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NOVOROČNÝ PRÍHOVOR VLADYKU PETRA RUSNÁKA 

 
 

Na začiatku nového roka 2020 Vám chcem zaželať Božie požehnanie, Jeho milosť a 

pevné zdravie, aby poslanie ku ktorému Vás povolal Pán ste mohli naplno žiť uprostred vám 

zvereného božieho ľudu. Misia pastoračného kňaza v súčasnej dobe vyžaduje verné svedectvo 

lásky Boha, ktorý sa rodí, ako nemohúce dieťa do sveta ľudského egoizmu, zmietaného 

konfliktmi a politickou nestabilitou. Kňaz, aj keď ľudsky a spoločensky je slabý ako dieťa, 

predsa v pevnej viere v Boha a jeho milosti môže byť často jediným pevným bodom v čase, 

keď je celá spoločnosť rozdelená na množstvo názorovo odlišných politických a iných 

zoskupení, keď sme s narastajúcim blahobytom vo svojich potrebách a požiadavkách čoraz 

náročnejší. Dospeli sme však do bodu, v ktorom sme stratili nad celým procesom kontrolu a už 

nám nič nestačí. Dokonca normálnosť, pod ktorou si každý môže predstaviť niečo svoje, sa 

stala nudou. Prežívame stratu nadšenia, radosti a životného optimizmu, stratu ľudskosti a súcitu 

a rastúcu bezohľadnosť, stratu dôvery v dané slovo, stratu nádeje, ako aj stratu dôvery v 

autoritu, v občianske i cirkevné inštitúcie. Človek je povolaný k plnosti života, ktorý presahuje 

rozmery jeho pozemskej existencie, pretože spočíva v účasti na samom živote Boha. 

Vznešenosť tohto nadprirodzeného povolania ukazuje veľkosť a nesmiernu hodnotu ľudského 

života aj v jeho pozemskej fáze. A práve v tejto fáze, keď človek má skúsenosť s hriechom, 

ktorý mu berie život, potrebuje sa stále opierať o Pôvodcu života, ktorý jediný mu môže dať 

život, ktorý hriechom stratil. Z hriechu nás nikto nemôže dostať iba Boh. Hriech je smrť a smrť 

prelomil Ježiš Kristus. On jediný dáva život, všetko ostatné nám ho berie. Ježiš vstúpil do rieky 

Jordán, tam kde Ján krstil, aby naznačil, že berie na seba ľudsky údel smrti. A svojim krížom 

nám všetkým ukázal, že existuje láska, ktorá nič nevyžaduje, ale dáva. „Ľud bývajúci v 

temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v kraji a tieni smrti.” (Mt 4, 15) 

To je to svetlo, ktoré nám priniesol Kristus. Lásku v rozmere kríža, aby sme už neboli klamaní, 

že nie sme milovaní. Svätý apoštol Ján píše: „Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom 

Boh a on v Bohu. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; 

a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ (1 Jn 4, 15 – 16) 

 

Žehná Vám, Vašim rodinám i farnostiam 

vladyka Peter 



slovíčko o SLOVE 
V knihe Johna Ortberga, Život, po ktorom túžiš, sa spomína jedna udalosť zo života Henryho 

Forda, ktorý mal vo svojej fabrike raz problém s generátorom. Keď nikto nevedel odstrániť príčinu 

a výroba áut viazla, oslovi l Ford špičkového inžiniera Steinmetza. Ten niekoľko minút chodil 

okolo zariadenia, počúval jeho zvuky a robil si poznámky. Po krátkej chvíli vytiahol kriedu a urobil 

značku na jednom mieste. A keď to miesto rozobrali, práve tam našli problém a poruchu odstránili. 

Po pár dňoch dostal Ford faktúru 10 000 USD. Zdalo sa mu to priveľa, ale faktúra obsahovala aj 

rozpis: Zakreslenie značky – 1,- USD, vedieť, kde ju treba zakresliť – 9999 USD. Tento príbeh 

ilustruje, aké dôležité je mať niekoho, kto nám odhalí pravú príčinu problému. Kto ukáže na 

skutočný problém a pomenuje ho pravým menom.  

A práve toto robí Pán Ježiš od samého začiatku svojej činnosti. (Mt 4, 12-17) Ukazuje, kde 

je problém i jeho riešenie. Riešenie je pokánie. Problém je, keď ho nerobím. Preto sa zastavme 

práve pri tomto slove pokánie. V Starom zákone sa pokánie spomína vždy v súvislosti s hriechom. 

Nájdeme tam dva výrazy. Ten prvý výraz nacham by sa dal preložiť ako ľútosť alebo bolesť. 

