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slovíčko O SLOVE 

   

Vieme si predstaviť a možno i spomenúť na takmer každodenné situácie. Ak niečo 

považujeme za bytostne dôležité, prirodzene zvýšime pozornosť. „Daj to hlasnejšie!“, je častou 

reakciou, keď počúvame správy, ktoré sa nás týkajú. Naopak. Ak niečo považujeme za 

vzdialené, vypíname. Pozornosť alebo aj zariadenie. Kým to bola spáva o víruse, ktorý šarapatí 

kdesi v Číne, veľmi nás to nezaujímalo. Akonáhle sa objavil na Slovensku s ťažkými 

prognózami i následkami, stal sa každodennou témou. Kým sa vojnový konflikt odohráva kdesi 

v Afrike, veľmi nás to nezaujíma. Akonáhle vypukne v susednom štáte, nie je nám všetko jedno. 

Už sa nás to dotýka, a preto sme pozornejší. 

Pri evanjeliu Piatej nedele po Päťdesiatnici (Mt 8, 28 – 9,1) si možno naopak povieme, 

že sa nás to veľmi netýka. Mnohým je na míle vzdialený problém dvoch mužov, ktorých posadli 

démoni. Keď si ale tento príbeh rozmeníme na drobné, možno zistíme, že nám nie je až taký 

vzdialený. Evanjelista sv. Matúš nás v ňom vedie do Gadarského kraja, do oblasti Dekapola, 

zväzu desiatich gréckych obchodných miest. Ježiš Kristus teda prichádza k obchodníkom. Na 

prvý pohľad tento dnešný príbeh vyvoláva akýsi pochmúrny dojem. Kristus sa stretáva s ľuďmi, 

ktorí sú posadnutí zlými duchmi. A práve toto prvé stretnutie nám dáva odpoveď na dôležitú 

otázku. Tú otázku položili apoštoli krátko pred týmto príbehom. Plavili sa po Genezaretskom 

jazere a strhla sa búrka. Pán Ježiš túto búrku utíšil slovom. A ohromení učeníci sa pýtali: „Ktože 

je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“ (Mt 8, 27) Krátko potom pristáli v Gadarskom kraji, 

kde ho „privítali“ zlí duchovia výčitkou: „Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne 

nás mučiť?“ (Mt 8, 29) Apoštoli tu dostávajú odpoveď na otázku, kto je Ježiš Kristus. Je 

zaujímavé, že prvý kto v evanjeliu podľa Matúša označí Pána Ježiša za Božieho syna je práve 

diabol. Robí to práve vtedy, keď ho na púšti pokúša. (porovnaj Mt 4) Diabol teda veľmi dobre 

vie, kto je tento Ježiš z Nazareta. O vie, že Ježiš je Kristus, teda mesiáš. V čom je ale rozdiel 

oproti nám? Démona toto poznanie mučí. Prečo ho to mučí? Pretože sa vybral úplne opačným 

smerom. Vieme, že to Lucifer bol kedysi dobrý anjel. Ale jedného dňa sa vzbúril voči Bohu. 

Vyjadrením jeho vzbury bola veta: „Nebudem slúžiť!“ Nastal boj medzi Luciferom a jeho 

spojencami (niektorí hovoria až o tretine anjelov), ktorý vzbúrenci prehrali. Ich podstatou sa 

stala prehra. V tomto mučivom vedomí sa snažia na stranu porazených dostať aj nás. A zrazu 



títo démoni stretávajú v Ježišovi Božieho Syna, ktorí ide úplne opačným smerom. Kráča 

smerom k človekovi cestou pokory. Túto cestu opísal sám Pán Ježiš na jednom mieste veľmi 

jasne: „Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život 

ako výkupné za mnohých.“ (Mk 10, 45) V stretnutí Ježiša Krista a démonov sa teda stretávajú 

dva diametrálne odlišné svety. Svet pokory Boha a pýchy démona. A to má praktické následky 

pre náš duchovný život. Najmä vtedy, ak máme určiť, či je niečo práca Boha alebo démona. 

Môže to byť sťažené preto, lebo démon je „opica Božia“. Imituje Boha, aby nás zmiatol. Vie 

dať človeku zdanlivý úspech, moc i zdravie. Ale všetko len naoko. Veď aj Pána Ježiša pokúšal 

tromi oblasťami – chleba, moci a bohatstva. To znamená, že on istý vplyv má. Ale aká je cena? 

