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Homília pápeža Františka k Podobenstvu o rozsievačovi 

 

Keď sa Ježiš prihováral ľuďom, používal jednoduchý jazyk a poslúžil si aj obrazmi, 

príkladmi vzatými z každodenného života, aby ho tak mohli všetci ľahko pochopiť. Ľudia ho 

preto ochotne počúvali a cenili si jeho posolstvo, ktoré im priamo prenikalo do srdca. Nebol to 

teda ten komplikovaný jazyk, ktorým v tom čase hovorili zákonníci, ktorý sa nedal dobre 

pochopiť a bol plný rigídnosti, čím ľudí odpudzoval. Ježiš so svojím spôsobom reči umožňoval 

chápať Božie kráľovstvo; nešlo o zložitú teológiu. Príklad toho nám prináša dnešné evanjelium: 

podobenstvo o rozsievačovi. 

Rozsievačom je Ježiš. Všimnime si, že týmto vyobrazením sa Ježiš predstavuje ako ten, 

čo sa nenanucuje, ale ponúka; nepriťahuje nás tým, že sa nás zmocňuje, ale tým, že sa nám 

dáva: rozhadzuje osivo. S trpezlivosťou a štedrosťou rozsieva svoje Slovo, ktoré nie je 

návnadou či pascou, ale je semienkom, ktoré môže priniesť úrodu. A kedy môže priniesť úrodu? 

Vtedy, ak ho prijmeme. 

Podobenstvo sa teda predovšetkým týka nás: skutočne hovorí viac o pôde než o 

rozsievačovi. Ježiš ako keby vykonával akýsi „duchovný röntgen“ nášho srdca, ktoré je pôdou, 

na ktorú padá semienko Slova. Naše srdce, tak ako pôda, môže byť dobré, a vtedy Slovo prináša 

úrodu, a hojnú. Ale môže byť aj tvrdé, nepreniknuteľné. To sa deje vtedy, keď Slovo počúvame, 

ale ono sa od nás odráža presne tak ako od cesty: neprenikne dovnútra. 

Okrem dobrej pôdy a asfaltovej cesty – ak hodíme semienko na dlažbu, nevyrastie nič – 

sú tu však ešte dva prechodové druhy pôdy, ktoré v rozličnej miere môžeme mať v sebe. Ježiš 

hovorí, že prvou takou je skalnatá pôda. Skúsme si to predstaviť: skalnatá pôda je tá, „kde nie 

je veľa zeme“; semienko vzíde, no nepodarí sa mu zapustiť hlboké korene. Takéto je povrchné 

srdce, ktoré Pána prijme, chce sa modliť, chce milovať a vydávať svedectvo, ale nevydrží, unaví 

sa a nikdy už opäť „nenaštartuje“. Je to srdce bez hĺbky, kde majú skaly lenivosti prevahu nad 

dobrou pôdou; kde je láska nestálou a prchavou. Nuž, kto Pána prijíma len vtedy, keď sa mu to 

hodí, ten úrodu neprinesie. 

A napokon je tu pôda tŕnitá, plná krovín, ktoré zadúšajú dobré rastliny. Čo tieto kríky 

predstavujú? „Svetské radosti a klam bohatstva“, hovorí Ježiš veľmi jasne. Kríkmi sú neresti, 



ktoré Bohu uštedrujú údery, zadúšajú jeho prítomnosť v nás: sú to predovšetkým modly 

svetského bohatstva, život chamtivosti, život pre seba samých, pre bohatstvo a moc. Ak si 

pestujeme tieto kríky, zadúšajú Boží rast v nás. Každý z nás môže rozpoznať svoje menšie či 

väčšie kríky, neresti, ktoré prebývajú v jeho srdci; tie viac či menej zakorenené kry, ktoré sa 

Bohu nepáčia a zabraňujú človeku mať čisté srdce. Treba ich vytrhnúť, inak Slovo neprinesie 

úrodu, semienko sa nevyvinie. 

Drahí bratia a sestry, Ježiš nás dnes pozýva pozrieť sa dovnútra: poďakovať sa za našu 

dobrú pôdu a pracovať na tých pôdach, ktoré ešte nie sú dobré. Pýtajme sa, či je naše srdce 

otvorené s vierou prijať semeno Božieho slova. Pýtajme sa, či je tých našich skál lenivosti ešte 

mnoho a či sú veľké; odhaľujme a pravým menom pomenujme naše kríky nerestí. Nájdime 

odvahu pustiť sa do náležitého zušľachtenia pôdy, poriadneho zušľachtenia nášho srdca tým, 

že prinesieme Pánovi vo svätej spovedi a v modlitbe naše skaly a naše kríky. Keď tak urobíme, 

Ježiš, dobrý rozsievač, rád urobí aj prácu naviac: očistí naše srdce, odstráni skaly a tŕnie, ktoré 

udúšajú Slovo. 