Človek jednoducho vidí svoj hriech a to ho preniká bolesťou. Ale nezostáva len pri tom. Starý 

zákon obsahuje aj druhé slovo pre pokánie – šub. Toto slovo by sa dalo preložiť ako návrat alebo 

obrat. Človeka nielenže bolí jeho hriech, ktorý si plne uvedomuje, ale zároveň si jasne uvedomuje, 

že potrebuje zmeniť smer, že sa potrebuje obrátiť k Bohu. Takto to ďalej jednoducho nepôjde. 

Nový zákon potom tieto dve stránky spája do jedného slova – metanoia. A my vieme, že toto slovo 

znamená zmenu zmýšľania.   

Pán Ježiš teda nás teda od začiatku vyzýva k dôležitej veci. Aby sme zmenili zmýšľanie. 

Aby sme ináč zmýšľali. O Bohu, o sebe i o hriechu. Ale začína to Bohom. Lebo čím Pán Ježiš 

zdôvodnil potrebu pokánia? Blízkosťou Boha. Pokánie nerobím preto, aby sa Boh priblížil, ale 

preto, lebo sa priblížil. On sa už priblížil tak, ako sa len priblížiť dá. A toto je dôležité si uvedomiť 

hneď na začiatku. Aby sme si nezamieňali pokánie s čistým sebazáporom. Sebazápor môže niekto 

zneužiť na to, aby na Boha vyvíjal nátlak. Robím skutky sebazáporu preto, aby mi Pán Boh plnil 

moje predstavy. Toto nie je pokánie, o ktorom hovorí Pán Ježiš. On hovorí o pokání s názvom lebo.  

Veľmi jasne to píše aj sv. Pavol v liste Rimanom: „a nevieš, že Božia láskavosť ťa chce priviesť k 

pokániu?“ (Rim 2, 4) 

Čo teda stojí na začiatku pokánia? Stojí tam moja túžba. Presne tak, ako pri hriechu. Nie je 

to o samotnom pokušení, ale o určitej túžbe môjho srdca, ktorá ma vedie k hriechu (Jak 4, 1n). Nie 

sme pokúšaní urobiť niečo, po čom netúžime. Nikto nás napríklad nepokúša zjesť plnú misku štrku. 

Jednoducho by to pre mňa nebolo vôbec pokušením. Prečo? Pretože po tom netúžim. Naše túžby 

sú naším hlavným pokušiteľom. To znamená, že robiť pokánie a bojovať proti hriechu – to znamená 

zmenu mojich túžob. Lenže ako mám zmeniť svoje túžby? 

Túžba sa rodí tam, kde mi začína niečo chýbať. Túžby sa rodia z určitej potreby, vymyslenej 

alebo skutočnej, ktorú chcem uspokojiť. Túžim po jedle práve vtedy, keď je môj žalúdok prázdny. 

Túžim po teple, keď je mi zima. Túžby sa rodia z určitej potreby. 

Z toho vyplýva, že hriešne túžby musia tiež vychádzať z pocitu, že nám niečo chýba. Prečo by 

niekto zneužíval alebo týral iného človeka? Pretože mu chýba pocit moci a autority. Prečo by niekto 

trávil toľko času v práci, že by to išlo na úkor jeho rodiny? Pretože mu chýba pocit užitočnosti a 

docenenia. Prečo by niekto podvádzal svojho manžela či svoju manželku? Pretože tam chýba pocit 

naplnenia.  

Ale prečo si vyberám hriech, aby zaplnil tieto prázdne miesta? Namiesto toho aby sme ich 

zapĺňali niečím lepším? Prečo robím niečo, pred čím varuje už prorok Izaiáš, keď sa vyčítavo pýta: 

„Čo vážite striebro za to, čo nie je chlieb, a svoju robotu za to, čo nesýti? (Iz 55, 2) A tu sme pri 

koreni problému.  

Odpoveďou je moja nevera. Vyberám si hriech, aby zaplnil prázdne miesta v mojom živote, 

pretože neverím, že Boh je schopný to miesto zaplniť dostatočne a dokonale. Neverím tej 

skúsenosti mnohých svätých, že Ježiš Kristus stačí. Lenže On nám práve toto chce dokázať. Že sa 

mu oplatí veriť. On dokáže zaplniť prázdne miesta v tvojim i mojom živote. On uzdraví všetky 

moje zranenia spôsobené hriechmi – mojimi vlastnými alebo iných ľudí. Robiť pokánie teda môže 

znamenať aj to – Dať Bohu šancu, aby mi to mohol dokázať. 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 13. - 19. 1. 2020 
 

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

                         

Utorok                  17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Milan 
 

Streda               17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 
                               

Štvrtok                  17:00  Sv. liturgia (slovenská)  
    

Piatok                    17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Oľga  
  

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

  Nedeľa                  32. po Päťdesiatnici, 7. hlas,  

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)  

                                16:00   Sv. liturgia v Lehniciach 

                                17:00   Večiereň 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 20. – 26. 1. 2020  
 

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) * na úmysel darcov 

  

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

Nedeľa                   O Zachejovi, 8. hlas                                    

   8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                  9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                               17:00   Večiereň (slovenská) 

 

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 19. 1. 20 bude po sv. liturgiách zbierka na Katechizáciu. Jej účelom je podpora 

rôznych katechetických aktivít našej cirkvi. Vopred ďakujeme za Vašu podporu. 

