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slovíčko o SLOVE 
 

V knihe Fascinovaný Bohom jej autor Johannes Hartl kladie zaujímavú otázku: „Čo si 

myslíte, o ktorú oblasť na svete sa najviac bojuje?“ Vraj to nie je žiadna oblasť v Kongu, nie je 

to ani pásmo Gazy. Oblasť, o ktorú sa zvádza ten najväčší boj, sa nachádza medzi tvojimi 

dvoma ušami. Je to jednoducho moja myseľ a pozornosť, o ktorú sa najviac bojuje. Minimálne 

jedna oblasť priemyslu žije z toho, aby získala našu pozornosť. Cez množstvo obrazov a slov 

sa bojuje o našu myseľ a v konečnom dôsledku je to boj o nás samotných.   

Táto skutočnosť sa objavuje v evanjeliu 23. nedele po Päťdesiatnici. (Lk 8, 26-39). Aj tu 

vidíme boj, ktorý sa vedie o človeka. Proti Bohu sa postavili démoni. Posadli človeka, ale 

zviedli aj obyvateľov Gadarského kraja. Vo svojej závisti a zúrivosti chcú odviesť človeka od 

Boha. A používajú na to veľmi rafinovanú taktiku. Lebo my už vieme, že tento príbeh má svoju 

predohru. Dejiskom príbehu je spomenutý Gadar. Keď sa presunieme cca o 2000 rokov skôr 

do bdobia Starého zákona, vidíme známu situáciu. Izraeliti sú spolu s Mojžišom na ceste z 

egyptského otroctva do zasľúbenej zeme a stoja tesne pred vojnovým konfliktom. A práve v 

tejto rozhodujúcej situácii si potomkovia dvoch kmeňov Ruben a Gad povedali, že oni ďalej 

nejdú. Mali totiž veľa dobytka a prišli do kraja, kde boli veľmi výhodné podmienky pre jeho 

chov. Preto idú k Mojžišovi a žiadajú ho, aby nemuseli prekročiť Jordán a ísť do boja. A na to 

im Mojžiš povedal: „Vaši bratia majú tiahnuť do boja a vy si budete odpočívať tu?“ A práve tu 

vidíme počiatočné nahlodávanie Zlého. Hoci Boh má pre nás pripravenú zasľúbenú zem, ja 

začnem koketovať s myšlienkou, že niečo iné je pre mňa lepšie. Taktika zlého sa začína 

dočasnou náplasťou na svedomie: „Veď to nič nie je. Veď to nie je až také zlé. Veď dnes každý 

takto robí! Veď dnes je taká doba...“ A aký je výsledok? Vidíme ho v dnešnom evanjeliu. Nie 

ani tak na tom posadnutom, ako skôr na reakcii majiteľov svíň. Keď im Pán Ježiš urobil škodu 

na majetku, všetci obyvatelia prišli k nemu a prosili ho, aby odišiel z ich kraja. Začalo sa to 

veľmi dávno. Ešte za čias Mojžiša po východe z egyptského otroctva. Síce z neho vyšli, ale už 

do zasľúbenej krajiny vojsť nechceli. Lebo mali veľa dobytka. A tento dobytok dnes o niekoľko 

tisíc rokov neskôr spôsobil, že odmietli Pána Ježiša.  



Ale Ježiš Kristus sa nevzdáva. On bojuje ďalej. Vyhral nielen boj o posadnutého človeka. 

A tiež má svoj postup. Pán Ježiš práve utíšil búrku na mori a apoštoli si zdesení kladú otázku: 

Čo myslíte, kto je to, že ho vietor i more poslúchajú?“ Táto otázka nedostáva priamu odpoveď. 

Až keď pristanú na brehu, nasledujeme tento príbeh. Môžeme ho teda čítať ako odpoveď Pána 

Ježiša na otázku: Kto je? V našom príbehu prichádza odpoveď hneď z dvoch strán, hoci 

vychádza z jedných a tých istých úst. Najprv z posadnutého človeka hovoria zlí duchovia. 

Oslovia Ježiša ako Syna živého Boha. Aj druhý krát to povedali tie isté ústa lenže už 

oslobodeného človeka. Pán Ježiš mu povedal: Choď domov a hovor ľudom, aké veľké veci ti 

urobil Boh. A on odišiel a po celom meste hovoril, čo mu urobil Ježiš. Uzdravený človek Ježiša 

identifikoval ako Boha. Aj zlí duchovia aj uzdravený človek označili Ježiša za Boha. V čom 

bol rozdiel? Zlých duchov stretnutie s Ježišom mučilo. Uzdraveného človeka stretnutie s 

Kristom urobilo misionárom. Chodil a ohlasoval. 

Na prvý pohľad sa môže zdať, že Pán Ježiš vyhral zápas iba čiastočne. Oslobodil iba 

toho jedného posadnutého. Obyvatelia gadarského kraja ho predsa žiadajú, aby od nich odišiel. 

