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slovíčko o SLOVE 
 

Pri komentároch k dnešnému evanjeliu som našiel niekoľko zaujímavých postrehov. Boli 

medzi nimi aj vety, ktoré vraj od svojho otca nikdy nebudete počuť. Jedná veta znela: „Dcéra 

moja, tak už máš 15 rokov, môžeš začať randiť s dospelými mužmi.“ Iná veta, ktorú vraj 

štandardne otec synovi či dcére nepovie je: „Ale načo si budeš hľadať prácu? Veď ja mám dosť 

peňazí. Môžeš do konca života utrácať len moje.“ A niekto škodoradostne doplnil vetu aj z 

iného súdka: „Asi som zle odbočil. Navigácia nefunguje. Musím zastaviť a spýtať sa niekoho 

na cestu.“ Sú vety, ktoré vraj deti od svojho otca nikdy nepočuli. Niektoré sú úsmevné. Ale 

určite exitujú aj tie vážnejšie momenty, kde sa už nesmejeme. Možno by sme mnohí našli takúto 

vetu alebo slovo, ktoré sme od svojho otca túžili počuť a nikdy nepočuli.   

Aj k evanjeliu rovnomennej Nedele o márnotratnom (stratenom) synovi sa môžeme 

priblížiť s touto otázkou.  Existuje veta, ktorú mladší syn od svojho otca nikdy nepočul? Jednu 

určite: „Ak teraz odídeš, už sa viac nevracaj!“ Toto otec svojmu synovi nikdy nepovedal. V 

duchu našej ľudskej výchovy by na žiadosť svojho syna odísť z domu mohol odpovedať: 

„Nikdy, alebo navždy!“ Možno by sme viacerí zareagovali podobne. A to tým viac, keď si 

znova uvedomíme, čo svojou prosbou mladší syn vlastne hovorí: „Otec, daj mi časť majetku, 

ktorá mi patrí“ (Lk 15, 12) Žiadosť syna je vlastne vyjadrením jeho zvrátenej túžby. Nevie sa 

dočkať, kedy už jeho otec konečne zomrie. Možno by sme aj my našli takéto hrozné túžby vo 

svojich životných príbehoch. Ale toto podobenstvo má hlbší odkaz.  Je obraz vzťahu človeka k 

Bohu. Je obrazom tragédie hriechu. Každý hriech v sebe totiž skrýva túto doslova diabolskú 

túžbu: „Chcem, aby Boh zomrel. Chcem, aby neexistoval. Ja chcem byť bohom vo svojom 

živote. Ja chcem určovať pravidlá toho, čo je správne a čo nie je.“ Toto podobenstvo výstižne 

opisuje celú postupnosť tohto procesu. Ktosi správne podotkol, že mladší syn sa pri sviniach 

neocitol odrazu. Nebolo to tak, že by sa bol raz ráno zobudil niekde v chlieve. Celé to malo 

svoj priebeh. Začalo sa to nespokojnosťou. Syn začal byť jedného dňa doma s niečím 

nespokojný. Začalo mu niečo vadiť? Začal sa nudiť? Zatúžil si „užiť život“? Začal sa pozerať 

cez plot a zistil, že susedov trávnik je akýsi zelenší? Každý náš hriech sa začína 

nespokojnosťou. Zrazu prichádza hlas, ktorý do nás zasieva nepokojnosť. Toto zažívame v 

mnohých vzťahoch. Vezmime si len rôzne manželské krízy. Ani tam sa človek zrazu jedného 

dňa nezobudí v samote alebo pri inom partnerovi. Aj tam to poväčšine začína práve týmto 



pocitom nespokojnosti. Už sa necítim komfortne. A môže to mať rôzne príčiny. Len zrazu sa v 

tej nespokojnosti pozriem cez plot a susedova tráva mi príde akási „zelenšia“. Málokedy mi 

pritom napadne otázka, či budem mať aj na „účet za vodu“. Problém teda začína tu. Pri pocite 

nespokojnosti. Aj tu ale platí, že nespokojnosť je ako obluda v klietke. Kým je za mrežami, 

maximálne na mňa reve, ale ešte ju mám pod kontrolou. Akonáhle ju ale vypustím, ovládne ma 

a ja prechádzam k druhému kroku v postupnosti hriechu. Tým krokom je bezohľadnosť. Tam 

padajú zábrany. Syn z podobenstva prestal brať ohľad na svojho otca i celú rodinu. Jeho drzá 

žiadosť o majetok bola len prejavom jeho bezohľadnosti. Niekoľko dní ešte vyčkával doma, ale 

potom predsa len odcestoval. Jeho bezohľadnosť prepukla v hýrivý život. Už mi nikto nebude 

rozkazovať. Konečne som sám sebe pánom. Pekná vízia, ale krátka. Na jej konci stojí výsledok. 

