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slovíčko o SLOVE 
 

  Nedávno som sa v jednej pedagogickej príručke dočítal, že pri výchove vraj existuje 

veta, ktorá je veľmi nebezpečná. Veľmi ľahko ňou totiž rodičia môžu docieliť pravý opak toho, 

čo zamýšľajú. Je to tá známa veta: „Vezmi si z neho príklad!“ Dieťa vraj na truc môže robiť 

presný opak. V tejto súvislosti možno viacerí vnímajú príbehy z evanjelia. Že nám ich náš Boh 

Otec a Matka Cirkev predkladajú ako príklady s dodatkom: „A vezmi si s toho príklad!“  

Aký príklad vidíme v evanjeliu 36-tej Nedele po Päťdesiatnici? (Lk 18, 35-43) Zaostrime 

teda na slepého človeka. Stretnutie s Ježišom Kristom ho zachránilo. V čom spočíva naozajstný 

zázrak v jeho príbehu? V tom, že sa mu vrátil fyzický zrak? Že sa mu otvorili oči? Jeden výklad 

tohto príbehu si všíma, ako Pán Ježiš na konci povie slepému: „Tvoja  viera  ťa  uzdravila.“  Je  

tu  použitý  minulý  čas.  Ježiš  tým vyjadruje, že tento človek bol uzdravený skôr, ako mu vrátil 

zrak. Fyzické videnie bolo len vonkajším prejavom vnútorného uzdravenia.  Uzdravenia, ktoré 

spôsobila viera.  

Ale aká to bola viera? Najprv si všimnime, že v dave ľudí okolo seba si Pán Ježiš všimne 

práve tento hlas slepca. Prečo? V rozhovore s jedným záchranárom sa pýtali, že ako v tom hluku 

ľudí na pláži dokáže zachytiť volanie o pomoc. A on odpovedal, že je to jednoduché. Vraj to 

ľahko rozlíši, či kričí niekto, komu ide o život. Mohli by sme povedať, že slepec v evanjeliu 

kričí ináč ako ostatní. Podobne ako žena trpiaca krvotokom. Tlačila sa v dave okolo Ježiša 

Krista a dotkla sa len okraja jeho šiat. A práve tento ľahký dotyk si Pán Ježiš všimol v tlačenici 

okolo seba. Tento slabučký dotyk spôsobil, že z Krista vyšla sila. Dnes zasa je v zástupe okolo 

Krista jeden hlas iný. Je to hlas slepca. Nielen to, že je silnejší ako ostatné, že ho lepšie počuť. 

Potom by stačilo, keby sme aj my čím hlasnejšie kričali na Krista. Tak, ako sa pýtali staršieho 

chlapca, či jeho dvojročný braček už začal rozprávať. „Načo by sa unúval“ hovorí chlapec. 

„Nemusí hovoriť. Stačí, že začne kričať a každý mu splní to, čo chce. Len aby sa utíšil.“ Možno 

si ako malé deti myslíme, že stačí takto kričať. A Boh nám to splní, aby sme mu konečne dali 

pokoj! Takto to nefunguje. To nebol prípad slepca v pri Jerichu. Tu nešlo len o jeho krik. Skôr 

tam išlo o to, čo vlastne kričal.  

Od ostatných ľudí sa  dozvedel, že práve prechádza Ježiš Nazaretský (Lk 18, 37) Tento 

prívlastok naznačoval, že je to obyčajný človek z bezvýznamnej osady Nazaret. Je zaujímavé, 



že slepec nekričí to, čo počul: „Ježišu Nazaretský!“ On volá: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa 

nado mnou!“ (Lk 18, 38)  A to je označenie Mesiáša. Nie obyčajného človeka. Slepý teda videl 

to, čo vidiaci nevideli. Dokonca ani Ježišovi učeníci. Len niekoľko okamihov pred dnešnou 

udalosťou ich Pán Ježiš pripravuje na svoje utrpenie, smrť a vzkriesenie, ale „Toto slovo im 

zostalo zahalené a nepochopili, čo hovoril.“ (Lk 18, 34) Čo zostalo zahalené apoštolom, to slepý 

uvidel vierou.  V Ježišovi z Nazareta videl Krista, Božieho Syna. A preto je zaujímavé aj to, o 