Spomínam si na svedectvo jednej obrátenej „liečiteľky“. Ako oslobodená od moci zlého mohla 

neskôr svedčiť, že to, čo nazývali liečenie, bolo len presúvaním problému. Niekomu „vyliečili“ 

srdce, ale ochorela mu pečeň. Jednoducho problém neodišiel, len sa presunul. Démon problém 

človeka nikdy nevyrieši. Naopak, ešte ho zväčší. Problém človeka vyrieši iba Boh. A toto diabla 

mučí. Mučí ho služba a pokora Boha. V tejto veci nedokáže Boha napodobniť. Toto je to miesto, 

kam démon nedokáže ísť. A toto je rozlišovacím znamením aj pre nás. Ak zo mňa vyjde veta: 

„Nebudem viac slúžiť!“, mal by som si spomenúť, že je to presne tá veta, ktorou sa démon 

naveky vzbúril voči Bohu. Mimochodom, vraj to bolo vtedy, keď sa dozvedel o pláne Boha 

stať sa človekom. 

Ďalšia vec, ktorá vyplýva z evanjelia je otázka: S kým má Pán Ježiš viac práce? S 

posadnutými alebo s obchodníkmi, ktorí prišli o svoje svine? Odpoveď evanjelia je očividná. 

Kým posadnutí sú v momente slobodní, obchodníci pekne prosia Ježiša, aby odišiel preč z ich 

kraja i života. Oni zostali v moci zlého aj naďalej. A toto je oveľa rafinovanejšie. Krátko pred 

týmto príbehom Pán Ježiš utíši búrku. Počúvajú ho prírodné živly, počúvajú ho zlí duchovia. A 

čo je zvláštne? Všemocný Boh sa zastaví len pred jednou vecou. Pred mojou slobodnou vôľou. 

Boh vždy rešpektuje túto hranicu a pokorne sa pýta: Chceš? A ja môžem rovnako pokorne 

povedať: áno. Alebo si môžem vybrať iných bohov, ktorí nedávajú život, ale v konečnom 

dôsledku smrť. 

Toto evanjelium sa nás teda dotýka celkom bytostne. Kladie mi otázku, kto mi vládne? 

Kto alebo čo obsadilo moje vnútro? Zvykneme hovorievať, že veci nie sú čierno-biele, ale majú 

mnoho odtieňov. Ale v tomto prípade máme len dve možnosti. Pán Ježiš to na jednom mieste 

opísal znova s celou jasnosťou: „Kto nie je som mnou, je proti mne a kto nezhromažďuje so 

mnou zhromažďuje.“ (Lk 11,23) Teda nakoniec zostanú iba dve strany: strana pokorného 

Víťaza a strana pyšného porazeného. 

 

PRIMIČNÁ SV. LITURGIA V NAŠEJ FARNOSTI 

 

Po takmer piatich rokoch od ostatnej primičnej sv. liturgie v našej farnosti (o. Andrej 

Škoviera) slávil 26. júna 2022 o 12.00 svoju prvú sv. liturgiu v našom chráme ďalší novokňaz, 

o. Michal Janočko. Božskú liturgiu v slovenskom jazyku spevom sprevádzal Katedrálny zbor 

Chrysostomos pod vedením prof. Martina Škovieru. Na liturgii diakonizovali dvaja diakoni: 

Michal Vadrna a studita Peter Mojzeš. Novokňaz Michal Janočko prijal spolu s Petrom 

Sahajdom kňazské svätenie z rúk vladyku Petra Rusnáka len predchádzajúci deň, 25. júna počas 

eparchiálnej púte v Šaštíne.  

V homílii sa zhromaždeniu prihovoril o. Vladimír Skyba, protosynkel bratislavskej 

eparchie. Novokňazovi adresoval povzbudivé slová zo svojej vlastnej kňazskej skúsenosti a 

poukázal na dve vlastnosti, ktoré ako mantinely sú dôležité pre kňazský život: sú nimi pokora 

a poslušnosť. Predstavil tiež obraz kňaza pre našu dobu, ako ho opísal veľký teológ Karol 

Rahner: kňaz ako muž s prebodnutým srdcom. Po skončení sv. liturgie novokňaz udelil 

novokňazské požehnannie svojej rodine (manželke Mariane, rodičom, súrodencom, krstným 

rodičom), kňazom, kamarátom, speváckemu zboru, i celej farnosti. Vyprosujme o, Michalovi 

Božie požehnanie na prvom pôsobisku vo farnosti Telgárt ako aj v ďalšej kňazskej službe.  
 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 11. - 17. 7. 2022  
 

