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slovíčko o SLOVE 
 

V mnohých oblastiach sa presviedčame o tom, aká dôležitá je kombinácia. Každý rok 

tak napríklad odborníci na módu určujú, aká bude kombinácia farieb daného roka. Tento rok je 

to vraj šedá a žltá. Podobne v oblasti gastronómie je umením správne skombinovať chute. 

Niekto môže mať rád zemiaky a môže mať rád mak. Ale skombinuje zemiaky s makom? 

Niektoré diéty sú postavené na tom, čo s čím skombinujete a naopak, čo s čím nejete. Je to o 

správnej kombinácii. A platí to aj naopak. Ak skombinujem nesprávne, môže to mať vážne 

následky. V príbalových letákoch k liekom si môžeme prečítať, s akými látkami ich nesmieme 

kombinovať. A tiež sme v inej oblasti už počuli o hrozných následkoch kombinácie vzduchu 

so zemným plynom či inými látkami. Takmer na každom kroku nás stretáva táto otázka – Ako 

správne kombinovať?    

Podobne môžeme rozmýšľať o kresťanstve. Vieme, že centrálnym bodom kresťanstva je 

láska. Ale aká láska? Je to najvyšší možný typ lásky. Agapé. Láska k nepriateľom. Toto robí 

kresťana kresťanom. Kresťan kombinuje dve slová: láska a nepriateľ. To je naše poznávacie 

znamenie. Naproti tomu stojí „láska“, ktorá sa orientuje podľa príjemnosti. Ak sa s tebou cítim 

príjemne, mám ťa rád. Ak sa už príjemne necítim, je po láske a ja sa obzerám inam. Koľko 

vzťahov dnes končí preto, lebo sa už daným človekom necítim komfortne. Na to mám ja svoje 

obľúbené motto: Žena (muž) sa zmeniť nedá. Dá sa zmeniť žena (muž). Ale nič sa tým nezmení. 

Prečo? Lebo jediný človek, ktorého môžem zmeniť, som ja sám. A otázka teda znie: Ako? Ako 

takmer všade, tak aj v tomto prípade. Je to o správnej kombinácii.   

Láska a nepriateľ. Kto je môj nepriateľ? Nepriateľom sa môže stať aj mne ináč blízky 

človek. Keď ho začnem vnímať, ako nepriateľa môjho komfortu, môjho šťastia, mojich plánov. 

A tam sa dokonca môže objaviť nielen človek, ale aj samotný Boh. Aj Boha ja dokonca môžem 

vnímať, ako svojho nepriateľa. Mnohí ľudia ho tak vnímajú. Ako niekoho, kto ich chce obrať 

o pôžitky, radosti zo života, o slobodu.  



A akú úlohu má nepriateľ? Je pre mňa šancou. Vieme, že evanjelium používa v tejto 

súvislosti na označenie nepriateľa grécke slovo, ktoré znamená - ten, ktorý je vonku – mimo 

môjho sveta. „Nepriateľ je pre mňa šancou, aby som sa vyslobodil sám zo seba. Lebo ja som 

prirodzene egocentrický. Os vesmíru prechádza mojou chrbtovou kosťou. Svet rotuje okolo 

mňa. Hodnotu ľudí a vecí meriam podľa toho, ako môžu obohatiť moju osobu. Podľa toho ich 

radím na svoju stupnicu dôležitosti. Kto ma vyvedie von z tohto väzenia môjho ega? Nepriateľ! 

Láska k nepriateľovi sa tak môže stať cestou k oslobodeniu. Von zo seba. Lebo toto je význam 

slova existovať – vychádzať zo seba. Existujem, žijem vtedy, keď vychádzam so seba. Oslovila 

ma jedna myšlienka – človek nachádza seba až vtedy, keď zo seba vychádza. 

