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 slovíčko o SLOVE 
 

Ešte zo školských lavíc si mnohí pamätáme, aké je dôležité naučiť sa čítať s 

porozumením. Nejde iba o poznanie samotných písmen alebo slov, ale o pochopenie významu 

textu a jeho súvislostí. Pamätám si, že pri absolvovaní jazykovej skúšky mala jedna jej časť 

presne tento názov – čítanie a porozumenie textu. O tom, aké je to dôležité, sa neustále 

presviedčam aj pri čítaní textov zo Sv. písma. Pretože hoci ich čítam vo svojej rodnej reči, 

predsa je porozumenie ich skutočného významu často náročné.    

Ak sa pozrieme na evanjelium Dvanástej nedele po Päťdesiatnici (Mt 19, 16-26), možno 

v ňom na prvé počutie máme jasno. Jasne vidíme mladého človeka, ktorý sa pustil s Kristom 

do diskusie a nedopadol dobre. Išlo mu o nebo, zaujímal sa o večný život. Ale nakoniec 

odchádza takpovediac naprázdno. Od Ježiša Krista odchádza smutný. Kde leží dôvod tohto jeho 

smútku? Najprv mu chýbalo vedomie či poznanie, načo vlastne slúžia prikázania. Dodržiaval 

ich bez toho, aby vedel prečo. Možno ho tak naučili rodičia: „Synu, tak sa chová poriadny Žid. 

Tak rob aj ty a budeme na teba hrdí!“  

Náš mladý človek očividne nevnímal prikázania ako cestu do Večného života. Ináč by 

sa na tú cestu Ježiša nebol pýtal. A to je problém mnohých ľudí, ktorí to skúšame s 

kresťanstvom. Lebo pri pohľade na príkazy a zákazy v kresťanstve vidíme tvár Boha, ktorý je 

žiarlivý na našu slobodu. Slobodu, ktorú nám koniec koncov dal On sám. Myslíme si, že sa až 

škodoradostne teší z toho, že nás môže obrať o „pôžitky“ života. Občas vidíme tento postoj v 

slovách človeka: „Ja si chcem užiť život. A potom, keď budem mať 80 - 90 rokov, potom sa 

vysporiadam aj s Pánom Bohom. Ale najprv chcem predsa žiť!!!“ A čo dnes hovorí Boh? Chceš 

žiť? Toto je cesta. Tieto prikázania sú cestou do skutočného života. Nie prekážkou. A náš mladý 

už po tejto ceste kráčal. A hoci sa to od Krista dozvedel, predsa cíti, že to nie je všetko. Ešte 

mu niečo chýba.  

Preto je tento príbeh z evanjelia kľúčový. Lebo na tomto príbehu parádne vidíme, ako na  

seba narážajú dva rôzne svety  - svet Starého zákona a svet toho Nového. Alebo lepšie povedané 

– svet starého človeka a svet kresťana. A práve táto zrážka bolí, táto zrážka mnohých urobí 

smutnými tak ako mladého muža z evanjelia. Ale osobne si myslím, že je to dôležitý smútok. 



Lebo ma môže priviesť k naozajstnej radosti. Ako? Práve zmenou pohľadu na svätosť. A to vo 

veľmi dôležitom zmysle. Človek Starého zákona vnímal totiž svätosť prevažne ako niečo 

statické. Svätý bol v prvom rade ten, kto bol oddelený. Oddelený od spoločnosti, od profánneho 

sveta. Byť svätý znamenalo byť vyčlenený. Naproti tomu svätosť, ako ju ukazuje Ježiš Kristus, 

nie je v prvom rade o tom, že som oddelený. Svätosť ponúkaná Kristom je o tom, že som 

napojený. Že sa neustále spájam s Bohom. Preto je svätosť kresťana dynamická.  

A tento kontrast vidíme jasne vo svätom evanjeliu. Mladého človeka so starým 

zmýšľaním. Je zachytené v jeho otázkach: Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život? 

A následne: Čo mi ešte chýba?  Mladík prichádza s predstavou statickej svätosti: Už len jedna 

vec a som za vodou. Už som krátko pred cieľom. A čo mu svojou odpoveďou hovorí Pán Ježiš? 

- Ty nie si v cieli. Naopak. Ty si ešte ani nezačal. Postav sa pekne na štart. Predaj všetko čo 

más, daj chudobným a nasleduj ma.  

Skúsme sa preto zamyslieť nad otázkou: Kedy som ohrozený ja statickou svätosťou?  

Týka sa vôbec nás kresťanov dnes takáto hrozba? Statická svätosť? Napadli mi niektoré 

možnosti. Nebude to vtedy, keď si začínam myslieť, že svätým sa môžem stať len v kláštore 

alebo ako pustovník v samote, oddelený od tohto sveta? Niežeby sa to nemohlo stať. Problém 

ale nastáva vtedy, ak to pokladám za výlučné, exkluzívne miesto svätosti. Podľa motta, ak chceš 

byť svätý, nevstupuj do manželstva. Alebo ma statická svätosť ohrozuje, ak si myslím, že stačí 

urobiť nejaký úkon, nejaký obrad a hneď som svätý. Bol som pokrstený, ale chýba mi dynamika 

života plynúceho z krstu. Boli sme síce zosobášení v chráme, ale prakticky nežijeme dynamiku 

tejto sviatosti, tohto daru. Pristupujem k svätej spovedi, k sv. prijímaniu, ale ani to mnou 

prakticky nepohne. Nič v mojom duchovnom živote sa nemení k lepšiemu. Moja viera nerastie. 

