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slovíčko o SLOVE 
 

Možno si spomeniete na známy kazateľský príklad. Hovorí o jednej chudobnej rodine, 

ktorá sa v ťažkých časoch rozhodla odísť za vidinou lepšieho života do Ameriky. Keďže boli 

chudobní, trvalo dlho, kým získali peniaze na lístky na loď. Keď konečne prišiel ich vytúžený 

odchod, otec rodiny zahlásil: „Počas celej plavby sa budeme uskromňovať, keďže nemáme veľa 

peňazí, budeme jesť len to, čo sme si zabalili na cestu. Ale v posledný deň plavby to roztočíme. 

Pozvem vás do tej luxusnej reštaurácie.“ A tak aj bolo. Rodina žila týždne na svojich skromných 

zásobách a posledný deň išli do reštaurácie na slávnostný obed. Jedlo bolo výborné, obsluha 

veľmi príjemná. Dokonca ich prišiel pozdraviť aj samotný kapitán lode slovami: „Konečne ste 

medzi nás prišli. Aj sme sa čudovali, prečo sa nestravujete s nami.“ Otec rodiny vysvetlil ich 

finančnú situáciu. Kapitán na to len rozpačito poznamenal: „Ale strava v reštaurácii bola v cene 

lístka.“ 

Tento príklad chce vyjadriť prekvapenie nás kresťanov, keď raz zistíme, čo všetko sme 

si mohli dovoliť počas plavby životom. Čo všetko bolo zahrnuté v cene nášho „krstného listu“. 

Lebo už svätý Pavol hovorí, že kresťanstvo je vo svojej podstate all-inclusive. Poznáte tú jeho 

vetu v liste Rimanom: „Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože 

by nám s ním nedaroval všetko!?“ (Rim 8, 32) Žijem vôbec takéto plné kresťanstvo?  

Hľadajme odpoveď pomocou evanjelia Nedele praotcov. (Lk 14, 16-24) Lebo toto 

podobenstvo nie je iba o tých druhých. Nie je iba o Židoch, ktorí neprijali Ježiša ako Krista. 

Toto podobenstvo je o mne. O kresťanovi, ktorý sa stravuje takmer výlučne „zo svojich zásob“. 

Ako ináč by sme si vysvetlili nezmyselné výhovorky pozvaných hostí. Kto kúpi pole, byt či 

dom a nepozrie si ho predtým? Kto kúpi voly či auto a nevyskúša ho vopred? A do tretice. Keď  

sa človek oženil, nemusel ísť rok do vojny. Ale prečo nie na hostinu?... A keď opäť zvážime aj 

prax, že v tom čase bolo zvykom pozývať dvakrát. Najprv prišla prvá pozvánka. Ak som ju 

prijal, rátal som sa medzi pozvaných. Druhé pozvanie bolo už len akési avízo: „Párty je 

pripravená. Poď na oslavu!“ Prečo teda výhovorky hostí, ktorí už raz pozvanie prijali? Prečo si 

to medzitým rozmysleli? Aký bol skutočný dôvod ich odmietnutia?  



Myslím, že odpoveď medzi vtedy a dnes sa veľmi líšiť nebude. Tak teda prečo dnes 

odmietam pozvanie Boha? Pri prvej časti podobenstva sa preto niektorí pýtajú: Kto zlyhal? 

Zlyhal Pán, ktorý pripravil slabú večeru? Neoslovilo jeho menu? Keď sa pozrieme do raja na 

prvé stránky Biblie, niekto môže získať ten dojem. Začalo to Adamovým odmietnutím a 

pokračovalo počas takmer celých dejín Izraela. Akoby to Božie menu zlyhávalo. Neustále sa 

ozýva Nie človeka. A čo robí Boh? Na každé naše Nie hovorí vždy väčšie Áno. Až nám povie 

to najväčšie Áno vo svojom vlastnom Synovi. Ale aj Jemu hovoríme Nie. Večera je pripravená 

a hostia nikde. Lenže Boh nezlyhal.   

Kto potom? Možno má nedostatočné PR. Je na vine slabá reklama? Sme teda problémom 

my, ktorí máme odovzdávať jeho pozvanie ďalej? Je to vtom, ako nás nedávno upozornil aj 

pápež František v dóme sv. Martina, že nemáme efektívnu abecedu na odovzdávanie viery 

súčasnému človeku ako mali svojho času sv. Cyril a Metod? Nevieme byť dosť kreatívny? 

