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slovíčko o SLOVE 
 

V poslednej dobe sa často stretávam s vetou, ktorá sa množí ako huby po daždi. Tá veta 

znie: „Všetko je v tvojej hlave!“ Je to časté heslo vrcholových športovcov, ktorí takto radia 

začiatočníkom. Tréneri  ňou povzbudzujú svojich zverencov. Ale aj v iných oblastiach. Chceš 

si vybudovať dobrú kariéru? Chceš schudnúť? Chceš reštartovať svoje vzťahy? Chceš to alebo 

ono? Všetko je v tvojej hlave. Stačí, ak sa na to správne nastavíš v hlave a pôjde to. Všetko 

pôjde. Je to len o tebe. Pravda či lož? 

Skúsme sa s týmito myšlienkami pozrieť na Ježišovo podobenstvo o mýtnikovi a 

farizejovi (Lk 18, 10-14) Vieme,  že toto podobenstvo je súčasťou Ježišovej reči na tému 

modlitba. Na začiatku 18-tej kapitoly evanjelia podľa Lukáša Pán Ježiš povie podobenstvo o 

tom, ako sa modliť.  Podobenstvo o neodbytnej vdove, ktorá nedá pokoj sudcovi dovtedy, kým 

nerozhodne v jej prospech. Kristus nám teda dáva návod, ako na to: neodbytne a neustále. Ale 

pozor. Aby sme to pochopili správne. Preto hneď za tým Pán Ježiš pridáva tento dnešný príbeh 

– o mýtnikovi a farizejovi. Jeden to pochopil správne, druhý nie. Najprv počujeme modlitbu 

farizeja. Preto si v krátkosti znova pripomeňme, kto to vlastne farizeji boli.  

Rabínska tradícia rozlišuje sedem skupín farizejov. Medzi nimi je napríklad farizej, ktorý 

koná dobro v bázni pred Bohom ako Jób alebo farizej, ktorý koná dobro z lásky k Bohu ako 

Abrahám. Farizeji boli zodpovední za odovzdávanie viery po zničení Jeruzalemského chrámu. 

Farizeji dodržiavali Tóru. Dodržiavali aj Mišnu, ktorá vysvetľovala, ako zachovávať Tóru. A 

riadili sa aj Talmudom, ktorý komentoval Mišnu. Okrem toho vieme, že aj medzi priateľmi 

Pána Ježiša sa objavuje minimálne jeden z nich – farizej Nikodém. Prečo teda Pán Ježiš vyberá 

práve farizeja ako príklad človeka, ktorý nedosiahol odpustenie? Veď sa postil dva dni v týždni. 

Jeden deň ako pamiatku na Mojžišov výstup na horu Sinaj a druhý deň ako spomienku na jeho 

zostup, keď sa vrátil s desiatimi prikázaniami na dvoch kamenných tabuliach. Farizej všetko 

zdaňoval nadpriemerne! Jednak to ako spotrebiteľ vôbec robiť nemusel a na druhej strane 

zdaňoval aj potraviny, ktoré vyslovene dani nepodliehali. Kde bol teda problém? Prečo Pán 

Ježiš povedal, že neodišiel domov ospravedlnený? Prečo jeho modlitba nezafungovala? Veď 

bol dosť neodbytný. Nedávno sa má dcéra spýtala, ktorú polievku mám najradšej. Odpovedal 

som jej: fazuľovú. Ona na to zareagovala: Aj ja mám rada fazuľovú, ale bez fazule. Vysvetlila 



– mám ju rada, keď tú fazuľu z nej vyberiem. Takto prakticky by sme mohli opísať aj situáciu 

farizeja. Srdcom jeho života boli predpisy a náboženstvo, ale tým predpisom a náboženstvu 

chýbalo srdce. V tejto súvislosti mi prichádza na um výrok ruského básnika Lermontova, ktorý 

povedal: „Je strašné pomyslieť si, že raz príde deň, keď už nebudem  môcť povedať: JA.“   

A toto je farizej. Točí sa len okolo seba. Nápadne pripomína moderného človeka dneška. 

Človeka, ktorý je mierou všetkých vecí. Človeka, ktorému nejde o spásu, ale o to, aby bol 

spokojný. Aby mal dobrý pocit. A na to mu ma poslúžiť náboženstvo. Na to mu ma poslúžiť aj 

Boh. O to dnes ide mnohým. A táto mentalita ohrozuje aj mňa, pokusného kresťana. 

