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slovíčko o SLOVE 
 

Naše vnímanie často určujú zaužívané schémy či vzorce správania. Dobre vieme, že ak 

sa správame istým spôsobom, vyvolá to určitú reakciu. A platí to aj v oblasti náboženstva. Aj 

tam vnímame, že na určitú reakciu človeka bude nasledovať daná reakcia Boha. V začiatkoch 

bola predstava Izraela jasná. Boh odmeňuje spravodlivého a trestá hriešnika.  Klasická schéma. 

Hriech znamená nešťastie, spravodlivosť naopak šťastie. Lenže potom prišla iná skúsenosť. 

Skúsenosť zajatia. Bohom vyvolený Izrael zrazu trpí viac ako tí, ktorí ho zotročili. Čoraz viac 

sa ukazuje, že sa väčšmi vypláca cynizmus a egoizmus, a že spravodlivému človeku je na tomto 

svete určené utrpenie. Preto sa najmä žalmy pokúšajú vyrovnať s týmto rozporom. To sú tie 

zúfalé výkriky človeka: Prečo Boh mlčí pri takej nespravodlivosti?! Prečo vôbec trpí 

spravodlivý?! 

Ako vhodná vzorka nám môže poslúžiť žalm 72. Môžeme ho v istom ohľade považovať 

za duchovné pozadie nášho podobenstva. Jasne tu pred sebou vidíme postavu bohatého hýrivca, 

na ktorého sa modliaci - Lazár - sťažuje: „Lebo som žiarlil na chvastúňov, keď som videl, ako 

bezstarostne si žijú hriešnici. Neprekáža im zhola nič, sú zdraví a vypasení, nesužujú sa ako iní 

smrteľníci, ani netrpia ako iní ľudia. Preto ich pýcha ovíja sťa náhrdelník a násilnosť ich 

zahaľuje ako rúcho. Akoby z tuku sa liahne ich zloba a vybuchuje zlomyseľnosť. Posmievajú 

sa a zlomyseľne hovoria, povýšenecky sa zastrájajú. Ústa dvíhajú proti nebu a jazyk sa im vláči 

po zemi. [...] Vravia si: „Vari to vidí Boh? A vie o tom Najvyšší?“ Hľa, to sú hriešnici: 

bezstarostne si žijú a hromadia bohatstvo.“ (Ž 72,3-12) 

A spravodlivý, ktorý trpí a vidí  toto všetko, pociťuje riziko, že sa vo svojej viere mýli. 

Naozaj to Boh nevidí? Nepočuje? Aký má zmysel snažiť sa o čistotu a spravodlivosť? Nemáme 

pocit, že tá situácia je nám akosi dobre známa? Akoby žalmista opisoval situáciu 21. storočia 

po Kristovi. Akoby svet patril tým, ktorí majú moc. Akoby mal pravdu ten, kto má viac peňazí. 

Akoby šťastní boli len tí, ktorých outfit stál aspoň 5 000 €. A na tomto pozadí potom vyzerá 

kresťan ako chudák, pomýlený, bezmocný a nešťastný... Čo by mohlo riešiť túto situáciu? Jedno 

z riešení naznačuje žalm 16. Tu sa hovorí o dôležitej veci, ktorú môžem urobiť: Prebudiť sa! Ja 

však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár a až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba.“ 



(Ž 16,14-15) A v tejto vete je ukryté riešenie. Lebo si často pripadám akoby uspatý týmto 

svetom. Som pod anestetikom, ktorý sa volá hriech, egoizmus, ľahostajnosť... Potrebujem sa 

prebudiť do reálneho sveta. Do sveta, v ktorom vládne Boh. Do sveta, v ktorom má Boh všetko 

pod kontrolou. Potrebujem sa prebudiť do neba.  

A ako sa do toho neba prebúdza? Boháč z dnešného podobenstva si myslel, že na to treba 

senzáciu. Preto prosí Abraháma, aby poslal Lazára zo záhrobia. Keď sa zjaví pozostalým, 

zmenia svoj život. A často si to myslím aj ja. „Dobre, Pane Bože. Ja ti teda uverím, ak urobíš 

tento zázrak. Ja už potom budem žiť ináč,“ hovorím si. Áno, zhruba dva týždne až tri mesiace. 

A znova pomaličky zaspávam „spánkom“ starého človeka. Znova sa vraciam do starých koľají 

egoizmu a ľahostajnosti. Preto bohatý človek dostáva jasnú odpoveď: „Majú Mojžiša a 

Prorokov. Nech ich počúvajú!“ Z anestézie hriechu ťa neprebudí zázrak, ale slovo. Tak ako ma 

do spánku hriechu dostalo slovo Zlého, ktorému som uveril. Tak z toho spánku hriechu ma 

prebúdza iné slovo, ktorému mám uveriť. Ale tentoraz je to slovo Boha. Pán Ježiš prebudil ľudí, 

ktorí zaspali spánkom fyzickej smrti, svojim slovom. A podobne robí aj s nami. Chce nás 

prebudiť. Do spánku hriechu ma dostalo klamstvo Zlého – budeš ako boh, ale bez Boha. Ty sa 

postavíš na Jeho miesto. A naopak. Z toho spánku ma prebúdza slovo Pravdy – Budeš ako Boh 

– ale s Bohom. Nie bez Neho. Ale vo vzťahu s Ním. Lebo my už vieme, že v tomto bol rozdiel 

medzi bohatým človekom a Lazárom. Bohatý súdil Boha za svoj život, Lazár nie.  A toto je 

paradox. Bohatý človek po smrti Abrahámovi vlastne hovorí: Boh pre mňa neurobil dosť. 