Chýba nám to často skloňované „aggiornamento.“ Treba odložiť zastaralé formy a spôsoby a 

byť in? Alebo čo mi chýba? Myslím, že to pekne ilustruje jedna situácia, keď za kňazom prišla 

mama so svojim malým synom s prosbou, aby kňaz dohovoril jej synovi, lebo vraj je veľa 

sladkostí. Kňaz jej povedal, aby prišla o týždeň. Mama teda prišla so synom o týždeň a kňaz 

chlapcovi jednoducho povedal, aby nejedol toľko sladkostí. Neskôr sa mama v súkromí pýta 

kňaza: „A prečo ste mu to nepovedali už pred týždňom?“ A on dal jasnú odpoveď: „Najprv 

som si to chcel vyskúšať ja sám na vlastnej koži.“ Čo mi teda chýba? Osobná skúsenosť. 

Nemôžem hodnoverne ponúkať nejaký produkt, ak o ňom nie som vnútorne presvedčený. A už 

vôbec nie, ak ide o otázku dôvery voči Bohu. Musím k tej dôvere dospieť najprv ja sám.     

Kto teda zlyháva najčastejšie? Som to ja, adresát pozvania Boha. Prečo nežijem 

kresťanstvo all-inclusive? Možno sú problémom moje „vlastné zásoby“. Problémom je moja 

túžba po nezávislosti od Boha. Chcem mať svoj život vo svojich rukách v každej oblasti. (voly, 

pole, vzťahy) Namiesto toho, aby som prijal Boží život do svojho srdca. Belgický spisovateľ a 

kňaz Louis Evely píše, že toto pokušenie nás sprevádza od začiatku. Adamov hriech podľa neho 

nebol v tom, že túžil byť ako Boh. Nie, veď preto sme predsa boli stvorení. Kde bol teda 

problém? „Adam mal nesprávnu predstavu o Bohu. Myslel si, že Boh je autonómna bytosť, 

ktorá nikoho nepotrebuje. Aby bol ako on, stal sa neposlušným a spurným. Ale keď sa Boh 

zjavil, ukázal sa ako láska, ako neha, ako poslušný až na smrť. Adam si myslel, že bude ako 

Boh, ale stal sa pravý opak. Ešte viac sa od Boha vzdialil. Adam si vybral osamelosť a 

zaľúbenosť do seba, ale Boh je predsa spoločenstvo a Zaľúbenosť v druhom.“ Istý teológ to 

okomentoval slovami: „Boh, ako ho vidí 60 % kresťanov vlastne neexistuje. Vďaka Bohu!“  

Aké je teda riešenie? Je vlastne iba v mojich rukách. Či presnejšie: je v mojom srdci. Ide 

o to, komu uverím. Pre koho sa dnes rozhodnem? Áno Boha vyslovené naplno v Ježišovi 

Kristovi je ešte dnes úžasným pozvaním do kresťanstva all inclusive.     

 

MUČENÍK MÚDROSTI 

 

V priestoroch Múzea samizdatu v Košiciach sa 30. novembra uskutočnila premiéra 

dokumentárneho filmu s názvom Ján Mastiliak – Mučeník múdrosti. Film z produkcie Spolku 

sv. Cyrila a Metoda uviedol jeho predseda o. Michal Hospodár. Spomenul okolnosti nápadu 

sprostredkovať členom spolku namiesto tradičnej podielovej knihy filmový dokument. Priblížil 

aj osobné zážitky pri jeho výrobe a poďakoval sa najbližším spolupracovníkom o. Metodovi M. 

Lukačikovi CSsR, Štefanovi Chrappovi i Timotejovi Križkovi. 

Polhodinový filmový dokument je stručným predstavením osobnosti a diela prvého 

gréckokatolíckeho redemptoristu zo Slovenska o. ThDr. Jána Mastiliaka, ktorý má v súčasnosti 

otvorený proces blahorečenia. Po samotnej prezentácii filmu sa prítomným kňazom i laikom 

prihovoril vladyka Cyril Vasiľ, košický eparchiálny biskup. Vyjadril radosť nad tým, že 

moderným filmovým jazykom sa spolok podieľa na šírení osvety a budovaní identity 

gréckokatolíkov aj pre mladšiu generáciu. Poďakoval tvorcom filmu za námet i jeho realizáciu.  
                                                                                                                         www.grkatke.sk        



Bohoslužobný poriadok na obdobie:  13. – 19. 12. 2021 
 

Pondelok                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

  

Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Elena 

 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)    

 

Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Anna, o. Marek, o. Ivan 

 

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

 

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

 

Nedeľa                Pred Narodením Pána - Sv. otcov, 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 Lehniciach  

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

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 20. – 26. 12. 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                     Predvečer Narodenia Pána  

                                    7:00 Kráľovské hodinky 

            15:00  Sv. liturgia s večierňou  

                21:30  Veľké povečerie, lítia 

   

Sobota          Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 

           Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu! 
                                  