Modlitba mýtnika zasa odráža jeho situáciu i jeho vnútorný svet. Jeho situácia je naozaj 

beznádejná. Už vieme, že mýtnik si pod sebou podpílil obidva konáre  – spoločenský i 

náboženský.  A práve toto vyjadruje svojou modlitbou. Veľmi dobre si uvedomuje svoj stav. 

Veľmi dobre vidí svoju závislosť na Bohu. Ale znova tu musíme povedať to, čo pri farizejovi . 

Pán Ježiš tu neschvaľuje mýtnikove skutky. On mu nehovorí: „Áno, len hreš ďalej , veď Boh 

ťa aj tak miluje.“ Kristus tu vyzdvihuje mýtnikovu pokoru. Sv. Augustín právu túto mýtnikovu 

pokoru opísal vetou: „Žiadna iná záchrana pre mýtnika nebola možná – len pokorné vyznanie 

toho, čo mu povýšenecky vyčítal farizej.  A toto je osvedčený test pokory: Test pokory nie je 

to, keď ja o sebe poviem, že mám také a také chyby. Test pokory je v tom, keď mi toto povie 

nejaký farizej v tej  mojej najhoršej chvíli a ja to prijmem.  Preto Pán Ježiš necháva najprv 

hovoriť farizeja a ten mýtnikom opovrhne: „Ďakujem ti Pane, že nie som ako tento mýtnik.“ A 

čo robí mýtnik? Prijíma to. Farizej má pravdu: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“ Aj v 

tomto duchu  jeden otec púšte povedal: Kto spozná svoje hriechy, je väčší ako ten, kto kriesi 

mŕtvych a kto svoje hriechy vyzná pred Pánom je väčší ako ten, kto robí zázraky. 

Dnešné evanjelium je teda o zázraku.  Ide o kríženie. Skrížiť nadpriemerné skutky 

farizeja a pokoru mýtnika. Ako dospieť k takému skríženiu? Cez kríž.  Lebo tam sa krížia dve 

cesty – hriech človeka a dokonalosť Boha. Tam sa krížia naše cesty. 

Je všetko v mojej hlave? Osobne si myslím, že všetko nie. Ja nie som mierou všetkých 

vecí. Preto je potrebné vyjsť zo seba. Tak ako vyšiel dnes mýtnik a sklonil sa v pokore pred 

Bohom. Tak ako minule zo seba vyšiel mýtnik Zachej a polovicu majetku rozdal chudobných 

a ním okradnutým vrátil štvornásobne. Preto prosme neúnavne a neodbytne. Ale prosme 

správne. Po modlitbe nemusíme odchádzať s dobrým pocitom. Po modlitbe by som mal 

odchádzať s pokorou. 

ŠTATISTKA 

 

Súčasťou bilancie uplynulého kalendárneho roka je štatistika. Hoci známy aforizmus 

tvrdí, že je to najvyššia forma klamstva, predsa nám môže poskytnúť aspoň približný obraz 

o živote našej farnosti.  

Uplynulý rok bol spojený s prírastkom. Na jednej strane sa to týka služby, keďže naša 

farnosť má od 1. 12. 19 kaplána, o. Jozefa Durkota. O prírastku sa dá hovoriť aj na strane  

veriacich, resp. „novoosvietených Božích služobníkov“. V uplynulom roku sme v našej farnosti 

mali spolu 89 krstov, 13 sobášov a 13 pohrebov. Okrem toho bolo do cirkvi prijatých 5 

veriacich. Počet detí ktoré pristúpili k sv. prijímaniu po Prvej sv. spovedi bolo uplynulý rok 21. 

Taktiež sme okrem Malaciek začali sláviť ďalšie pravidelné sv. liturgie v okolí Bratislavy. 

V Pezinku je to druhá a v obci Lehnice (okr. Dunajská Streda) tretia nedeľa v mesiaci 

popoludní. Pribudlo aj vyučovanie náboženstva, hoci sa tu dá hovoriť len o skromných 

začiatkoch – 1 hodina týždenne na základnej škole na Dudovej ulici v Petržalke. Za zmienku 

stojí, že iniciatíva na danej škole vyšla od rodičov a následne predstavených školy, na čo sme 

odpovedali využitím tejto možnosti. Zároveň chceme v tejto súvislosti povzbudiť aj ostatných 

rodičov k podobnej iniciatíve. Sme ochotní prijať vyučovanie gréckokatolíckeho náboženstva 

aj s nižším počtom žiakov. 

