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slovíčko o SLOVE 

 

Možno aj Vás oslovil výrok známeho kresťanského autora C. S. Lewisa, ktorým 

vysvetľuje, prečo sa stal kresťanom. „Verím v Krista tak, ako verím v slnko. Nie preto, že ho 

vidím, ale preto, že vďaka nemu vidím všetko ostatné.“  Táto veta vystihuje skúsenosť slávneho 

spisovateľa od momentu jeho obrátenia. Keď som sa nad ňou zamyslel hlbšie, došlo mi, že je 

dosť všeobecná a necháva priestor na doplnenie. Aké je to svetlo, ktoré mi umožňuje vidieť 

všetko ostatné?   

Skúsme sa od tejto úvahy odraziť k evanjeliu 19. nedele po Päťdesiatnici. (Lk 8, 5-15) 

Znova máme pred sebou prvé a základné podobenstvo. Pán Ježiš na jednom mieste varuje 

svojich žiakov, že ak nepochopia túto základnú matematiku, ďalej sa nedostanú. Ak vynechajú 

alebo pokazia tento základ, potom aj celá stavba kresťanstva bude veľmi labilná. Alebo ten 

známy obraz: Ak si nezapneme správne tento prvý gombík na odeve nášho kresťanstva, ani 

ostatné nebude na svojich správnych miestach. Preto sa pri tomto podobenstve dnes môžeme 

zastaviť znova, ale zároveň nanovo. Toto podobenstvo sa síce nezmenilo, odkedy sme ho počuli 

naposledy, ale určite sa viac či menej zmenila naša, moja situácia. 

Môžeme začať základnou otázkou: Prečo? Prečo je toto podobenstvo také dôležité pre 

naše/moje kresťanstvo? Prečo sa človek stáva kresťanom práve tak, že počúva Božie slovo? 

Odpovedzme najprv všeobecne. Odvážim sa tvrdiť, že stav, v akom sa dnes každý nachádzame 

má na svedomí slovo. Bez ohľadu na to, či som kresťan alebo nie. Moja dnešná situácia je 

výsledkom množstva slov, ktoré vstúpili do môjho života. Dokonca aj o tom, či sa niekto narodí 

alebo nie, rozhoduje vlastne slovo. Slovo má v sebe obrovskú silu. Nesie potenciál, ktorý mení 

životy. Čo odomyká tento potenciál? Je to viera. Viera v slovo otvára dvere, cez ktoré začne 

jeho obsah prúdiť do môjho života a pretvárať ho. Preto zažívame, že slovo dokáže pohladiť 

viac ako dotyk, ale môže aj ublížiť omnoho viac ako facka. Pretože preniká omnoho hlbšie. A 

čo je na tom celom zvláštne? Že obsah toho slova nemusí byť vôbec pravdivý. Nemusí 

zodpovedať realite. Čo je podstatné? Či ja tomuto slovu uverím. Lebo sa stali aj napr. také 

prípady, keď slovo o smrti blízkej osoby vo vojne či inej katastrofe spôsobil smrť príjemcu 

tohto slova. Tak ju toto slovo zasiahlo, že sama od veľkého smútku zomrela. Hoci sa toto slovo 

neskôr ukázalo ako nepravdivé, predsa spôsobilo ozajstnú tragédiu.  



A na tomto mieste už vstúpme do nášho podobenstva. Čo je spoločným znakom všetkých 

štyroch typov pôdy? Že semeno sa chcelo dostať do vnútra. A kedy prinieslo úrodu? Keď sa to 

podarilo a ono tam naozaj preniklo. A to je presne ten obraz toho, ako sa rodí viera. Občas 

spomínam otázku jednej z našich dcér. Keď mala asi štyri roky, spýtala sa ma raz po sv. liturgii:  