NEDEĽA           Po Kristovom narodení, 6. 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  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň (slovenská) 

 



OZNAMUJEME 

• Počnúc piatkom, 10. 12. 2021 sú verejné bohoslužby znova povolené, pri zachovaní 

nasledovných podmienok: Bohoslužby sú povolené pre nanajvýš 30 veriacich a sú prístupné v 

režime OP – pre kompletne zaočkovaných a tých, ktorí za posledných 6 mesiacov prekonali 

ochorenie covid 19. V nedeľu preto znova slávime 4 sv. liturgie. Pre účasť na nedeľnej 

bohoslužbe je potrebné zapísať sa do tabuľky na internetovej stránke farnosti alebo nahlásiť sa 

osobne či telefonicky. Deti do veku 12 rokov nemusia byť testované, ale preberajú status ich 

rodičov (OP). Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbe v nedeľu a prikázaný 

sviatok, pričom zostáva možnosť sledovať ich „naživo“ prostredníctvom internetového prenosu 

prostredníctvom televízie Logos. Stále tiež ponúkame pre všetkých možnosť individuálnej 

pastorácie formou sv. spovede, podania eucharistie  mimo sv. liturgie alebo rozhovoru po 

osobnej dohode cez kontakty farského úradu.  

• V nedeľu, 19. 12. 21 budeme sláviť sv. liturgiu v chráme sv. Alžbety Uhorskej v Lehniciach 

so začiatkom o 16:00 hod. 

• V predvečer sviatku Narodenia Pána (24. 12. 21) sa bohoslužobný program začne o 7:00 

modlitbou Kráľovských hodiniek. Popoludní o 15:00 budeme sláviť sv. liturgiu s večierňou 

a o 21:30 sa pomodlíme Veľké povečerie s lítiou. V tento deň je predpísaná zdržanlivosť od 

mäsa s pôstom. Pre účasť na sv. liturgii aj Veľkom povečerí je potrebné zapísať sa do tabuľky, 

aby sme neprekročili povolený počet 30 účastníkov.  

• V sobotu, 25. 12. 21 budeme sláviť prikázaný sviatok NARODENIE PODĽA TELA 
NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Bohoslužobný poriadok bude 

vyzerať ako v nedeľu. (4 sv. liturgie)  
• Aj tento rok pozývame deti zapojiť sa do projektu Deti deťom. Počas sviatkov Vianoc až do 

2. 1. 22 budú môcť do chrámu priniesť pod vianočný stromček darček, ktorý následne 

odovzdáme deťom v núdzi na východe Slovenska cez tamojšie charitné siete.  

• V sobotu, 25. 12. 21 budeme o 16:00 hod. sláviť sv. liturgiu aj v rímskokatolíckom chráme  

Povýšenia sv. Kríža v Pezinku – Cajle.  

• V nedeľu, 26. 12. 21 budeme sláviť sv. liturgiu v chráme sv. Štefana Uhorského 

v Bernolákove so začiatkom o 16. 00 hod. 

• K dispozícii je farský nástenný kalendár na rok 2022 s názvom Poodhalené tajomstvo. 

Tentoraz ho zdobí 13 fotografií umeleckého fotografa a nášho veriaceho Timoteja Križku, na 

ktorých originálnym spôsobom zachytil kľúčové momenty slávenia sv. liturgie.       

• V ponuke sú tiež vianočné oblátky z gréckokatolíckej farnosti zo Sečoviec za príspevok 1 € 

za balenie. 

• V online priestore naďalej prebieha zimná zbierka na charitu. Do konca Filipovky (24. 12.) 

môžete podporiť Eparchiálnu charitu v Prešove prevodom prostriedkov na ich účet - IBAN: 

SK18 7500 0000 0040 0842 5976, variabilný symbol: 6622. Zároveň môžete podporiť aj našu 

vlastnú Farskú charitu prevodom na náš farský účet – IBAN: SK2209000000000011472476, 

pričom do poznámky uveďte heslo: charita. Ďakujeme srdečne za podporu. 

ĎAKUJEME 

• V rámci zbierky na charitu ste na farský účet previedli dohromady 1160 €.  

• Bohu známa rodina darovala pre potreby farnosti 100 €, iná Bohu známa prispela 30 €. 

Všetkým darcom vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“ 

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

