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slovíčko o SLOVE 
 

Nedávno som opäť vzal do ruky knihu Fascinovaný Bohom, kde jej autor Johannes Hartl 

kladie zaujímavú otázku: „Čo si myslíte, o ktorú oblasť na svete sa najviac bojuje?“ Vraj to nie 

je žiaden región v Kongu, nie je to ani pásmo Gazy, A z aktuálneho pohľadu môžeme žiaľ 

pridať, že to nie je ani dnešná Ukrajina. Oblasť, o ktorú sa zvádza ten najväčší boj, sa nachádza 

medzi našimi dvoma ušami. Je to jednoducho moja myseľ a pozornosť, o ktorú sa najviac 

bojuje. O našu pozornosť bojujú reklamy, politici, celebrity, senzácie... 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. Pre naše vlastné dobro je veľmi 

dôležité rozpoznať, kto sa to vlastne usiluje o našu pozornosť a prečo.   

Táto skutočnosť sa znova vynára v evanjeliu 23. nedele po Päťdesiatnici. (Lk 8, 26-39). 

Aj tu vidíme boj, ktorý sa vedie o človeka, o mňa. Tento zápas sa odohráva medzi Bohom  

a diablom a v jeho centre stojíme my. Ale je tu zásadný rozdiel. Boh bojuje, aby nás zachránil, 

diabol bojuje, aby nás zničil. Preto nám chce dnešné evanjelium pomôcť k víťazstvu a tak 

odkrýva taktiku Zlého i taktiku Boha. Začnime Zlým. Biblia dosvedčuje, že hlavnou zbraňou 

diabla a zároveň dôvod jeho pádu je pýcha. Táto pýcha má rôzne formy. Buď ide o nezdravé 

presadzovanie seba, egocentrizmus, narcizmus. V našom príbehu to vidíme na tom, že démoni 

si s posadnutým robili, čo chceli. Posadnutý človek už stráca nad sebou kontrolu.  

Druhá strana tej istej pýchy má zasa tvár falošnej pokory. Zlí duchovia žiadajú Ježiša, 

aby ich poslal do čriedy svíň. Akí sú zrazu pokorní! Jeden kolega kňaz, ktorý sa venuje 

modlitbám oslobodenia spomína, že posadnutá osoba sa pri prejavoch začala modliť ruženec. 

A to ho zmiatlo. Démon predsa neznáša Bohorodičku. Žeby bol ten človek tak rýchlo 

uzdravený? Odpoveď zakrátko prišla od Zlého ústami človeka: Budem odriekať hocičo, len aby 

si ma nechal na pokoji. Extrémny príklad falošnej pokory. V našom príbehu mala táto falošná 

pokora tragický koniec. Črieda svíň sa utopila v mori. A na tom môžeme odčítať dôležitú vec: 

Falošná pokora spôsobuje zničenie, deštrukciu. Falošná pokora totiž spôsobí, že svoj hnev 

obraciam proti sebe, lebo som nedosiahol ten obraz, ktorý som si o sebe vytvoril ja sám, alebo 

som ho za svoj prijal od iných. Na falošnú pokoru nás upozornia náreky: Ja na to nemám! Som 



neschopný! Všetko zbabrem! Som na nič!, atď... Takéto slová vyzerajú veľmi pokorne, ale  

v konečnom dôsledku nás zničia. 

A do tretice nám dnešné evanjelium odhaľuje taktiku Zlého aj na príklade majiteľov svíň. 

Túto taktiku nazývame kompromis. Hovorievame, že bez kompromisov sa nedajú budovať 

vzťahy. Ale sú aj vyslovenie škodlivé kompromisy. Aké? Sú to tie, ktoré nás odvádzajú od 

nášho cieľa. A najmenej jeden takýto škodlivý kompromis predchádzal aj nášmu príbehu. Lebo 

my už vieme, že tento príbeh má svoju nenápadnú predohru. Keď sa totiž presunieme časom 

cca o 2000 rokov naspäť do obdobia 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. 

A aký je výsledok? Vidíme ho v dnešnom evanjeliu na reakcii majiteľov svíň. 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 už nedošli. 

Prečo? Lebo urobili škodlivý kompromis. A keď k nim toto nebo v Osobe Ježiša Krista príde, 

tak ho poprosia, aby odišiel.  

A aké je taktika Boha? On nerobí škodlivé kompromisy. Lebo neexistuje nič také, ako 

kresťanstvo na štvrtinový úväzok. Ježiš má svoju zbraň - pokorná láska. Iba táto zbraň dokáže 

poraziť pýchu démona. Toto je zbraň Ježiša Krista. On to nevzdáva, ale bojuje ďalej.  

V evanjeliovom príbehu vyhral boj nielen o posadnutého človeka. Neprestal bojovať ani  

o Gadarčanov, hoci zostali na polceste. Poslal k nim misionára, aby hovoril, čo preňho Kristus 

urobil. Aj dnes vidíme, že ľudia odmietajú Ježiša Krista v jeho služobníkoch - kňazoch, 

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

Ježišových nohách, tak ako posadnutý po svojom oslobodení. Dobre vieme, že v evanjeliu sa 

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

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

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

ja naproti tomu jasná – s otvoreným srdcom počúvať Božie slovo. Toto slovo nás oslobodzuje 

od Zlého, oslobodzuje nás od škodlivých kompromisov, oslobodzuje nás od všetkých foriem 

pýchy a namiesto toho dáva nášmu srdcu nový obsah – pokornú lásku. Lebo je to Slovo, ktoré 

sa z tej istej pokornej lásky k nám stalo telom a prebývalo medzi nami (porov. Jn 1).  