čo Krista prosí: …zmiluj sa nado mnou!” Je to najčastejšia prosba v našej východnej liturgii: 

Hospodi pomiluj! Pane zmiluj sa! Prečo to tak časte opakujeme? Pretože pre východného 

Kresťana milosť nie je postoj, ktorý prosí od Boha ako odmenu za dobré správanie. Pre 

východného kresťana je Milosť jedno z mien Boha. Milosť je vlastne neustály vzťah 

Trojjediného Boha k nám ľuďom. O čo teda prosí slepý pri Jerichu, keď hovorí: “zmiluj sa nado 

mnou”? Tento slepý najprv uznáva a vyznáva Ježiša ako Božieho Syna. A potom Ho prosí o 

vzťah. Slepý prosí, aby s Kristom dokázal vstúpiť do vzťahu. A o to vlastne prosíme aj my, keď 

neustále opakujeme: Pane zmiluj sa. Raz, tri krát, dvanásť krát, štyridsať krát... Prosíme o vzťah 

s trojjediným Bohom. A takto môžeme vnímať aj naše konkrétne prosby, v ktorých Pána Boha 

prosíme o zdravie, prácu, peniaze…Nikdy nezabudnime dodať: Pane zmiluj sa. – Daj nám to, 

ak to pomôže nášmu vzťahu. Ak to upevní náš vzťah. Ak nás to priblíži k Tebe, Pane. Veľmi 

pekne to vidieť aj v našom príbehu. Po tejto prosbe slepého nasleduje nenápadná poznámka, že 

sa priblížil k Ježišovi.  

A v tejto blízkosti potom nasledoval tretí dôležitý krok. Slepý pomenoval svoj skutočný 

problém. On si od Ježiša Krista mohol vypýtať peniaze, mohol ho požiadať o pár drobných. 

Ale jemu to nestačilo. On chcel oveľa viac. On potreboval záchranu. Už nežobral o milosť tento 

svet, ale obrátil sa Milosť samu – na Boha – Ježiša Krista. Môžem sa pýtať sám seba, či viem 

pomenovať svoj skutočný problém. Je mojím hlavným problémom zdravie, práca, partner, 

peniaze? Alebo je mojím hlavným problémom všetko, čo mi bráni nasledovať Krista? To je 

zásadná otázka z dnešného evanjelia.  Vezmime si príklad zo slepého človeka. Boh Otec nás 

nechce poučovať. On nás chce zachrániť.  

 

STRETNUTIE PÁNA 
 

„Štyridsiaty deň po Bohozjavení sa tu slávi ozaj veľkými a slávnostnými obradmi.“ 

Takto nám v druhej polovici 4. storočia pútnička Egeria podáva svedectvo o slávení sviatku 

Stretnutia Pána v Bazilike Vzkriesenia v Jeruzaleme, s ohlasovaním evanjelia podľa Lukáša 

(2,22-40). Tento nepohyblivý sviatok, ktorý sa slávi 2. februára, je jedným z dvanástich 

veľkých sviatkov liturgického roka, a za taký ho považuje aj Egéria, ktorá ho prirovnáva čo do 

dôležitosti k Pasche. V 5. a 6. storočí sa slávil v Alexandrii, Antiochii a Konštantínopole. Na 

konci 7. storočia ho v Ríme zaviedol pápež východného pôvodu, Sergej I., ktorý v Ríme 

zaviedol aj sviatok Narodenia presv. Bohorodičky (8. septembra), sviatok Zvestovania (25. 

marca) a sviatok Zosnutia presv. Bohorodičky (15. augusta). 

Názvom „stretnutie“ (ὑπαπαντὴ) chce byzantská cirkev v tomto sviatku zdôrazniť 

predovšetkým stretnutie Ježiša so starcom Simeonom, totiž stretnutie nového Človeka so 

starým človekom, a naplnenie očakávania celého ľudu Izraela, ktorí tu reprezentujú Simeon a 

Anna. Sviatok má jeden deň predsviatku a sedem dní posviatku. Oficiálne cirkevné modlitby 

dňa sú z kristologického hľadiska veľmi bohaté a zdôrazňujú tajomstvo stretnutia vteleného 

Božieho Slova s človekom.  