„Prijala som Pána Ježiša do svojho vnútra. Ale som zvedavá na jedno. Povedz mi, čo tam teraz 

robí?“ Túto otázku si musím položiť oveľa skôr. Musím si ju položiť už pri počúvaní Božieho 

slova. Čo vo mne robí Božie slovo, ak ho prijmem do svojho vnútra? Ak má každé slovo 

obrovský potenciál pretvoriť život, čo je tým potenciálom pri Božom slove? Občas si tu 

pomáham príkladom pacienta, ktorý odchádza z psychiatrie po úspešnej liečbe. A primár ho 

vyprevádza so slovami: „Blahoželám Vám, už ste celkom zdravý.“ A nato on znechutene 

hovorí: „Tomu vy hovoríte výhra?! Prišiel som sem ako Napoleon a odchádzam ako obyčajná 

nula!“ Neviem ako Vy, ale ja som mával podobný pocit, keď som sa snažil počúvať Božie 

slovo. Jeho svetlo totiž automaticky odhaľuje moje slabé chyby a slabé stránky. Predtým som 

si namýšľal, aký som dokonalý, ale zrazu mi Božie slovo osvetlilo inú realitu. Ale akú vlastne? 

Že som totálne zlý a nanič? Práve naopak! Lebo nehovorme o Božom slove všeobecne, ale 

buďme konkrétni. Aké je to slovo, ktoré robí poriadky v mojom vnútri, v mojich postojoch a 

skutkoch? Toto slovo má predsa svoje meno: Ježiš Kristus, Syn živého Boha. Čo to teda chce 

preniknúť do môjho vnútra? Je to zosobnené synovstvo. Je to slovo o tom, že ja som Božím 

synom, že som jeho dcérou. Toto je ten najväčší potenciál, aký môže nejaké slovo v sebe 

ukrývať. A práve tu vidím dôvod, prečo sa zrazu ukazujú moje temné stránky, keď nechávam 

evanjelium preniknúť do svojho vnútra. Lebo vtedy sa len ukazuje to, čo je nezlučiteľné s týmto 

darom. Celkom jednoducho. Keď mi Božie slovo hovorí, nebudeš robiť toto alebo tamto, tak 

preto, lebo toto Boží Syn, Božia dcéra nerobí. To sa jednoducho vylučuje, to sa bije. A naopak, 

ak mi Božie slovo hovorí, že mám milovať nepriateľov, nadstaviť druhé líce, odpúšťať aj 77 

krát, tak to preto, lebo toto Boží syn, Božia dcéra robí prirodzene. Samozrejme vidíme, že 

dospieť do tohto bodu nie je otázkou hodiny. Trvá to istý čas, kým slovo prenikne až do centra 

môjho bytia, ktoré ľudovo i biblicky voláme srdce. Až keď sa toto stane, môžem hovoriť 

o svojej novej pravej identite. Až tu pomaly začínam chápať význam slov sv. Pavla z jeho list 

Galaťanom: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“ (Gal 2,20) Kto to vlastne žije v Pavlovi, 

Boží Syn, Ježiš Kristus. Toto je výsledok správneho počúvania Božieho slova že seba samého 

vidím ako Božieho syna a Boha ako svojho Otca.   

Lenže ani potom ešte nie som za vodou. Lebo si pripomeňme, ako rafinovane pokúša 

diabol Ježiša na púšti. Stalo sa to len pár dní po Ježišovom krste v Jordáne, kde Otcov hlas z 

neba potvrdil: „Toto je môj milovaný Syn.“ Potom sa Ježiš postí 40 dní na púšti a tu ho 

prichádza pokúšať diabol. Dve z troch pokušení začne slovami: „Ak si Boží Syn...“ Čo robí 

démon? Toto, čo robí až doteraz každému z nás. Spochybňuje identitu. Chce vyvolať chaos v 

základnej otázke: Kto vlastne som?! Preto aj my môžeme rátať s týmto pokušením. A Ježiš sám 

nás varoval: „Prichádza diabol a vyberá slovo zo srdca...“ Prichádza démon a povie mi: „Ty si 

Napoleon, ty si pán boh!“ Alebo ide k opačnému mantinelu: „Ty si obyčajná nula. Ty si nikto.“ 

A čo môžem urobiť ja? Môžem uveriť jeho slovu a ono sa prejaví, hoci nie je pravdivé. Alebo 

uverím slovu Boha a vtlačím si ho späť do srdca ešte hlbšie: „Som Božia dcéra! Ja som Boží 

Syn! Celý svoj život a všetky svoje vzťahy odovzdávam do rúk nebeského Otca.“ 

  Táto taktika mi veľmi pomáha nielen vo chvíľach pokušení, ale aj v momentoch ťažšieho 

rozhodovania. Vtedy sa často pýtam a radím, čo mám robiť. Lenže oveľa viac mi už pomohlo, 

keď si v týchto chvíľach najprv pripomeniem, kto vlastne som. A potom mám rovnakú 

skúsenosť ako autor Kroník Narnie. Vtedy začínam mať jasno v tom, prečo sa oplatí byť 

kresťanom. Lebo vďaka svetlu Božieho slova, vidím oveľa jasnejšie. Až keď moje srdce 

ovládne a premení slovo o tom, že som Božím synom či dcérou, vtedy všetko ostatné vidím 

v pravom svetle.     