Človek v ruinách. Ocitne sa v bode, kedy túži po tom, čo kedysi tak nenávidel, čím tak 

opovrhoval. A vtedy, keď je na dne, začína jeho návrat domov.  

Aj tento návrat domov (k Bohu) má svoju postupnosť. Syn najprv vstúpi do seba. V 

druhom kroku uznáva a vyznáva svoj hriech. Priznáva, že sa zmýlil a veľmi to ľutuje. A chce 

to povedať aj svojmu otcovi. Pripraví si dokonca aj príhovor: „Otče, zhrešil som proti nebu i 

voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich 

nádenníkov.“ (Lk 15, 18n) A na tomto vyznaní vidíme, čo znamená obrátenie. Na začiatku bola 

nespokojnosť a samé: daj mi, daj mi, daj mi.... Po obrátení sa to „daj mi“ mení na „prijmi ma“. 

A toto je veľmi dobrý test na zistenie, či som už obrátený kresťan alebo ešte nie. Aký je môj 

postoj k Bohu? Aká je moja modlitba? Samé „daj mi zdravie, školu, partnera, prácu, peniaze...“ 

Alebo som už dospel do bodu pokorného „prijmi ma“? Ja nie som toho hoden, ale ty, Otče, ma 

prijmi, premeň moje srdce, môj pohľad, urob ma veriacim, nech ti dôverujem, nech som 

spokojný s tým, čo mi dávaš.  Spokojnosť je teda spojivom dnešného evanjelia. Lebo v tom 

príbehu je nespokojný ešte jeden. Ten starší - pobožný, poriadny a pracovitý. A predsa sa „necíti 

komfortne“. A ja sa pýtam prečo? Kde je dôvod jeho nespokojnosti? Prečo sa sťažuje, že mu 

otec nikdy nedal ani kozliatko, aby sa zabavil so svojimi priateľmi? Veď na začiatku, keď 

mladší syn požiadal o delenie majetku sme počuli jasne: Otec im rozdelil majetok. To znamená, 

že aj starší dostal svoj podiel. (podľa židovských zvykov dokonca dve tretiny, kým mladší len 

jednu) Mladší ho svoju tretinu prehajdákal, starší sa svojich dvoch tretín ani nedotkol. Prečo? 

Aby to teraz mohol otcovi vyhodiť na oči? Jeho nespokojnosť jeho odhalená. Ale otec ho aj tak 

prosí, aby vošiel do domu a tešil sa z návratu svojho brata. 

Ktorú vetu teda otec z podobenstva svojim synom nikdy nepovedal? - „Dvere sú 

zatvorené.“ Táto veta počas nášho života na zemi od Boha nevyjde nikdy. Koniec evanjelia 

o márnotratnom synovi je otvorený presne tak, ako dvere Otcovho domu. Len si musím dať 

pozor, aby som tie otvorené dvere stihol ešte dnes. Lebo ak existuje slovo, ktoré nechce od nás 

počuť náš Nebeský Otec, potom je to slovo – zajtra. 

 

                                                  ŠTATISTIKA 
  

Nový kalendárny rok občas znamená aj bilanciu toho predošlého. Hoci kvalitu viery 

nemusia vždy odrážať nejaké čísla či štatistiky, predsa nám aj ony môžu byť nápomocné pri 

hodnotení, ale najmä ďalšom nasmerovaní. Počas roka 2019 prijalo v našej farnosti 67 osôb sv. 

krst, 21 detí po prvý krát pristúpilo k sviatosti zmierenia a 9 párov uzavrelo manželstvo. 

S dvanástimi veriacimi sme sa rozlúčili pohrebnými obradmi.  

Čo sa týka finančného hospodárenia, na stretnutí farskej rady tesne pred záverom 

kalendárneho roka sme prediskutovali aj tento bod a rozhodli o jeho zverejnení. Na začiatku 

kalendárneho roka 2019 bol stav farského účtu: 31 504 €. K 31. 12. 2019 bolo na farskom účte: 

41 348 €, čo znamená, že uplynulý rok naše prostriedky na účte vzrástli o 9 844 €. Pre 

porovnanie s rokom 2018, vtedy nám pribudlo 9 111 €. Témou stretnutia rady boli aj projekty, 

ktoré by sme chceli v blízkej budúcnosti riešiť.  Srdečná vďaka patrí všetkým Vám za duchovnú 

i materiálnu podporu nášho spoločného farského života.         