Sviatok Stretnutia Pána je zároveň sviatkom silne paschálneho charakteru a jasným 

ohlásením vzkriesenia, čo ukazuje jeho tropár „Raduj sa, Milostiplná Bohorodička Panna, lebo 

z teba vzišlo Slnko spravodlivosti, Kristus, Boh náš. On osvecuje tých, čo prebývajú v 

temnotách. Veseľ sa aj ty, starec spravodlivý, lebo si mal v náručí Osloboditeľa našich duší, 

toho, čo nám daroval vzkriesenie.“  
zdroj:www.grkat.nfo.sk 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 28. 1. - 3. 2. 2019 
Pondelok             17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

             

Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Vasiľ, Viera, Šimon   

 

Streda          Traja  svätí svätitelia, Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy 

                                   7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                            17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                           

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Vasiľ 

    

Piatok                      7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Margita  

           Veľká večiereň s lítiou 

 

Sobota                Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 

                                 8:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 
                               17:00 Sv. liturgia (slovenská)  
    Večiereň 

 

Nedeľa                o Zachejovi, 4. 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: 4. – 10. 2. 2019  
Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * na úmysel darcov  

  
Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Monika 

 

Streda                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

       

Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Vasiľ, Jarmila 

 
Piatok                      17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

 

Sobota                   17:00  Sv. liturgia (slovenská)  
                                 Veľká večiereň 

 

Nedeľa                  o mýtnikovi a farizejovi, 5. 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 

 



OZNAMUJEME 

• V stredu, 30. 1. 19 slávime odporúčaný sviatok Troch svätých svätiteľov. Tento sviatok je 

spojený s jedenástym výročím zriadenia našej Bratislavskej eparchie a povýšenia našej cirkvi 

na metropolitnú cirkev sui iuris. Aj v tento deň budú znova dve sväté liturgie, prvá o 7. 00 h. 

v slovenskom a večer o 17. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku.  

• Piatok 1. 2. 19 je prvým piatok v mesiaci, preto bude okrem sv. liturgie o 17.00 aj sv. liturgia 

ráno o 7.00 v slovenskom jazyku a počas celého dňa bude možnosť pristúpiť k sv. spovedi. 

• V sobotu, 2. 2. 19 budeme sláviť sviatok Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša 

Krista. V deň sviatku budú dve sv. liturgie: o 8. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku a o 17. 00 

h. po slovensky. Po sv. liturgiách bude požehnanie sviec a myrovanie. 

• V nedeľu, 3. 2. 19 budeme sláviť sv. liturgiu v Rímskokatolíckom chráme Najsvätejšej 

Trojice v Malackách so začiatkom o 17.00 h. 

• Pre našich najmenších pripravujeme karneval, ktorý bude v priestoroch biskupského úradu 

v sobotu, 9. 2. 19 od 15. 00 h.  

• V nedeľu, 10. 2. 19 budeme sláviť sv. liturgiu v Rímskokatolíckom chráme Povýšenia sv. 

Kríža v Pezinku – Cajle 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 darov do tomboly.  

• V pondelok, 11. 2. 19 o 18.00 sa v našom chráme začnú ohlasovať katechézy 

neokatechumenátnej cesty, ktoré budú následne v pondelky a štvrtky po večernej sv. liturgii.  

• 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.  

• 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.  

ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 20. 1. 19 sme pri zbierke na Katechizáciu prispeli sumou 530 €, ktorou sme  

podporili katechetické aktivity našej miestnej cirkvi.  

• Bohu známa rodina darovala na podporu farnosti 50 €, rodina Brejková darovala 50 €. 

Vyslovujeme „Pán Boh odmeň!“  
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

  Spoločenstvu Modlitby matiek (19. 1. 19) a rod. Buraľovej a Pokornej (26. 1. 19). 

    1. 2. 19 upratuje: rod. Krajňáková a Telepčáková 

    9. 2. 19 upratuje: rod. Semberová a Vavríková. 

BLAHOŽELÁME 

• V uplynulých dňoch oslávil 50-te narodeniny sekretár vladyku Petra Rusnáka a kancelár 

eparchiálneho úradu o. Peter Sabol.  Oslávencovi srdečne blahoželáme a 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   

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