Lenže Kristus to aj tak nevzdal. Neprestal o nich bojovať, hoci zostali na polceste. Poslal k nim 

misionára, aby hovoril, čo preňho Kristus urobil. Aj dnes vidíme, že ľudia odmietajú cirkev, 

kňazov, biskupov... A aká je taktika Boha? On posiela kresťana. Človeka, ktorý najprv sedí pri 

Ježišových nohách, tak ako oslobodený človek z evanjelia. A my vieme, že v evanjeliu sa výraz 

„sedieť pri Ježišových nohách“ prekladá ako „počúvať Božie slovo.“ A tým sa vlastne 

dostávame k jadru celého evanjelia, ktoré v inej podobe zaznelo aj nedávno v Podobenstve o 

boháčovi a Lazárovi (Lk 16, 19-31). Taktika diabla je zákerná a často rafinovaná. Taktika Boha 

ja naproti tomu jasná – s otvoreným srdcom počúvať Božie slovo. Pretože viera sa nerodí zo 

zázraku, ktorý zažijem. Keď boháč v podobenstve žiada Abraháma, aby poslal Lazára zo 

záhrobia k jeho bratom, aby na základe tohto zázraku začali robiť pokánie, dostáva jednoznačnú 

odpoveď: „Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.“ (Lk 

16, 31) Viera sama je teda tým prvým zázrakom, ktorý v nás pôsobí Božie slovo. O našu myseľ 

sa zvádza ten najväčší boj. Ale iba Jeden to s nami myslí naozaj dobre. Na kríži vyhral zápas o 

človeka. Vyhrá aj zápas o mňa? Sami sa rozhodnime, či tomuto Víťazovi otvoríme svoju myseľ 

a srdce. 

 

 

 

APOŠTOLSKÝ NUNCIUS NA SLOVENSKU KONČÍ SLUŽBU 

 

 

Svätý Otec František prijal žiadosť o zrieknutie sa úradu apoštolského nuncia na 

Slovensku, predloženú Jeho Excelenciou Giacomom Guidom Ottonellom, titulárnym 

arcibiskupom sasabským. Tlačové stredisko Svätej stolice o tom informovalo v nedeľu 31. 

októbra na poludnie. 

Mons. Giacomo Guido Ottonello nedávno oslávil svoje 75. narodeniny. Narodil sa 29. 

augusta 1946 v Masone v oblasti Janova, kňazskú vysviacku prijal 29. júna 1971 za diecézu 

Acqui. Získal doktorát z teológie a 25. marca 1980 vstúpil do diplomatických služieb Svätej 

stolice. 

Postupne pôsobil na pápežských zastupiteľstvách v Pakistane, Salvádore, Libanone, 

Francúzsku, Španielsku a Poľsku. Od roku 1999 bol apoštolským nunciom v Paname a od roku 

2005 v Ekvádore. Za apoštolského nuncia na Slovensku bol vymenovaný 1. apríla 2017. 
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Bohoslužobný poriadok na obdobie:  1. – 7. 11. 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) † Anna 

 

Piatok                        7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

 

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

 

Nedeľa                   Dvadsiata štvrtá po Päťdesiatnici, 7. 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 Malackách 

                                17:00  Večiereň                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 8. – 14. 11. 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)  

 

Sobota                   17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

      následne veľká večiereň 
                                  

  NEDEĽA           Dvadsiata piata po Päťdesiatnici, 8. 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 

  

 

 



OZNAMUJEME 

• V utorok, 2. 11. 21 je v latinskej cirkvi pamiatka zosnulých Preto sa po večernej sv. liturgii 

pomodlíme panychídu za našich zosnulých pri centrálnom kríži na Ondrejskom cintoríne. 

Taktiež sa v pondelok, 1. 11. 21 zúčastníme modlitieb za zosnulých na cintoríne v Pezinku – 

Cajle o 14.00 hod. (Pripomíname, že pápež František predĺžil možnosť získania úplných 

odpustkov pre zosnulých na celý mesiac november)     

• Piatok, 5. 11. 21 je prvý piatok v mesiaci, preto budeme okrem sv. liturgie o 17.00   hod. 

sláviť sv. liturgiu aj o 7. 00 hod. ráno a počas celého dňa bude v chráme možnosť pristúpiť k sv. 

spovedi a adorovať. 

• V nedeľu 7. 11. 21 bude po sv. liturgiách zbierka na Solidárny fond. Jej účelom je podpora 

ekonomicky slabších farností našej eparchie. Vopred ďakujeme za Vašu podporu. 

• V nedeľu 7. 11. 21 budeme sláviť sv. liturgiu v chráme Najsvätejšej Trojice v Malackách so 

začiatkom o 17.00 hod. 

• V nedeľu 14. 11. 21 budeme sláviť sv. liturgiu v chráme Povýšenia sv, Kríža v Pezinku – 

Cajle so začiatkom o 16.00 hod. 

• Fórum života opäť po roku organizuje Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme 

Slovensko! Preto vás pozýva v čase okolo 2. novembra na zapáleniu sviečky za nenarodené 

deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k 

modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť po sv. liturgii pri východe z chrámu. Cena malej 

plastovej je 1 euro a sklenenej voňavej je 5 eur. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť aj 

online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty 

Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke: www.sviecka.forumzivota.sk   

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

vedie o. Andrej Škoviera. Stretnutia pre vysokoškolskú mládež prebiehajú v UPC Mlynská 

dolina v stredy o 19.00 hod. V sobotu o 19.00 slávime v tamojšej kaplnke sv. liturgiu. 

• 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.  

• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať: 

 Maroš Kasák a Petra Miháľová. Ak by niekto vedel o prekážke brániacej sláveniu manželstva, 

je povinný to oznámiť cirkvi. Zároveň zahrňme tento pár do svojich modlitieb. 

ĎAKUJEME 

• Pri zbierke na misie sme v nedeľu, 17. 10. 21 prispeli sumou 590 €, ktorou sme podporili 

misijné aktivity Katolíckej cirkvi v krajinách tretieho sveta. Vyslovujeme „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu rod Beblavej, Pätoprstej a Rimovej (23. 10. 21) a rod. 

Buraľovej a Zimovej (30. 10. 21) 

  6. 11. 21 sú v rozpise na rade rodiny:  Krajňáková a Telepčáková 

13. 11. 21 upratuje rodina Semberová a Vavríková 

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 

mailto:bratislava@grkatba.sk

