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slovíčko o SLOVE 

 
 

Pri hľadaní odrazových mostíkov k evanjeliu 14. nedele po Päťdesiatnici (Mt 22, 1-14) 

som natrafil na aforizmus o žene, ktorá prišla do luxusného obchodu s oblečením, aby si kúpila 

nové šaty. Tak teda vyskúša jedni, druhé,...piate až nakoniec oblečie posledné a povie: „Super, 

tieto beriem!“ Predavačka jej hovorí: „Výborne, lebo v tých ste aj prišla.“ Hovorievame, že šaty 

robia človeka. Občas zrkadlia našu náladu, ale podľa niektorých teórií náladu aj vytvárajú. A 

okrem toho, je v nás je túžba vyzerať dobre pred inými. A možno aj pred sebou samým. Odkiaľ 

pochádza táto túžba páčiť sa? Prečo chceme, aby nás iní prijímali, akceptovali, obdivovali... Ak 

by sme šli k jadru tejto túžby, tak tam opäť môžeme stretnúť Boha. Lebo túžba páčiť sa je 

vlastne túžbou po prijatí. Lenže túto túžbu v nás nedokáže splniť žiadny človek. Lebo všetci 

prirodzene po tomto naplnení túžime a hľadáme ho. 

K týmto myšlienkam ma opäť priviedla tá zvláštna vec v evanjeliu o svadobnej hostine. 

Prečo bol ten hostiteľ taký prísny? Prečo vyhodil toho hosťa, ktorý nemal patričný odev? 

Vieme, že v tom čase bolo bežným zvykom, že hostiteľ posielal spolu s pozvánkou aj oblek. 

Dnes to možno pripomína „dress code“ pri niektorých výnimočných udalostiach. Lenže s 

pozvánkou už bežne šaty neprídu. Naopak, v čase vzniku podobenstva áno. Preto keď Pán Ježiš 

spomína zvláštny incident, jeho poslucháči sa nečudujú prehnanej reakcii hostiteľa. Oni sa skôr 

pýtajú, prečo prišiel hosť bez odevu, ktorý dostal s pozvánkou.  

Aký v tom nájdeme odkaz? Pán Ježiš týmto podobenstvom vykreslil obraz Božieho 

kráľovstva. A je to obraz naozaj výstižný. Čo nám to hovorí to vyhodenie hosťa? Že sa nedá 

sedieť na dvoch stoličkách. Nemôžem žiť nebo či v nebi a zároveň odvodzovať svoju hodnotu 

od niečoho iného ako od Boha. To je nezlučiteľné so Životom. Buď jedno alebo druhé. Buď 

hľadať svoju hodnotu v práci, peniazoch, prestíži, výkone..., alebo ju hľadám v Bohu; v jeho 

láske, v jeho milosti, v jeho odpustení. 

Preto sa môžeme opäť raz poriadne zahľadieť do zrkadla Božieho slova a skontrolovať 

si najprv svoj výzor. Koľko času denne strávime pred zrkadlom či zrkadielkom? Kiežby nás 

každý takýto pohľad posúval aj ďalej - k zrkadlu Božieho slova. A čo v tom zrkadle uvidíme? 

Keď ho trošku preleštíme, vidíme, že šaty človek nepotreboval vždy. No cirkevní otcovia sa 

zhodujú na tom, že v raji síce Adam a Eva boli bez šiat, ale neboli nahí. Toto je zaujímavé. Z 



pohľadu Biblie to nie je to isté. Hoci pred pádom do hriechu človek nemal šaty, predsa nebol 

úplne nahý. Bol oblečený pohľadom Boha, pohľadom jeho lásky. Určite si v tejto súvislosti 

spomenieme na obraz malého dieťaťa, ktoré sa nehanbí svojich rodičov, hoci je bez šiat. Možno 

je jeden z dôvodov aj ten, lebo ho oblieka pohľad lásky jeho rodičov. Až postupne sa to mení. 

Tak, ako sa to zmenilo v raji. Človek sa skryl pred milujúcim pohľadom Boha, keď prestal 

tomuto pohľadu veriť. Lenže nenašiel žiadnu adekvátnu náhradu za tento pohľad. A doteraz ju 

márne hľadá. Možno preto striedame masky, výkon za výkonom, pokus za pokusom. Hľadám 

takú masku, aby ma ten druhý konečne prijal. Alebo sa pozriem na druhého len vtedy, ak si dá 

masku podľa môjho gusta. Spoločným znakom oboch prístupov je strach. Raz sa bojím odhaliť 

pred tým druhým ja. Alebo má strach z odhalenia ten druhý. Čo ak mu nebudem dosť dobrá. 

Čo ak jej nebudem/prestanem vyhovovať? 

