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 slovíčko o SLOVE 
 

Všetci poznáme to známe a krásne vysvetlenie dnešného podobenstva, že ten bohatý 

nebol odsúdený pre to, že bol bohatý, ale preto, že nedbal na brata v núdzi. A treba na to 

pamätať, ale skúsme sa dnes pozrieť na toto slovo iným spôsobom. Skrze mená. Ja osobne mám 

veľmi slabú pamäť na mená. Kto ma pozná, ten vie. Keď som začal študovať teológiu, najviac 

som sa bál dejín, lebo čo sú dejiny? Dejiny sú plné mien a dátumov. A sám sa čudujem, ako 

som s Božou milosťou nimi prešiel.  

Sv. evanjelium Devätnástej nedele po Päťdesiatnici (Lk 16, 19-31) je tiež o menách. O 

jednom, ktoré nie je spomenuté, vypadlo, nezapamätalo sa, stalo sa nedôležitým. A o druhom, 

ktoré sa zapamätalo. Všimli ste si, že nikde sa nespomína meno toho bohatého človeka? Ale 

meno žobráka sa spomína - Lazár. A ako ten, kto má problémy s menami, môžem zodpovedne 

z prvej ruky povedať to, čo asi viete mnohí. Že ako sa najlepšie zapamätáva meno nejakej 

osoby? No predsa tak, že ste s tou osobou v častom kontakte. Že s ňou budujete vzťah. Ak sa 

vytvorí vzťah, meno sa zapamätáva oveľa lepšie. Napríklad keď chlapec stretne dievča prvý 

krát v živote a je z nej očarený. Zaľúbi sa na prvý pohľad, dozvie sa jej meno a to meno si 

pamätá do konca života. Samozrejme aj opačne. Kto si pamätá ešte mená svojich prvých lások? 

Vzťah je teda to dôležité pre zapamätanie si mena. A asi poznáte aj tú vetu hovorcov alebo 

marketingových špecialistov firiem, keď hovoria o "budovaní si mena u zákazníka". Je to znova 

o vzťahu firma a zákazník. Ten, kto si chce vybudovať meno, alebo chce aby sa jeho meno 

zapísalo do pamäte iného človeka, musí sa často pripomínať, byť v kontakte s tým druhým. 

Dnešné slovo je teda z tohto pohľadu o vzťahu. Niekto v dnešnom slove vidí vzťah "boháč a 

Lazár". Ale rozprávačom podobenstva je Kristus – Boh. A je to práve On, kto neuvádza meno 

boháča. Teda je to o vzťahu Boh a človek. Pozrime sa preto na boháča a Lazára ako na jednu 

osobu, Skúsme si predstaviť, že sme to vlastne my – ja a ty. Sú to naše dve časti - človek telesný 

a človek duchovný. Ale len meno toho druhého - duchovného bude zapamätané. Ako hovorí 

Kristus v inej časti evanjelia: "ale tešte sa z toho, že je vaše meno zapísané v nebi" (Lk 10, 20). 

Človek telesný, je tá naša časť, ktorá sa nestará o dušu. Duša ostáva ležať vonku, túži sa nasýtiť 

aspoň niečím, ale nič z telesného ju nenasýti. A prichádzajú psy - démoni a lížu vredy - hriechy, 



ktoré sa hromadia a bolia našu dušu. Pochutnávajú si na našich chorobách, na našich hriechoch. 

Tak to vyzerá, keď sa staráme o telesné a duši nedoprajeme ani odrobinku. Chodíme behávať, 

pravidelne cvičíme, zdravo sa stravujeme, aj na rôzne kurzy o zdravom životnom štýle sme sa 

zapísali, ... no neostáva žiadny čas na nasýtenie a uzdravenie našej duše. A ak si myslíme, že 

robíme niečo pre našu dušu, tak často je to len o estetike. Pustíme si relaxačnú hudbu, pozrieme 

si dobrý film, meditujeme svoj dnešný deň… Hľadáme svoje naplnenie v pominuteľnom, v tele 

a pritom cítime prázdnotu z toho všetkého. Cítime Lazárov hlad a predsa sa nad ním 

nezľutujeme, lebo "máme svoj úspešný život a toľko toho musíme stihnúť".   

Dnešné podobenstvo prináša teda obraz telesného človeka. Človeka, ktorého meno bude 

zabudnuté, ktorého meno nebude "zapísané v nebi". Po smrti bude tento človek pochovaný a 

vydaný mukám. Ale smrť duchovného človeka podobenstvo neopisuje s takou beznádejou ako 

smrť boháča. Skôr je to okamih, keď ho "anjeli zaniesli do lona Abraháma", čiže do Božieho 

náručia. To, aká bude naša smrť, záleží na našom živote, na našom "tu a teraz". Teraz je čas 

budovať si meno, pripomínať sa Bohu. V každej chvíli nášho života pracujme na marketingu 

na našom "dobrom mene". Dať „jesť Lazárovi“ znamená kŕmiť svoju dušu Božím slovom, 

Eucharistiou, modlitbou. Očistiť a liečiť jeho vredy znamená pristupovať k sviatosti zmierenia. 

Zaodieť ho, znamená obliecť sa do pokory a lásky. Komu teda dáme prevahu v našom živote? 

Chceme byť po našej smrti bezmenní alebo chceme aby sa naše meno pamätalo – bolo zapísané 

do knihy života? 