Boh proti zlu nepoužíva zbrane hromadného ničenia, ale sám sa odzbrojí a kráča naproti 

našim životným príbehom. V zápase o človeka volí nečakanú taktiku: stáva sa totálne 

zraniteľný, až ho to nakoniec stojí život. Lebo oblasť, o ktorú sa najviac bojuje, sa nachádza 

presne v centre môjho bytia, ktorému zvykneme hovoriť srdce. Na svete je dnes teda viac ako 

7 miliárd bojísk s otvoreným koncom. Výsledok zápasu na tom mojom mám vo svojich rukách, 

či presnejšie povedané, vo svojom srdci.   

 

ÚPRAVY V SLÁVENÍ SV. LITURGIE 

 

Od 1. októbra 22 vstúpili do platnosti úpravy slávenia sv. liturgie, ktoré sa týkajú najmä 

doterajšieho vynechávania jednotlivých liturgických častí. Pre veriacich sú relevantné najmä 

zmeny, ktoré si pravidelní účastníci bohoslužieb už medzičasom zaiste všimli: Ekténie po 

evanjeliu sa berú v neskrátenej forme, ako aj v závere sv. liturgie, ešte pred požehnaním, sa 

odporúča modliť 33. žalm. Novinkou pre niekoho je azda „bozk pokoja, ktorí si vhodnou formou 

môžu prejaviť všetci veriaci“ pred Vyznaním viery. (doteraz tak robili iba kňazi, ak sv. liturgiu 

slávili viacerí naraz) Úpravy sú záväzné pre všetky tri gréckokatolícke eparchie na Slovensku. 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 31. 10. - 6. 11. 2022  
Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  
  
Utorok                       8:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                 17:00  Sv. liturgia (slovenská), panychída na cintoríne    
 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                 

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

 

Piatok                        7:00  Sv. liturgia (slovenská)   

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

Sobota                       17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

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

 

NEDEĽA         Dvadsiata druhá (24.) po Päťdesiatnici, 5. hlas 

                                8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                                9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                    10:30  Sv. liturgia (slovenská)  

                              12:00  Sv. liturgia (slovenská)  

                              17:00  Sv. liturgia v Malackách 

                        17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                        následne: veľká večiereň 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 7. - 13. 11. 2022  
Pondelok                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Mikuláš, Mária, Katarína... pan.  
 

Utorok             Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam            

                                    7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                  17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Vladimír a Svetlana s rodinou                    
                              

Streda                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  
 

Štvrtok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Ján, Mária, Helena, Ida, Ľudmila, pan. 
                                    

Piatok                       17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Juraj, panychída 
                                      

Sobota                      17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

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

  

NEDEĽA      Dvadsiata tretia (25.) po Päťdesiatnici, 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 Pezinku – Cajle  

                              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                        následne: večiereň 

 

 



OZNAMUJEME 

• V utorok, 1. 11. 22 slávi latinská cirkev sviatok Všetkých svätých. Preto v utorok,  

1. novembra budeme sláviť 2 sv. liturgie – ráno o 8.00 cirkevnoslovanskú a večer o 17:00 hod. 

slovenskú a po večernej sv. liturgii sa pomodlíme aj panychídu za našich zosnulých pri 

centrálnom kríži na Ondrejskom cintoríne.  

• Piatok, 4. 11. 22 je prvým piatkom 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. 

• Občianske združenie Fórum života organizuje tento rok už po dvadsiatykrát projekt: 

Sviečka 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 odchode z chrámu. Príspevok za malú, plastovú sviečku je 1 € a za väčšiu, sklenenú je  

5 €. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť aj virtuálne na internetovej stránke Fóra života. 

(www.sviecka.forumzivota.sk)   
• V nedeľu, 6. 11. 22 budeme o 17. 00 hod. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme 

Najsvätejšej Trojice v Malackách. 
• V utorok, 8. 11. 22 slávime sviatok Sv. Archanjela Michala a ostatných beztelesných 

mocností. Preto budeme sláviť dve sv. liturgie, ráno o 7:00 a večer o 17:00 hod. 

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

(Škola Slova), ktoré bude v piatok, 11. novembra 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.   

• V sobotu, 12. 11. 2022 bude popoludní od 14:30 hod. stretnutie detí, ktoré začali prípravu 

pred prijatím prvej sv. spovede a eucharistie. 

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

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

• Slávenie sv. liturgií prebieha aj v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline 

v Bratislave každú sobotu s obvyklým začiatkom o 19:00 hod.  

• 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 

• Pri zbierke na misie sme v nedeľu, 23. októbra 2022 sme misijné aktivity Katolíckej cirkvi 

v rozvojových krajinách podporili sumou 680 €. Pán Boh odmeň!  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu rod. Beblavej, Pätoprstej a Rimovej (22. 10. 22) a rod. 

Krajňákovej a Telepčákovej (29. 10. 22) 

        5. 11. 2022 upratujú: rod. Obertanová a Susla  

       12. 11. 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   

mailto:bratislava@grkatba.sk


                 o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 
  