Žijem akúsi statickú svätosť. Preto v poslednej dobe počúvame zo strany našich cirkevných 

autorít, že  Cirkev nie len o bezduchých pravidlách . Cirkev  nie he spolok podobne 

zmýšľajúcich ľudí. Cirkev je v prvom rade živý Ježiš Kristus. A tento živý Kristus nás každý 

deň znova pozýva na cestu. Cestu do osobného vzťahu. K dynamickej svätosti. Možno sme si 

toto evanjelium viac objasnili. Nejasná zostáva ešte jedna vec - moja odpoveď.  

 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 
 

 

Na náš chrámový sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým 

svetom sa v sobotu 14. septembra 2019 konala v našej farnosti eparchiálna odpustová slávnosť 

Jej program sa začal utierňou s príznačným obradom pozdvihovania sv. Kríža na štyri 

svetové strany a pokračoval slávením archijerejskej liturgie v cirkevnoslovanskom jazyku, 

ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák a spoluslúžili viacerí kňazi. Sv. liturgiu spevom 

sprevádzal Katedrálny zbor Chryzostomos pod vedením dirigenta Martina Škovieru. Počas 

slávnosti bola vystavená k verejnej úcte ikona s pravými ostatkami Pánovho kríža. 

Slávnostný kazateľ – protosynkel košickej eparchie o. Jaroslav Lajčiak sa vo svojej 

homílii zamýšľal nad tajomstvom kríža. Ako zdôraznil, kríž je „extázou Božej lásky“ k človeku. 

Kríž, ktorý bol pôvodne vražedným nástrojom, nám otvoril brány raja a stal sa pre nás cestou 

spásy. Znamením kríža je poznačený celý náš ľudský život, od narodenia po smrť. Toto 

tajomstvo kríža je – ako hovorí sv. Pavol – pre svet bláznovstvom, ale pre nás je znamením 

spásy. V závere svojej homílie kazateľ povzbudil prítomných, aby aj v diaspore vydávali svojím 

životom autentické svedectvo o ukrižovanom Kristovi a jeho láske k človeku. Symbolom tejto 

lásky je práve kríž, ktorý na dnešný sviatok pozdvihujeme. 

Na záver odpustovej slávnosti sa ako zvyčajne konalo myrovanie a tradičná procesia 

okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií. Prítomní mali možnosť prežiť slávnostné chvíle aj v 

bratskom spoločenstve pri agapé vo veľkej sále Eparchiálneho úradu. 

 
www.grkatba.sk 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 23. - 29. 9. 2019 
 

Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Zuzana  

  
Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Ľudovít a Ľudmila  

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

 
Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Ľudovít a Ľudmila 

  

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

 

Sobota              17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

  Veľká večiereň  

 

Nedeľa                    Šestnásta po Päťdesiatnici, 7. hlas                                     

     8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                                  17:00   Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 9. – 5. 10. 2019  
 
Pondelok                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Michal 

        Veľká večiereň  s lítiou  

 

Utorok                PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA 

    7:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

             17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Streda                    17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

       

Štvrtok                      17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Jozef, Mária, Jozef 

 
Piatok                          7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

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

 

Sobota                        17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

          Veľká večiereň                            

 
  Nedeľa                   Sedemnásta po Päťdesiatnici, 8. 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) 

 

 



OZNAMUJEME 

• V utorok, 1. 10. 19 slávime odporúčaný sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne  

(Pokrov). Preto bude deň pred sviatkom veľká večiereň aj s lítiou a požehnaním chlebov. V deň 

sviatku bude pri obidvoch sv. liturgiách – ráno o 7.00 a večer o 17.00 myrovanie. 
• Piatok, 4. 10. 19 je prvým piatkom v mesiaci, a teda príležitosťou prijať odpustenie vo 

sviatosti zmierenia. 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, 6. 10. 19 budeme o 17. 00 h. znova sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme 

Najsvätejšej Trojice v Malackách. Srdečne pozývame. 

• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať:  

1. Ján Lapišák a Miriama Ficíková 

2. Michal Slaný a Michala Murinová 

Ak by niekto vedel o prekážke k uzavretiu manželstva v chráme, je povinný v zmysle 

platných noriem oznámiť to cirkvi. Zároveň zahrňme tieto páry do svojich modlitieb. 

• Pozývame pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utorok, po sv. liturgii. Stretnutia vedie 

o. Andrej Škoviera. Vysokoškolská mládež bude mať stretnutia pod vedením kaplána o. Jozefa 

Durkota v Univerzitnom pastoračnom centre. Bližšie informácie získate cez kontakty nižšie. 

• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k sv. tajomstvu zmierenia 

a eucharistie, aby svoj záujem nahlásili na farskom úrade. 

• Ponúkame tiež možnosť prípravy dospelých na prijatie iniciačných sviatostí – sv. krstu, 

myropomazania a eucharistie.  

• Priebežne tiež upozorňujeme na projekt logos.tv, ktorý zabezpečuje internetové prenosy 

bohoslužieb z viacerých gréckokatolíckych chrámov, vrátane nášho.   

ĎAKUJEME 

• Pri zbierke na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove sme v nedeľu 15. 9. 19 

prispeli sumou 585 €. Ďakujeme za túto konkrétnu podporu formácie nových kňazských 

povolaní našej cirkvi.  

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

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

    Rod. Suslej a Žačikovej  (13. 9. 19)  a spoločenstvu Modlitby matiek (21. 9. 19) 

      28. 9. 19 upratuje: rodina Buraľová a Pokorná  

       5. 10. 19 upratuje: rodina Krajňáková a Telepčáková 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 21. septembra 2019 slávili v našom chráme zásnuby Ján Lapišák a Miriama 

Ficíková. Snúbencom želáme, aby v odovzdaných prsteňoch videli najmä znak nevyčerpateľnej 

lásky Boha ako zdroj pre naše vzťahy.  

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 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