A nepriateľ sa tak nakoniec vlastne stáva mojím priateľom. Lebo ma dráždi a  provokuje, 

aby som začal existovať, aby som začal žiť. Nepriateľ ma nakoniec pozýva na cestu 

oslobodenia, ktorá vedie k Bohu. A na tejto ceste postupne objavujem dôležitú vec.  Zisťujem, 

že Boh ma miluje ako nepriateľa, teda ako hriešnika. A toto je tá správna kombinácia. Je 

potrebné spojiť dve slová: Boh a ja. Boh Otec a ja, jeho dieťa. Spojiť Jeho odpustenie a môj 

hriech. Jeho milosrdenstvo a moje zranenie. Božie slovo a moje slová. Ide o kombináciu sv. 

liturgie a môjho života. Aby po sv. liturgii v chráme nasledovala liturgia môjho života. Iba táto 

kombinácia dáva chuť môjmu kresťanstvu. Pri sobášoch často želám snúbencom, aby im ich 

manželstvo chutilo. Nie, aby zatínali zuby, že musia vydržať. A toto platí aj pre naše manželstvo 

s Bohom. Je dôležité, aby nám kresťanstvo chutilo. Lebo ak nám nechutí, potom sa musíme do 

všetkého nútiť a tlačiť. Musím chodiť do chrámu, na spoveď, musím sa modliť... 

Aj kresťanstvo je teda o správnej kombinácii. Pokúsme sa aj dnes spojiť svet Božieho 

kráľovstva a svoj svet spojovníkom živej viery. Či sa nám to podarí, ukáže v praxi výsledná  

kombinácia kresťana: láska a nepriateľ. 

 

NOVÝ SVIATOK 

 

V nedeľu, 3. októbra 2021 sa v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku historicky po 

prvýkrát slávil nový sviatok s titulom Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej 

Bohorodičky, Patrónky Zemplína. Na pútnickom mieste Košickej eparchie v Klokočove sa pri 

tejto príležitosti v prvú októbrovú nedeľu konala odpustová slávnosť. Mnohí veriaci si tak 

spoločne so svojim eparchiálnym biskupom vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, prišli uctiť kópiu 

klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, ktorá pred viac ako 350. rokmi zázračne slzila. 

Pozvanie arcibiskupa Vasiľa na túto milú slávnosť prijal vladyka Fülöp Kocsis, 

hajdúdorožský arcibiskup a metropolita zo susedného Maďarska, križevacký eparchiálny 

biskup vladyka Milan Stipić z Chorvátska, ako aj emeritný košický eparchiálny biskup vladyka 

Milan Chautur CSsR. Archierejskej svätej liturgii predsedal arcibiskup Fülöp a homíliu 

predniesol križevacký eparchiálny biskup. Vladyka Milan okrem iného povedal: „...Matka 

Božia je vlastnoručný Boží podpis na človečenstve, ako nám to povedal pápež František. Úcta 

k nej, nie je len duchovné pravidlo správania sa, ale aj povinnosť kresťanského života. Pohľad 

na matdku nám stále pripomína, aby sme odhodili nepotrebné bremená života a práve tak v duši 

odkryjeme to, čo je pre každého z nás najdôležitejšie. Aby naša viera nebola len obyčajná 

filozofia či náuka, potrebné nám je materinské srdce, ktoré v sebe rozvíja Božiu nežnosť a má 

zmysel pre potreby človeka...“ 

V závere otec arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, oficiálne ukončil Jubilejný rok 350. výročia 

zázraku slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove, ktorý bol otvorený 4. januára 2020 

a kvôli pandémii predĺžený z jedného roka na dva. Vladyka Cyril sa poďakoval svojmu 

predchodcovi vladykovi Milanovi Chauturovi, ktorý od roku 1997 pravidelne navštevoval toto 

pútnické miesto a obnovil tak úctu k ikone Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Následne sa 

liturgický sprievod pohol do chrámu, kde je uložená kópia slziacej ikony aby sa tam spoločne 

pomodlili Moleben k Ikone Presvätej Bohorodičky v Klokočove. 
zdroj: www.grkatke.sk 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie:  4. – 10. 10. 2021 
 

Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

  

Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)     

 

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

 

Piatok                      17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * za darcov 

 

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

 

Nedeľa                   Dvadsiata po Päťdesiatnici, 3. hlas  
                                  8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                  9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                                12:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                                16:00  Sv. liturgia v Pezinku - Cajle   

                                17:00  Večiereň                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 11. – 17. 10. 2021  
 

Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Audij, Lýdia, Igor, Vladimír, pan 

                                    

Utorok                      17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Streda                       17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                   

Štvrtok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

  

Piatok                       17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Nadežda s rodinou 

 

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) 

                                16:00  Sv. liturgia v Lehniciach  

                                17:00  Večiereň 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Pozývame pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utorky, po sv. liturgii. Stretnutia vedie 

o. Andrej Škoviera a sú zamerané na prehĺbenie duchovného života a posilnenie vzťahu s 

Bohom i s cirkvou. Stretnutia pre vysokoškolskú mládež budú okrem toho prebiehať aj v UPC 

Mlynská dolina po oficiálnom zahájení zimného semestra sv. omšou „Veni sancte“. 

• V nedeľu, 10. 10. 21 budeme sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme Povýšenia sv. 

Kríža v Pezinku – Cajle so začiatkom o 16:00 hod. 

• V nedeľu, 17. 10. 21 budeme sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme sv. Alžbety 

Uhorskej v Lehniciach so začiatkom o 16:00 hod.  

• V nedeľu, 17. 10. 21 bude po sv. liturgiách jesenná zbiera na misie. Jej účelom je podpora 

misijných aktivít Katolíckej cirkvi v krajinách tretieho sveta. Vopred ďakujeme za podporu.  

• V súčasnosti slávime v nedeľu 3 sv. liturgie. Okrem sv. liturgie o 9:00 a 10:30 slávime aj sv. 

liturgiu o 12:00 hod.  

• Prosíme záujemcov o „katechézy Dobrého pastiera“ určené pre deti vo veku od 3 do 6 

rokov, aby sa prihlásili do budúcej nedele 10. októbra.  

• Priebežne ponúkame tiež možnosť prípravy dospelých pred prijatím iniciačných sviatostí 

–  sv. krstu, myropomazania a eucharistie. 

• Príprava detí pred prvou sv. spoveďou a eucharistiou začne prvým riadnym stretnutím 

v sobotu, 16. 10. 21.   

• Počas mesiaca október sa pripájame k výzve pápeža Františka a pred sv. liturgiou sa počas 

týždňa o 16:30 hod. modlíme sv. ruženec na jeho úmysly. 

• Do pozornosti dávame Detský folklórny súbor Rutheniačik pre deti od 3. rokov, ktorý začal 

svoju činnosť 07. 09. 2021 pravidelnými stretnutiami a pokračuje každý utorok od 17.00 do 

18.00 hodiny. Bližšie informácie ako aj prihlásenie je možné na telefónnom čísle 0903 533 101. 

 

ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 26. 9. 21 sa po sv. liturgiách uskutočnila charitatívna zbierka na pomoc chudobným 

na Kube. Pre túto zbierku sa rozhodli slovenskí biskupi a chce byť jedným z ovocí návštevy 

Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, 

zostávajú však prehliadaní. Pri tejto zbierke sme prispeli sumou 875 €. Vyslovujeme úprimné 

"Pán Boh odmeň!" 

• Bohu známa rodina darovala na podporu farnosti 50 €. Vyslovujeme vďačné „Pán Boh 

odmeň“! 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu rod. Krajňákovej a Telepčákovej (25. 9. 21) a rod. 

Semberovej a Vavríkovej (2. 10. 21) 

         9. 10. 21    upratuje rod Ďuková a Porhinčáková 

       16. 10. 21    upratuje rod. Mocková a Žačiková. 

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 
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