  Zrkadlo Božieho slová nám ale okrem reálneho stavu ukazuje aj obraz riešenia. Keď Pán 

Ježiš vstal z mŕtvych, nechal v prázdnom hrobe aj prázdne plachty. Týmto gestom nám 

naznačil, že jeho víťazstvo nad smrťou, je aj víťazstvom nad našimi maskami. Hovoríme, že 

Ježiš nám svojou smrťou a vzkriesením otvoril raj. Odmietol si nasadiť masku, ktorú mu chceli 

nanútiť jeho súčasníci. Stálo ho to život, ale právo to dalo život nám. Život bez masiek. Žiť 

životom Ježiša Krista znamená odhodiť všetky masky. Ale prečo to vlastne môžem urobiť? 

Odkiaľ k tomu načerpám odvahu? Pri každom obrade sv. krstu spievame známu vetu: „Ktorí 

ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli.“ (Gal 3,27) Čo to znamená? Znamená to zmenu 

šatníka. Znamená to niečo podobné ako vojsť do „obchodu s oblečením“ a nájsť šaty svojho 

života na každú príležitosť. Obliecť si Krista znamená obliecť si pohľad milujúceho  Boha. 

Znamená to neskrývať sa pred týmto pohľadom. A znamená to tiež nehľadať viac lacné 

náhrady, ktoré dlho nevydržia a nikdy neuspokoja.    

Toto môžeme zbadať pri pohľade do zrkadla Božieho slova. Lebo okrem mojej tváre sa 

v ňom zrkadlí aj ten pohľad, ktorý hľadám, keď sa pozriem do obyčajného zrkadla. Je to pohľad 

Boha, ktorý jediný mi dokonale povie vetu po ktorej v hĺbke srdca túžim: „Mám radosť z toho, 

že existuješ.“  

LET 2022 
 

Už po dvanástykrát poskytla naša Bratislavská eparchia nielen svoj názov, ale aj mnohorakú 

podporu pre zorganizovanie Letného evanjelizačného tábora (LET) pre deti a mládež. V rámci 

spoznávania najväčšej eparchie na Slovensku sme sa tentoraz vybrali na územie našej mladej 

farnosti v Prievidzi, ktorá momentálne prekvitá pod duchovnou správou o. Jozefa Durkota. Len asi 

15 km od sídla farnosti sme našli ubytovacie zariadenie Školy v prírode Kľačno, kde sa počas 

posledného týždňa letných prázdnin tábor uskutočnil.  

Tak ako predošlé ročníky, mal aj ten aktuálny svoju nosnú myšlienku podloženú patričným 

citátom zo Svätého písma. (Lv 19,2) Počas piatich dní sa účastníci tábora mohli prehlbovať v téme 

svätosť. Tejto myšlienke zodpovedal podrobne rozpracovaný program na jednotlivé dni, ktorý 

niekoľko týždňov vopred usilovne pripravovala hlavná animátorka tábora Mariana Janočková 

spolu s manželom a novokňazom v jednej osobe o. Michalom Janočkom. Bezprostredne pred 

začiatkom tábora prebehla inštruktáž siedmych ďalších animátorov, ktorí sa následne na plný 

úväzok ujali päťdňového sprevádzania takmer 80-tich detí zo všetkých kútov našej rozľahlej 

eparchie. Tábor duchovne sprevádzali aj ďalší kňazi so svojimi rodinami; iniciátor myšlienky, o. 

Igor Cingeľ z Trenčína a o. Rastislav Čižik, farár najviac zastúpenej Bratislavskej farnosti. Nad 

celým priebehom bdel svojou otcovskou prítomnosťou vladyka Peter Rusnák, ktorý si pre deti pri 

svojom nabitom programe vyhradil tri dni. Pod taktovkou duchovenstva sa slávili sv. liturgie, sv. 

spovede a odovzdávali katechézy. Animátori potom rozoberali odovzdanú tému dňa v menších 

skupinkách, ktoré neskôr vystriedali spoločné športové hry v kvalitne vybavenom areáli. Ten 

umožnil, že sa bezpečne mohla uskutočniť aj obľúbená tzv. „nočná hra“. Záver tábora patril 

oceneniu šikovnosti všetkých detí v súťažiach, ale bodovaný bol aj (ne)poriadok na izbách. 

Máme nádej, že deti si z tábora okrem zážitkov, cien či tematických tričiek odniesli najmä 

duchovné posolstvo, ktoré chcelo byť srdcom celého tábora: srdce naplnené Božou láskou. 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 19. - 25. 9. 2022  
 

Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  † Regina 
  
Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská)  † Juraj a ostatní z rodiny    
 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Andrej 

                 

Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Iveta a ostatní z rodiny 

 

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

Sobota                       17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Mária 

                                           následne: veľká večiereň                                
 

NEDEĽA         ŠESTNÁSTA 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 Bernolákove 

                        17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                        následne: veľká večiereň 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 26. 9. - 2. 10. 2022  
 

Pondelok                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Regina 
 

Utorok                      17:00  Sv. liturgia (slovenská)  * Timotej a Petra s rodinou                                   
                              

Streda                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  
 

Štvrtok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Michal, panychída 
                                    

Piatok                       17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Dominika a Peter s rodinou 

                                             Veľká večiereň s lítiou  
                                      

Sobota               Presvätá Bohorodička Ochrankyňa 

                                    8:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                  17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                                           následne: veľká večiereň                                
 

NEDEĽA      SEDEMNÁSTA PO PÄŤDESIATNICI, 8. hlas 

                                8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                    10:30  Sv. liturgia (slovenská)  

                              12:00  Sv. liturgia (slovenská) s udelením sv. krstu  

                              17:00 Sv. liturgia v Malackách 

                              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                        následne: večiereň 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Do pozornosti dávame stretnutia pracujúcej mládeže, ktoré vedie o. Andrej Škoviera. Po 

prázdninovej prestávke budú pokračovať v utorok, 20. 9. 2022, po sv. liturgii.  