Do ďalšieho roka si vyprosujme nielen kvantitu, ale v prvom rade kvalitu v podobe 

pokorného, ale živého vzťahu s našim Pánom. 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 11. - 17. 2. 2019 
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

             

Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Streda             17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                           

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

    

Piatok                   17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * za manželov našej farnosti,  

       Akatist požehnania rodín 

 
Sobota                  17:00 Sv. liturgia (slovenská)  

    Večiereň 

 

Nedeľa                o márnotratnom synovi, 6. 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) 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 18. – 24. 2. 2019  
 
Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

  
Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Tibor, Helena, panychída 

 

Streda                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

       

Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 
Piatok                      17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

 

Sobota                  Prvá zádušná  

                                 17:00  Sv. liturgia (slovenská), panychída, hramoty  
                                 Veľká večiereň 

 

Nedeľa                  Mäsopôstna, 7. hlas                                    

   8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                  9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                                17:00   Večiereň 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V pondelok, 11. 2. 19 o 18.00 (po sv. liturgii) sa v našom chráme začnú ohlasovať katechézy 

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

• Týždeň od 11. do 17. februára 2019 nesie prívlastok Národný týždeň manželstva. V jeho 

rámci bude v piatok 15. 2. 19 sv. liturgia o 17.00 slávená za všetkých manželov/manželstvá 

našej farnosti a po nej sa pomodlíme akatist požehnania rodín. Srdečne pozývame.  

• V piatok 15. 2. 19 je voľnica, t.j. neplatí zdržanlivosť od mäsa. 

• Mládež v našej farnosti pripravuje ďalší ročník plesu, ktorý bude opäť v UPeCe Mlynská 

Dolina v sobotu, 16. 2. 2019. Ples  sa začne slávením sv. liturgie v tamojšej kaplnke o 17.00 h. 

Prosíme o pomoc vo forme modlitby či darov do tomboly. Tiež ešte hľadáme pomocníkov – 

animátorov k deťom, pomocníkov pri vstupe a do šatne.   

• V nedeľu, 17. 2. 19 pozývame po skončení druhej sv. liturgie na spoločný obed do blízkej 

reštaurácie, po ktorom bude zdieľanie veriacej z našej farnosti p. Strečanskej s dojmami z jej 

polročného pobytu v americkom Princetone. 
• V nedeľu, 17. 2. 19 bude zbierka na Solidárny fond. Jej účelom je podpora ekonomicky 

slabších farností našej eparchie. Srdečne ďakujeme za Vaše dary. 
• V nedeľu, 17. 2. 19 budeme sláviť sv. liturgiu v Rímskokatolíckom chráme sv. Alžbety 

Uhorskej v Lehniciach so začiatkom o 16.00 h. 

• Sobota, 23. 2. 19 je Prvá zádušná. Sv. liturgia bude slávená za našich zosnulých veriacich, 

po ktorej bude panychída s hramotami. Kto by chcel obnoviť hramotu svojej rodiny, dopísať 

novú alebo doplniť mená zosnulých, môže tak urobiť v najbližších dňoch. 
• 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 Awertour.  

• Aj tento rok je možnosť podporiť našu farnosť dvoma percentami z  daní prostredníctvom 

občianskeho združenia Stauros, ktoré sme založil aj na tento účel. Tlačivá nájdete medzi 

časopismi v priečinku Stauros alebo na internetovej stránke farnosti.  Ďakujeme srdečne za 

Vašu podporu. Vaše minuloročné dary boli požité na realizáciu nového ozvučenia v našom 

chráme.  

• 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 

• Bohu známa rodina osoba na podporu farnosti 50 €. Vyslovujeme „Pán Boh odmeň!“  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

  rodine Krajňákovej a Telepčákovej (1. 2. 19) a rodine Buraľovej a Pokornej (9. 2. 19). 

    16. 2. 19 upratuje: rod. Semberová a Vavríková 

    23. 2. 19 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková. 

BLAHOŽELÁME 

• V uplynulých dňoch oslávil 70-te narodeniny aktívny veriaci našej farnosti prof. Ján Murín. 

Oslávencovi ako aj jeho rodine srdečne blahoželáme a vyprosujeme Božie požehnanie na 

mnohé a blahé roky!  

 



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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