 

           o. Jozef Durkot 

 

TRIDSAŤ ROKOV OD PÁDU ŽELEZNEJ OPONY 
 

Tridsať rokov od pádu železnej opony, ktoré oslávime v novembri, si pripomenula 

Konferencia biskupov Slovenska s Konferenciou európskych komisií pre spravodlivosť a pokoj 

(Justitia et Pax Europa) pri Bráne slobody v Bratislave Devíne. Slávnosť zorganizovali v nedeľu 

13. októbra 2019. Uctili si tým pamiatku vyše štyroch stoviek mužov a žien usmrtených na 

hraniciach ČSSR pri pokuse o útek za „Železnú oponu“ v rokoch 1945 – 1989, ako aj násilne 

vyhnaných z vlasti.    

Program sa začal kladením vencov pri Bráne slobody a po viacerých príhovoroch ho 

ukončilo požehnanie predsedu Rady Justitia et Pax Slovensko Mons. Petra Rusnáka. Z Devína 

pokračovali hostia a zástupcovia cirkvi a spoločenského života symbolickou plavbou z Devína 

do Hainburgu a späť do Bratislavy. Počas plavby sa zapojili do modlitbovej pobožnosti, ktorú 

na lodi pripravilo eRko, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. “Nachádzame sa na mieste, 

kde dlhé roky bola železná opona - hranica, ktorá rozdeľovala ľudí na vtedajší slobodný a 

neslobodný svet. Kvôli slobode sa mnohí ľudia rozhodli prekročiť svoje vnútorné hranice a 

chceli prekročiť aj hranicu riek Dunaja a Moravy aby tak umožnili ďalej žiť hodnotám, ktoré 

považovali za dôležité. Viac ako 400 ľudí tu prišlo o život, mnohí ďalší stratili slobodu a 

občianske práva tak ako bl. Titus Zeman, salezián," povedal hlavný zodpovedný Maroš Čaučík.  

„Na akcii boli prítomné aj deti. Nová generácia, ktorá môže žiť svoje životy a praktizovať 

náboženskú vieru slobodne. Sú tu však nové výzvy pre solidaritu i život viery. Ktoré hodnoty 

považujeme za dôležité a chceme ich odovzdať ďalším generáciám? Pre ktoré sme my ochotní 

prekročiť svoje hranice, ako ich prekračoval Titus Zeman? Toto vyjadrili účastníci 

prostredníctvom červených lístočkov zavesených na rám obrazu s pospletaným ostnatým 

drôtom – symbolom železnej opony. Následne účastníci pietnej akcie dostali od detí kvet ruže, 

ktorú každý hodil do vody na pamiatku obetí nespravodlivého režimu. Na záver zazneli prosby 

a spoločná modlitba Otče náš prednesená v jazykoch 19 delegácií Justice and Peace z celej 

Európy,“ uviedla Katarína Hulmannová.  

 
 (viac na: www.tkkbs.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 21. - 27. 10. 2019 
 

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

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

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

 
Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Ľubomír s rodinou 

  

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

 

Sobota              17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

  Veľká večiereň  

 

Nedeľa              Dvadsiata po Päťdesiatnici, 3. hlas                                     

     8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                                  17:00   Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 28. 10. – 3. 11. 2019  
 
Pondelok                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Agáta, Elemír, Vladimír, pan. 

 

Utorok                      17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Streda                    17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

       

Štvrtok                      17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 
Piatok                         7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Zuzana 

     panychída na Ondrejskom cintoríne 

 

Sobota                        17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

          Veľká večiereň                            

 
  Nedeľa                 Dvadsiata prvá po Päťdesiatnici, 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) 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 20. 10. 19 bude po sv. liturgiách jesenná zbiera na misie. Jej účelom je podpora 

misijných aktivít Katolíckej cirkvi v krajinách tzv. tretieho sveta. Tentoraz je cieľom podpory 

Rwanda. Viac informácií o projekte nájdete na stránke: www.misijnediela.sk. 

• Aj tento rok sa môžeme zapojiť do projektu Sviečka za nenarodené deti. Tento projekt, ktorý 

organizuje Fórum života n. f., môžete podporiť zakúpením sviečky, jej zapálením  

a umiestnením do okna domova večer 2. novembra. Malé plastové sviečky sú za min. príspevok 

1 € a veľké sklenené za min. príspevok 4€. Viac konkrétnych informácií o aktivitách Fóra života 

ako aj o použití vyzbieraných finančných prostriedkov nájdete na ich stránke 

www.sviecka.forumzivota.sk.   

• V piatok, 1. 11. 19 slávi latinská cirkev sviatok Všetkých svätých. V sobotu, 2. 11. 19 je 

Pamiatka zosnulých. Preto sa v piatok 1. novembra, po sv. liturgii (t. j.. cca. o 18.00 hod.)  

pomodlíme panychídu za našich zosnulých pri centrálnom kríži na Ondrejskom cintoríne.    

• Piatok, 1. 11. 19 je zároveň aj prvým piatkom v mesiaci. V tento deň bude okrem večernej 

sv. liturgie o 17 aj sv. liturgia ráno o 7.00 h. a v chráme počas celého dňa možnosť pristúpiť 

k sv. spovedi.  

• V nedeľu, 3. 11. 19 budeme znova sláviť sv. liturgiu v Kostole Najsvätejšej Trojice 

v Malackách so začiatkom o 17. 00 h.  
• V ponuke je knižný kalendár spolku sv. Cyrila a Metoda na rok 2020 za príspevok 3 € za kus. 

Taktiež si môžete zakúpiť podielovú knihu spolku Rodina a výchova k rodinným vzťahom dnes 

– etické súvislosti od autorky Márie Potočárovej za príspevok 6 €/kus.  

• 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. 

• 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 

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

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

    rod. Semberovej a Vavríkovej  (12. 10. 19)  a Mockovej a Mojzešovej (19. 10. 19) 

       26. 10. 19 upratuje: rodina Ďuková a Porhinčáková   

         2. 11. 19 upratuje: rodina Žačiková a Susla. 

 

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