Božia Matka, neprekonateľná v prijímaní Božieho slova a v jeho uskutočňovaní, nech 

nám pomáha očisťovať naše srdce a udržiavať si v ňom Pánovu prítomnosť. 
 
                zdroj: www.tkkbs.sk 

 

 

GRÉCKOKATOLÍCI FINANČNE PODPORILI CIRKEV V LIBANONONE 
 

 

Gréckokatolíci podporili výbuchom postihnutých veriacich v Bejrúte sumou 55 349,67 

eur. Čiastka bola vyzbieraná počas mimoriadnej zbierky, ktorú v polovici augusta vyhlásil 

prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Zbierka sa konala v nedeľu 30. augusta vo 

všetkých farnostiach Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na celom Slovensku. 

Veriaci všetkých troch eparchií sa tak zomkli a pomohli bratom a sestrám v Kristovi v ďalekom 

Bejrúte. 

V Prešovskej archieparchii sa vyzbieralo 40 500 eur, vo farnostiach Košickej eparchie 

veriaci prispeli celkovou čiastkou 9 759 eur a v Bratislavskej eparchii sa vyzbierala suma 5 

090,67 eur. Celý výnos zbierky bol v týchto dňoch poslaný na účet Patriarchátu melchitskej 

gréckokatolíckej cirkvi, ktorú vedie patriarcha Youssef Absi. Súčasne bol zaslaný sprievodný 

list, v ktorom bol vyjadrený aj zámer hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, aby sa 

zbierka prerozdelila medzi všetky štyri východné katolícke patriarcháty pôsobiace v Bejrúte. 

V Libanone totiž pôsobia viaceré východné katolícke cirkvi a priamo v Bejrúte majú 

sídlo tri patriarcháty. Najpočetnejšia je maronitská cirkev (pôvod v antiochijskej tradícii) ktorú 

vedie patriarcha Béchara Boutros kardinál Raï, ďalej je to sýrska katolícka cirkev (taktiež 

antiochijská tradícia) na čele ktorej je Ignace Joseph III. (Ephrem) Younan a trojicu 

patriarchálnych sídelných cirkví uzatvára arménska cirkev (arménska tradícia) ktorej predsedá 

Grégoire (Krikor) Pierre XX. Ghabroyan. Druhé najpočetnejšie zastúpenie veriacich v 

Libanone má Melchitská gréckokatolícka cirkev (byzantská tradícia), na čele ktorej je 

patriarcha Youssef (Joseph) Absi. Melchitský patriarcha Youssef Absi sídli v sýrskom 

Damasku, ale počas roka sa viackrát zdržiava aj v rezidencii v Bejrúte. Patriarcha minulý rok 

navštívil aj Slovensko a okrem oficiálnych štátnych prijatí sa zúčastnil aj na archieparchiálnej 

odputovej slávnosti v Litmanovej a taktiež navštívil aj metropolitné sídlo gréckokatolíkov v 

Prešove. 

V libanonskom hlavnom meste Bejrút nastal 4. augusta masívny výbuch, ktorý pripravil 

o život viac ako 170 ľudí, tisíce zostali ranených a viac ako 300 000 ľudí zostalo bez strechy 

nad hlavou. Tlaková vlna po výbuchu poškodila viaceré katedrály a chrámy a doslova 

znefunkčnila tri z piatich veľkých nemocníc v Bejrúte. 
                             Zdroj:www.tkkbs.sk 

http://www.tkkbs.sk/


Bohoslužobný poriadok na obdobie:  19. – 25. 10. 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) * Samuel 

 

Sobota                   17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

                                             následne veľká večiereň 
                                  

  NEDEĽA             Dvadsiata prvá po Päťdesiatnici, 4. hlas 

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                  9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská) 

                                12:00   Sv. liturgia (slovenská)  

                                17:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň (slovenská) 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 26. 10. – 1. 11. 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)  

 

Sobota                17:00  Sv. liturgia, (slovenská), následne: veľká večiereň  

 

Nedeľa                   Dvadsiata druhá po Päťdesiatnici, 5. hlas. 