 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 17. - 23. 10. 2022  
 

Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Mirón, Božena 
  
Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Oľga, Mária    
 

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

                 

Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Janko s rodinou  

 

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

Sobota                       17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

                                           následne: veľká večiereň                                
                                    19:00 Sv. liturgia v UPC Mlynská dolina 

 

NEDEĽA         Dvadsiata po Päťdesiatnici, 3. 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: 24. - 30. 10. 2022  
 

Pondelok                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Mária 
 

Utorok                      17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Rudolf a Melánia, panychída                     
                              

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

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

Piatok                       17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Ján, Mária, Helena, Ida, Ľudmila, p. 
                                      

Sobota                      17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                                           následne: veľká večiereň                                
                                   19:00 Sv. liturgia v UPC Mlynská dolina 

  

NEDEĽA      Dvadsiata prvá po Päťdesiatnici, 4. hlas 

                                8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                    10:30  Sv. liturgia (slovenská)  

                              12:00  Sv. liturgia (slovenská)  

                              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                        následne: večiereň 

 

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V sobotu, 22. 10. 2022 bude popoludní od 14:30 hod. stretnutie detí, ktoré začali prípravu 

pred prijatím prvej sv. spovede a eucharistie. 

• V nedeľu, 23. 10. 2022 bude po sv. liturgiách jesenná zbiera na misie. Jej účelom je podpora 

misijných aktivít Katolíckej cirkvi v krajinách tretieho sveta. Vopred ďakujeme za podporu.  

• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať: Peter Kollárik a Denisa Kičová. Ak by niekto poznal 

dôvod, pre ktorý by menovaní nemohli sláviť manželstvo, má to oznámiť na farskom úrade. 

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

Stretnutia sú v utorky po skončení sv. liturgie, cca.18:00 hod.  

• Počnúc sobotou, 8. 10. 22 sme znova obnovili slávenie sv. liturgií v Univerzitnom 

pastoračnom centre v Mlynskej doline v Bratislave s obvyklým začiatkom o 19:00 hod.  

• V nedeľu, 23. 10. 22 budeme o 16. 00 hod. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme Sv. 

Štefana Uhorského v Bernolákove. 
• Pozývame všetkých záujemcov na modlitebné stretnutie s rozjímaním nad Božím slovom 

(Škola Slova), ktoré bude v piatok, 28. októbra 2022 po sv. liturgii na eparchiálnom úrade. 

Stretnutie je vhodné pre tých, ktorí sa chcú hlbšie zamýšľať nad významom Božieho slova pre 

svoj život v spoločenstve veriacich. V prípade záujmu o účasť prosíme o predchádzajúce 

prihlásenie osobne alebo cez kontakty nižšie.   

• 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/ 

• 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 

• Bohu známa osoba darovala na podporu farnosti 100 €. Vyslovujeme úprimné „Pán Boh 

odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu rod. Ďukovej a Porhinčákovej (8. 10. 22) a rod. Mockovej 

a Žačikovej (15. 10. 22) 

      22. 10. 2022 upratujú: rod. Beblavá, Pätoprstá a Rimová 

       29. 10. 2022 v rozpise nasledujú: rod. Krajňáková a Telepčáková. 

Ďakujeme za Vašu službu!   

BLAHOŽELÁME 

• V nedeľu, 2. 10. 2022 sa naše farské spoločenstvo rozrástlo o nový prírastok Elišku 

Michalkovú, ktorá pri sv. liturgii o 12:00 hod. prijala sv. krst a myropomazanie. Novoosvietenej 

Eliške i celej početnej rodine vyprosujeme Božie požehnanie na mnoho šťastných rokov; 

osobitne jej otcovi, ktorý v uplynulých týždňoch oslávil okrúhle životné jubileum. 

 
 

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


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