Mojžiš a proroci – Božie slovo nestačí! Boh je vlastne na vine, že som sa sem dostal. Pripomína 

prvého človeka Adama, ktorý robí to isté. Obviňuje Boha za svoj hriech, za svoje zlyhanie: To 

žena, ktorú si mi dal Ty, ma naviedla na hriech!     

Z dnešného podobenstva môžeme vyčítať toto jasné pozvanie Pána Ježiša: „XY, hovorím 

ti vstaň! Vstaň z hriechu. Prebuď sa a nesúď Boha za svoj život, za svoje zlyhanie. Naopak. 

Presvedč sa sám, že On ti chce dať to najlepšie. Chce ti dať seba samého.“ 

 

 

SYNODA O SYNODALITE 

 

 

Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori  

a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec 

František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na celom svete sa začína 

v nedeľu 17. októbra 2021. 

Témou tohto podujatia je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ – 

teda samotná synodálna podstata Cirkvi. Tá spočíva v spoločnom kráčaní, vo vzájomnom 

počúvaní sa a v načúvaní Ducha Svätého pri ohlasovaní evanjelia. Kľúčové slová 

"spoločenstvo, spoluúčasť a misia" podčiarkujú, že práve ohlasovanie evanjelia je tým cieľom, 

na ktorého sledovaní máme mať účasť všetci ako spoločenstvo veriacich v Krista. 

Chceme hľadať odpoveď na otázku ako sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní evanjelia 

dnes uskutočňuje v našej Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, aby sme v tomto 

kráčaní rástli. Pozývame vás teda na cestu dialógu a dôvery vo vedenie Ducha Svätého! 

Prvé informácie môžete nájsť na stránke www.synoda.sk (prípadne na diecéznej 

stránke...). Prosíme vás, aby ste sa s ňou oboznámili: na jej základe už čoskoro spustíme 

synodálne iniciatívy.  

Ďakujeme Vám za Váš záujem i modlitby za synodálnu cestu, ku ktorej nás vedie Svätý 

Otec František. S odvahou a dôverou k Duchu Svätému na ňu vykročme! 

 

Pozdravujú Vás a zo srdca Vám žehnajú Vaši otcovia biskupi. 

 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie:  18. – 24. 10. 2021 
 

Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

  

Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Vincent, Milka, panychída 

 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)     

 

Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

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

 

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) 

                                16:00  Sv. liturgia v Bernolákove 

                                17:00  Večiereň                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 25. – 31. 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) 

  

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

 

Sobota                   17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

      následne veľká večiereň 
                                  

  NEDEĽA           Dvadsiata tretia po Päťdesiatnici, 6. hlas 

                                  8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                  9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                                12:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                                17:00  Večiereň 

  

 

 

 



OZNAMUJEME 

• 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.  

• 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 prebiehajú v UPC Mlynská dolina v stredu o 19.00 hod. 

Svoj záujem o účasť na stretnutiach nahláste, prosím, cez kontakty farského úradu. Sv. liturgie 

v UPC slávime v soboty o 19.00.  

• V nedeľu, 24. 10. 21 budeme sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme sv. Štefana 

v Bernolákove so začiatkom o 16:00 hod. Srdečne pozývame. 

• 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.  

• Priebežne ponúkame tiež možnosť prípravy dospelých pred prijatím iniciačných sviatostí 

–  sv. krstu, myropomazania a eucharistie. 

• Príprava detí pred prvou sv. spoveďou a eucharistiou začala 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. 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 16. 10. 21 sa naše farské spoločenstvo rozrástlo o nového člena, ktorým je Giovani 

Liano Guglielmi Štefanko. Jemu i celej jeho rodine vyprosujeme Božie požehnanie ma mnohé 

a blahé roky!  

LÚČIME SA 

• Po ťažkej chorobe naše farské spoločenstvo opustil prof. Vasiľ Hricák. Pohrebné obrady 

sa uskutočnia v bratislavskom krematóriu v stredu, 20. 10. 21, o 13. 15 hod. Následne bude 

zádušná sv. liturgia za zosnulého v našom chráme o 15:00 hod. Večná mu pamiatka!  

ĎAKUJEME 

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

odmeň“! 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu rod. Ďukovej a Porhinčákovej (9. 10. 21) a rod. Mockovej 

a Žačikovej (16. 10. 21) 

         23. 10. 21    upratuje rod. Beblavá, Pätoprstá, Rimová  

         30. 10. 21    upratuje rod. Buraľová a Zimová 

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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