                                   8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                   9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

               10:30   Sv. liturgia (slovenská) 

                                 12:00   Sv. liturgia (slovenská) 

                                 17:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň (slovenská) 

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Keďže počet účastníkov na bohoslužbách je aktuálne obmedzený na 6 vrátane kňaza a 

kantora, je potrebné, aby ste sa v prípade záujmu o účasť na každej sv. liturgii zapísali do 

tabuľky zverejnenej na internetovej stránke farnosti www.bratislava.grkatba.sk, alebo nahlásili 

záujem osobne či telefonicky. Prosíme, aby ste sa v danom týždni zapísali na sv. liturgiu iba 

raz, nech sa tak na sv. liturgii dostane čo najväčší možný počet veriacich, Okrem sv. liturgií 

o 9. 00 h. a o 10. 30 h. preto naďalej slávime v nedeľu naďalej aj sv. liturgiu o 12.00 

v slovenskom jazyku a o 17.00 v cirkevnej slovančine. Počas všetkých štyroch nedeľných sv. 

liturgií je možné byť aj v zasadacej miestnosti eparchiálneho úradu (v počte 6) a sledovať 

prenos sv. liturgie na plátne, pričom po sv. liturgii Vám tam kňaz príde podať eucharistiu. 

Súčasne zostávajú v platnosti všetky doterajšie hygienické opatrenia. 

• Počas týždňa sa v našom chráme o 15 hodine pomodlíme 9-tu hodinku a následne vyložíme 

k adorácii eucharistiu. Chrám bude otvorený k osobnej modlitbe od 15:00 až do 17.00 hod. 

Počas tohto času ale aj mimo neho je možné individuálne si dohodnúť sv. spoveď i podanie 

eucharistie mimo sv. liturgie. Využite na to, prosím, osobné či mobilné kontakty kňazov alebo 

e-mailovú komunikáciu. Počet ľudí prítomných v chráme totiž nemôže prekročiť číslo 6.  
• Výnimka sa týka pohrebov, sobášov a krstov. Môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením 

počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri (pre náš chrám to znamená 13 ľudí 

vrátane kňaza). V exteriéri je potrebné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet 

účastníkov vonku obmedzený nie je. 

• Na sviatok sv. apoštola Jakuba, v piatok 23. 10. 2020, pozývame duchovenstvo a veriacich 

celej Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku k spoločnému dňu modlitieb a pôstu, kedy sa 

všetci duchovne zjednotíme v úmysle skorého odvrátenia pandémie. Formu modlitby a pôstu 

ponechávame na osobné zváženie. 

• V tento deň (23. 10. 20) hierarchovia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pozývajú k 

spoločnej modlitbe posvätného ruženca, ktorý sa o 20:00 budú v priamom prenose TV Zemplín 

a TV Logos modliť spoločne všetci biskupi (každý zo svojej katedrály, resp. pútnického 

miesta). Na záver modlitby ruženca arcibiskup Ján Babjak SJ udelí celému Slovensku, všetkým 

chorým ako aj všetkým zdravotníkom Eucharistické požehnanie. 

• Veriaci majú naďalej udelený dišpenz od povinnej účasti na nedeľných a sviatočných 

verejných bohoslužbách. Netreba však zabudnúť, že povinnosť iným spôsobom zasvätiť nedeľu 

a prikázaný sviatok zostáva. Preto ponúkame našim veriacim možnosť sledovať priame prenosy 

bohoslužieb v médiách, k čomu je treba vhodne prispôsobiť aj domáce prostredie. 

• Do pozornosti dávame tiež sv. liturgie, ktoré slávime v soboty v kaplnke TV Lux o 7. 00 hod. 

ĎAKUJEME 

• Bohu známa rodina darovala na podporu farnosti 100 €. Vyslovujeme vďačné „Pán Boh 

odmeň!“! 
• Ďakujeme za upratovanie chrámu rod. Žačikovej  a Suslej. 

Budúci týždeň sú na rade rodiny Beblavá, Pätoprstá a Rimová. 

Ďakujeme za Vašu službu! 

KONTAKT 

 
V prípade otázok, sv. spovede alebo iných požiadaviek nás, prosím, kontaktujte: 

osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 0911/400 845,                                                                                                                                    
                                                           e-mail: bratislava@grkatba.sk 

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

 

http://www.bratislava.grkatba.sk/
mailto:bratislava@grkatba.sk