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         ŠIESTA PO PÄŤDESIATNICI, 5. hlas, Blažený hieromučeník Pavol,  

                          prešovský biskup 

                                8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                    10:30  Sv. liturgia (slovenská)                      

                              16:00  Sv. liturgia v Lehniciach 

                        17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                        následne: večiereň 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 18. - 24. 7. 2022  
 

Pondelok                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 
 

Utorok                      17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                                              Veľká večiereň 
 

Streda               Svätý a slávny prorok Eliáš  

                                     7:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)                                 

                                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  
 

Štvrtok                      17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Mirón 
                                    

Piatok                        17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  
  
Sobota                        17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

                                           následne: veľká večiereň                                
 

NEDEĽA          SIEDMA PO PÄŤDESIATNICI, 6. hlas  

                                8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                    10:30  Sv. liturgia (slovenská)    

                              16:00 Sv. liturgia v Bernolákove 

                              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                        následne: večiereň 

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Naša Bratislavská eparchia pozýva na púť do Medžugoria, ktorá sa uskutoční v dňoch 4. až 

10. septembra 2022. V cene 280 € je zarátaná doprava autobusom, 4 x ubytovanie s polpenziou 

a sprievodca. Doplatiť si ešte treba cestovné poistenie. 

• Pozývame mladých našej Bratislavskej eparchie na Národné stretnutie mládeže T22 v 

Trenčíne v dňoch 28. až 31. júla 2022. Je možné sa prihlásiť ako účastník, alebo aj ako 

dobrovoľník do rôznych služieb. Viac o tomto podujatí, ako aj o možnostiach registrácie sa 

dozviete na internetovej stránke: www.narodnestretnutiemladeze.sk. 

• Pripomíname, že počas mesiacov júl a august 2022 neslávime sv. liturgie o 12.00 hod. Ostatné 

bohoslužby zostávajú v nezmenených časoch a jazykoch. 

• V nedeľu, 17. 7. 22 budeme sláviť sv. liturgiu v Rímskokatolíckom chráme sv. Alžbety 

Uhorskej v Lehniciach so začiatkom o 16.00 hod. 

• V stredu 20. 7. 22 slávime odporúčaný sviatok svätého a slávneho proroka Eliáša. 

V predvečer sviatku sa pomodlíme veľkú večiereň a v deň sviatku budú dve sv. liturgie – ráno 

o 7. 00 hod. v slovenskom  a o 17.00 hod. v cirkevnoslovanskom jazyku.  

• V nedeľu, 24. 7. 22 budeme sláviť sv. liturgiu v Rímskokatolíckom chráme sv. Štefana 

Uhorského v Bernolákove so začiatkom o 16.00 hod. 

• Letný eparchiálny tábor (LET 22) pred deti a mládež vo veku od ôsmych rokov sa tento rok 

uskutoční v netradičnom termíne od 28. 8. do 2. 9. 22 v rekreačnom zariadení Kľačno (okr. 

Prievidza). Cena na osobu je 90 €. Prosíme o Vaše záväzné prihlásenie na stránke eparchie 

www.grkatba.sk. 

• Pomôcť ľuďom sužovaným vojnou na Ukrajine môžete aj zakúpením knihy Pustovňa (s 

podtitulom kresťanská spiritualita Východu pre človeka západnej kultúry) za príspevok 10 €.  

ĎAKUJEME 

• Pri Zbierke na dobročinné diela sv. otca sme v nedeľu, 3. 7. 2022 prispeli sumou 320 €, ktorou 

sme podporili aktivity rímskeho pápeža najmä v prospech najnúdznejších.  

• Bohu známa rodina darovala na podporu farnosti 100 €, iná Bohu známa darovala 50 € a ďalší 

Bohu známy daroval 60 €. Všetkým darcom vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu rod. Buraľovej a Zimovej (2. 7. 22) a rod. Krajňákovej 

a Telepčákovej (9. 7. 22) 

   16. 7. 2022 upratuje: rod. Semberová a Vavríková. 

    23. 7. 2022 v rozpise nasledujú: rod. Ďuková a Porhinčáková. 

Ďakujeme za Vašu službu.   

BLAHOŽELÁME 

• V stredu, 29. 6. 22, na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla prijal iniciačné sviatosti v našom 

chráme dospelý katechumen Martin Kamil Mudroch. Novoosvietenému Božiemu služobníkovi 

blahoželáme a vyprosujeme Božie požehnanie na mnoho rokov! 

 

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 
 
  

https://narodnestretnutiemladeze.sk/
mailto:bratislava@grkatba.sk