• Pozývame všetkých záujemcov na modlitebné stretnutie s rozjímaním nad Božím slovom 

(FEB), ktoré bude v piatok, 23. septembra 2022 po sv. liturgii na eparchiálnom úrade. V prípade  

záujmu o účasť prosíme o predchádzajúce nahlásenie.   

• Po dlhšej prestávke plánujeme obnoviť tradíciu nedeľných farských obedov v novej forme. 

Namiesto blízkej reštaurácie si obed zabezpečíme v priestoroch eparchiálneho úradu. Prvý 

pokus bude v nedeľu, 25. 9. 22 po skončení sv. liturgie o 10.30 hod. Záujem je nutné nahlásiť 

do piatka, 23. 9. Po obede bude cca od 13:00 hod. pokračovať „workshop“ pre dospelých, 

s oddeleným stretnutím pre deti a mládež.  

• Do konca septembra je možné prihlásiť deti na prípravu pred prvou sv. spoveďou 

a eucharistiou. Prvé stretnutie sa uskutoční v sobotu, 8. 10. 2022 o 15.30 hod. v priestoroch 

eparchiálneho úradu.   
• Ponúkame tiež možnosť individuálnej prípravy dospelých na prijatie všetkých iniciačných 

sviatostí.  

• V nedeľu, 25. 9. 22 budeme o 16. 00 hod. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme sv. 

Štefana Uhorského v Bernolákove.  
• V sobotu, 1. 10. 22 slávime odporúčaný sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne  

(Pokrov). Preto bude deň pred sviatkom veľká večiereň aj s lítiou a požehnaním chlebov. V deň 

sviatku budeme sláviť dve sv. liturgie, ráno o 8:00 hod. cirkevnoslovansky a večer o 17:00 hod.  

v slovenskom jazyku.   
• V nedeľu, 2. 10. 22 budeme o 17:00 hod. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom Chráme 

Najsvätejšej Trojice v Malackách. 

• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať tieto páry: 

1. Marek Strachan a Alexandra Horváthová  

2. Martin Lapčák a Adriána Fejková 

Okrem tradičnej povinnosti nahlásiť prípadnú prekážku slávenia manželstva cirkvi, je tu aj 

možnosť/prosba zahrnúť tieto páry do našich modlitieb.    

• Naša Bratislavská eparchia začína od tohto cirkevného a školského roka Animátorskú školu 

pre mladých, ktorí majú záujem prehĺbiť svoj duchovný život a plnšie sa zapojiť do života 

cirkvi, najmä v práci s deťmi a mládežou. Ide o dvojročný akreditovaný kurz pre mladých od 

16 rokov, ktorý bude pozostávať z dvanástich stretnutí (10 víkendových a 2 týždňových). Počas 

nich budú mať možnosť hlbšie spoznávať pravdy učenia Cirkvi, budovať vzťah s Bohom, 

rozvíjať a deliť sa o svoje dary a talenty, nadobudnúť nové zručnosti v oblasti komunikácie, 

angažovanosti, sebarozvoja a tímovej spolupráce. Na konci Animátorskej školy absolventi 

získajú aj certifikát od Ministerstva školstva SR. Bližšie informácie a prihlášky na Animátorskú 

školu Bratislavskej eparchie sú na stránke: www.grkatba.sk/asbae/ 

Termín prihlasovania je do 30.09.2022.  

• Do pozornosti dávame časopisy, ktoré si môžete zakúpiť vo vstupnej časti chrámu. Nové 

číslo občasníka Verbum je k dispozícii za 7 €. Okrem toho je v ponuke aj časopis Nové mesto 

za 1,50 €. V neposlednom rade chceme povzbudiť k čítaniu nášho gréckokatolíckeho periodika 

Slovo, ktoré podľa počtu zakúpených kusov vykazuje neustále klesajúcu tendenciu.  

ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 11. 9. 22 sme pri zbierke na Kňazský seminár bl. P.P. Gojdiča v Prešove podporili 

formáciu nových kňazských povolaní sumou 790 €. Pán Boh odmeň!  

http://www.grkatba.sk/asbae/


• Bohu známa osoba darovala na podporu farnosti 50 €, iná Bohu známa prispela 60 €. Všetkým 

darcom patrí úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu rod. Ďukovej a Porhinčákovej (10. 9. 22) a rod. Beblavej, 

Pätoprstej a Rimovej (17. 9. 22) 

      24. 9. 2022 upratuje: rod. Krajňáková a Telepčáková  

       30. 9. 2022 v rozpise nasledujú: rod. 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