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 9. - 16. 2. 2020 
 

Pondelok              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Jozef 
                         

Utorok                  17:00  Sv. liturgia (slovenská) * za organizátorov plesu  
 

Streda               17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 
                               

Štvrtok                  17:00  Sv. liturgia (slovenská)  
    

Piatok                    17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Anna  
  

Sobota                 Prvá zádušná 

                               14. 00 Sv. liturgia v Devíne (cirkevnoslovanská)  

                               17:00 Sv. liturgia za zosnulých veriacich, panychída s hramotami (slovenská) 
             Veľká večiereň 
 

  Nedeľa                  Mäsopôstna, 3. 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: 17. – 23. 2. 2020 
 

Pondelok              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                         

Utorok                  17:00  Sv. liturgia (slovenská) 
 

Streda               17:00 Večiereň (cirkevnoslovanská) 
                               

Štvrtok                  17:00  Sv. liturgia (slovenská)  
    

Piatok                   17:00 Večiereň (cirkevnoslovanská)  
  

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

Nedeľa                   Syropôstna, 4. hlas                                    

   8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                  9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                10:30  Sv. liturgia (slovenská) - priamy prenos RTVS - televízia  

                               17:00   Veľkopôstna večiereň (slovenská) 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 9. 2. 20 pozývame záujemcov na tzv. biblickú školu. Ide o možnosť tráviť 

pravidelne čas nad Božím slovom spoločne s kňazom a bližšie sa zoznámiť so Svätým písmom. 

Stretnutie sa začne o 10. 30 h. v priestoroch eparchiálneho úradu.  

• Týždeň od 10. do 16. februára 2020 nesie prívlastok Národný týždeň manželstva. V jeho 

rámci bude v piatok, 14. 2. 20 sv. liturgia o 17.00 slávená za všetkých manželov/manželstvá 

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

• V sobotu, 15. februára 2020 budeme o 14. 00 sláviť sv. liturgiu v Rímskokatolíckom chráme 

Povýšenia sv. Kríža v Devíne. Sv. liturgiu v cirkevnoslovanskom jazyku bude sprevádzať náš 

katedrálny zbor Kyrillomethodeon. 

• Sobota, 15. 2. 20 je zároveň Prvá zádušná. Sv. liturgia o 17. 00 hod. bude slávená za našich 

zosnulých veriacich a po nej bude panychída s hramotami. Kto by chcel obnoviť hramotu svojej 

rodiny, dopísať novú alebo doplniť mená zosnulých, môže tak urobiť v najbližších dňoch. 
• V nedeľu, 16. 2. 20 bude zbierka na Solidárny fond. Jej účelom je podpora ekonomicky 

slabších farností našej eparchie. Srdečne ďakujeme za Vaše dary. 
• V nedeľu, 16. 2. 20 bude o 10.00 sv. liturgia v ukrajinskom jazyku v Chráme sv. Rozálie 

v bratislavskom Lamači. 
• V nedeľu, 16. 2. 20 budeme sláviť sv. liturgiu v Rímskokatolíckom chráme sv. Alžbety 

Uhorskej v Lehniciach so začiatkom o 16.00 h. 

• Už počas syropôstneho týždňa budeme dodržiavať alitrugické dni, čo znamená, že v stredu 

(19. 2.) a v piatok (21. 2.) bude namiesto sv. liturgie o 17.00 večiereň podľa predpisu.   

• Na Syropôstnu nedeľu (23. 2. 20) bude sv. liturgia o 10. 30 hod. priamo prenášaná RTVS.  

• V mene našich chrámových zborov Chrysostomos a Kyrillomethodeon, ktoré pravidelne 

skrášľujú spevom naše sv. liturgie, chceme poprosiť nových spevu schopných veriacich 

o službu v týchto zboroch. Kvôli úbytku členov je ich situácia naďalej kritická.  

 

ĎAKUJEME 

• Ďakujeme všetkým organizátorom, dobrovoľníkom, tvorcom plesovej scénky a darcom, ktorí 

ste akýmkoľvek spôsobom podporili a prispeli k realizácii 16-teho ročníka nášho plesu v UPC 

Mlynská dolina, 1. 2. 2020. Sv. liturgia za všetkých zainteresovaných bude slávená v utorok, 

11. 2. 20 o 17.00 hod. 

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

odmeň“! 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

         rodine Suslej a Žačikovej (1. 8. 20) a rod. Beblavej, Pätoprstej a Rimovej (8. 2. 20). 

         15. 2. 20 upratuje rod. Mocková a Mojzešová. 

         22. 2. 20 upratuje rod. Buraľová a Pokorná. 

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 
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