preto dostávajú slepci od Pána Ježiša dôležitú otázku: „Veríte, že to môžem 

urobiť?“ (Mt 9, 28) Po prvý krát v sérii desiatich zázrakov sa Pán Ježiš pýta na vieru. Ale nepýta 

sa na silu ich viery, ale na objekt ich viery. Pýta sa ich, či veria, že práve On ich môže zachrániť. 

A odpoveď dvoch slepcov je tiež dôležitá: „Áno, Pane.“ Čo zemná táto ich odpoveď? Na jednej 

strane verili, že Ježiš Kristus môže odstrániť ich slepotu a darovať im zrak. Ale na strane druhej 

rozhodnutie ponechali naňho. Veríme, že to môžeš urobiť, ale ty si Pán, ty si Šéf, ty rozhodni. 

Nedali sa odbiť, kričali na Krista na verejnosti, vošli za ním až do súkromia jeho domu, aby 

nakoniec všetko nechali naňho, na jeho rozhodnutie. Toto je viera, na ktorú sa Kristus pýta 

každého z nás znova a znova. Niekto k tomu ponúkol úvahu. Niekedy si myslíme, že po 

predložení našej modlitby my potom čakáme na reakciu Pána Boha. Ale nebude to niekedy 

naopak? Čo ak vlastne len Boh čaká na moju vieru? Veľmi zaujímavá otázka.    

A napokon si tu niekto položil otázku, či títo slepci predsa len po svojom uzdravení 

nakoniec nezlyhali? Bola ich viera naozaj dokonalá? Táto otázka vyvstáva z porušenia zákazu. 

Pán Ježiš im po uzdravení pohrozil, aby o tom nehovorili. Ale oni o ňom hovorili po celom 

kraji. Ich viera stačila na zázrak, ale už nestačila na poslušnosť voči Kristovi. To sa niekedy 

stáva pri rôznych zázrakoch. Najprv sa v probléme upnem na Krista, začnem sa modliť 

a pristupovať k sviatostiam, ale akonáhle Boh môj problém vyrieši, znova sa vraciam do 

pôvodných koľají. Preto je posledným kúskom v mozaike zázrakov Pána Ježiša práve 

uzdravenie nemého. Aby mi to „Áno, Pane“ zostalo. Aby mi zostalo aj po zázraku počas 

všedných dní. Aby v mojom vnútri zostalo, že Pán Ježiš má naozaj všetky „naj“. A teda On 

nedáva len to, čo chcem. On najlepšie dáva to, čo najviac potrebujem.   

 

LET 2019 
 

V kláštore Paulínov, na známom mariánskom pútnickom mieste v mestečku Šaštín-

Stráže sa od nedele, 14. júla do piatka, 19. júla 2019 konal deviaty ročník letného tábora 

bratislavskej eparchie (LET-ka 2019). 

Takmer osemdesiat detí a mladých ľudí z jednotlivých farností eparchie, roztrúsených 

po celom západnom a strednom Slovensku využilo príležitosť prežiť týždeň naplnený bohatým 

duchovným i športovým programom. 

Tohtoročná téma tábora znela: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho 

spravodlivosť“ (Mt 6,33) a „Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň“ (Lk 

18,17). Pritom dôležitú obsahovú líniu ponúkol svetoznámy Exupéryho príbeh Malý princ. 

Počas jednotlivých dní sa mohli deti spoločne i v skupinkách zamýšľať nad postojmi rôznych 

postáv z knihy – lampára, zemepisca, pijana, biznismena, líšky..., aby sa posledný deň pri 

hľadaní malého princa mohol každý z nich pozrieť do zrkadla a uvidieť samého seba.   

Tábor prebehol pod vedením troch gréckokatolíckych kňazov a skúsených animátorov i 

bohoslovcov našej bratislavskej eparchie. Na tábore sa zúčastnil aj náš vladyka Peter, aby pre 

deti slávil každý deň svätú liturgiu a ponúkal impulzy „lámaním“ Božieho slova.  

 Ďakujeme všetkým najmä za duchovnú podporu a rodičom, ktoré dali svoje deti do nášho 

tábora, za prejavenú dôveru. 
 (zdroj: www.grkatba.sk) 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 29. 7. - 4. 8. 2019 
Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Filip a Radka 

  
Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Anna, Štefan 

 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)   

 

Štvrtok                 Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodárneho Kríža 
                                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Ján, panychída 

  

Piatok                        7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

            17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Michal 

 

Sobota               17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Anna, Zeke 

  Veľká večiereň  

 

Nedeľa                    Ôsma po Päťdesiatnici, 7. hlas                                     

     8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

     17:00   Sv. liturgia v Malackách 

                                  17:00   Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 5. – 11. 8. 2019  
 

Pondelok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Jozef 

         Veľká večiereň s lítiou 

 

Utorok                      Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista  

                                    7:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie 

                                  17:00  Sv. liturgia (slovenská), myrovanie, posvätenie prvotín úrody  

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

       

Štvrtok                      17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Jozef 

 

Piatok                        17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Vasiľ, Viera, Šimon 

 

Sobota                        17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

          Veľká večiereň                                

 
  Nedeľa                Deviata po Päťdesiatnici, 8. hlas  

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)  

                               16:00   Sv. liturgia v Pezinku - Cajle 

                                17:00   Večiereň (slovenská) 



OZNAMUJEME 

• Vo štvrtok, 1. 8. 19 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, 2. 8. 19 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 ďalšia 

o 17. 00 h, pričom bude v chráme počas celého dňa možnosť pristúpiť k sv. spovedi. 

• V nedeľu, 4. 8. 19 budeme o 17. 00 h. znova sláviť sv. liturgiu v Chráme Najsvätejšej Trojice 

v Malackách. Srdečne pozývame. 

• V utorok, 6.  8.  19 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 cirkevnoslovanskom jazyku a popoludní 

o 17. 00 po slovensky. Po sv. liturgiách bude požehnanie prvotín úrody a myrovanie.  
• V nedeľu, 11. 8. 19 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme 

Povýšenia sv. Kríža v Pezinku – Cajle. 

• 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 €. 27. júla boli ešte dve voľné miesta. 

 

ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 21. júla 2019 sme pri zbierke na podporu Konferencie biskupov Slovenska prispeli 

sumou 300 €. Srdečná vďaka! 
• Bohu známa osoba darovala na chrám 50 €. Vyslovujeme „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

    Rodine Porhinčákovej a Ďukovej (19. 7. 19)  a rod. Žačikovej a Suslej (27. 7. 19) 

    3. 8. 19 upratuje spoločenstvo Modlitby matiek 

  10. 8. 19 upratuje rodina Buraľová a Pokorná. 

 

BLAHOŽELÁME 

• V piatok, 19. júla 2019 prijal v našom chráme iniciačné sv. tajomstvá Filip Rafael Bendík. 

V sobotu, 20. júla 2019 sa „skrze vodu a Ducha“ znova narodili Filip Hančuľák a Laura 

Plunárová. A v nedeľu, 21. júla sa do našej farskej rodiny začlenili Nadin a Kristin Andreau. 

Všetkým novým Božím deťom aj ich rodinám vyprosujeme 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   
                o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 
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