• V nedeľu, 19. 1. 20 budeme sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme sv. Alžbety 

Uhorskej v Lehniciach so začiatkom o 16.00 hod.  
• V nedeľu, 19. 1. 20 bude sv. liturgia v ukrajinskom jazyku v chráme sv. Rozálie 

v bratislavskom Lamači so začiatkom o 10.00 hod.  

• V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v utorok, 21. 1. 20 o 17. 30 hod. uskutoční 

celobratislavská ekumenická bohoslužba vo františkánskom kostole v Bratislave. Na tejto 

bohoslužbe bude zastúpená aj naša miestna cirkev. 

• Pre našich najmenších pripravujeme karneval, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. januára 2020 

od 15:00 v priestoroch eparchiálneho úradu. Po pozitívnej skúsenosti z minulého roka, sme 

opäť pozvali hercov – rozprávkarov, ktorí deti potešia zaujímavou scénkou. Ako každoročne 

sú vítané aj masky rodičov. Nebudú chýbať zaujímavé odmeny či chutné občerstvenie. Srdečne 

pozývame.  

• V období po sviatku Bohozjavenia je zvykom požehnávať a posväcovať príbytky. Kto má 

záujem o pastoračnú 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, 1. 2. 2020. Prosíme o pomoc vo forme spolupráce pri organizácii plesu. Predaj 

lístkov prebieha po nedeľných sv. liturgiách. Lístky sú po 35 €/kus. Deti majú vstup zdarma. 

Aktuálne hľadáme a prosíme o zapojenie najmä chlapskej sily, ktorá by vyvážila dámsku 

zložku prípravnej skupiny a pomohla najmä s technickými prácami ohľadom organizácie plesu.  

• Špeciálne pre našu farnosť sme znova pripravili nástenný kalendár na rok 2020, tentoraz 

opäť s umeleckými fotografiami nášho veriaceho Timoteja Križku. Na zhotovení kalendára sa 

opäť podieľal dizajnér, náš veriaci Ľubomír Michalko ml. a jeho manželka Terézia.  

ĎAKUJEME 

• Ďakujeme všetkým deťom i dospelým, ktorí sa zapojili do aktivity Deti deťom a podelili sa 

o svoje darčeky s deťmi v horších podmienkach. Darované darčeky sme odovzdali sestrám 

Služobniciam v Prešove, ktoré ich ďalej doručia deťom na Ukrajine.   

• Na začiatku nového kalendárneho roka 2020 sa chceme srdečne poďakovať všetkým, 

ktorí sa akokoľvek zapojili do budovania nášho farského spoločenstva. Predovšetkým Vám 

ďakujeme za duchovnú podporu vo forme modlitieb a iných obiet. Vďaka patrí všetkým 

kantorom/spevákom za obetavú službu, našim obom chrámovým zborom, miništrantom, 

členom farskej rady, rodinám i jednotlivcom, ktorí sa pravidelne podieľajú na upratovaní 

chrámu, či organizátorom nášho plesu. Vďaka patrí aj všetkým, ktorí rozvíjajú pastoračné 

aktivity a venujú sa deťom, mládeži, prípravám snúbencov a rodinám počas pravidelných 

stretnutí. Ďakujeme tiež za obetavú starostlivosť o kvetinovú výzdobu v chráme, ale aj 

v kaplnke pri chráme. Srdečné „Pán Boh odmeň!“ chceme znova vysloviť aj za vašu materiálnu 

podporu farnosti vo forme finančných darov či zbierok na rôzne úmysly. V najbližších 

oznamoch zverejníme aj konkrétne čísla. Vyprosujme si, aby sme aj v tomto roku rástli v službe 

a jednote s Kristom uprostred smerujúc k dokonalej jednote a láske v Božom kráľovstve.  
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

          rod. Buraľovej a Pokornej (4. 1. 20) rod. Krajňákovej a Telepčákovej (11. 1. 20)  

         18. 1. 20 upratuje: rodina Semberová a Vavríková  

         25. 1. 20 upratuje rodina Ďuková a Porhinčáková 

Ďakujeme za túto Vašu službu. 

 



 

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

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

