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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

    

                                                                SLOVÍČKO O SLOVE 
    
Drahí bratia aDrahí bratia aDrahí bratia aDrahí bratia a    sestrysestrysestrysestry!!!!    

 
 
„Za všetko hovoria čísla?“ Takmer denne sa nás o tom snažia presvedčiť informácie, 

ktoré sa k nám dostávajú. Už viackrát som túto vetu počul ako súčasť nejakej reportáže. Tak 
a tak to je, veď aj čísla hovoria jasnou rečou. Čísla sú niekedy dôležitým ukazovateľom. 
Hovoria o hospodárskej úrovni, politickej atmosfére. Osobne si myslím, že problém nastáva 
vtedy, keď sa nám niekto snaží nahovoriť, že najdôležitejšie sú čísla... A niekedy sa táto 
tendencia objavuje aj vo vonkajšom hodnotení udalostí v cirkvi. Situáciu hodnotíme cez čísla. 
Na stretnutie so sv. Otcom v Madride prišlo 2 mil. ľudí. Podľa sčítania ľudu z roku 2001 žije 
na Slovensku vyše 80 % kresťanov. Zaujímajú nás počty udelených sviatostí, čísla 
návštevnosti bohoslužieb. Nie je to na škodu. Ale je to celistvý obraz? Čísla môžu tak 
frustrovať ako aj poštekliť ego. V tejto súvislosti mi prichádza na um vyhrotený výrok, ktorý 
okrem iných zaznačil aj spisovateľ Mark Twain vo svojom diele Kapitoly z môjho života: 
„Existujú tri druhy klamstiev. Malé klamstvo, hrozné klamstvo a štatistika. Každopádne nám 
čísla môžu poskytnúť obraz o situácii, ale nehovoria nič o kvalite. A práve toto je 
v kresťanstve oveľa dôležitejšie. Kvalita vzťahu medzi Bohom a mnou.  

Zrejme toto sleduje aj evanjelista Lukáš. Z jeho Bohom inšpirovanej tvorby sme si 
vypočuli evanjelium 18-tej nedele po Päťdesiatnici. (Lk 5, 1-11) Lukáš vyvíja veľké úsilie, 
aby získal jediného človeka pre evanjelium. Tento evanjelista ako jediný zo štyroch 
kánonických evanjelistov zoznamuje adresáta Teofila (a tým aj nás) s udalosťami pred 
narodením Ježiša Krista. Po príbehoch zo začiatku Ježišovho verejného pôsobenia potom 
v štvrtej kapitole vidíme viacero príbehov, ktoré majú spoločného menovateľa: Božie slovo. 
Pri pokušeniach na púšti sa Pán Ježiš bráni Božím slovom, potom číta a vykladá Božie slovo 
doma v Nazarete a celá kapitolu uzatvára poznámka, že hlásal Evanjelium po judejských 



synagógach. Keď si to teda spojíme, výsledok je jasný. Ježiš Kristus prichádza, aby obnovil 
kvalitu vzťahu medzi Bohom a konkrétnym človekom.  

Nasledujúca piata kapitola sa začína zmienkou, že sa okolo Pána Ježiša tlačili davy. 
Mali hlad po Božom slove. Ale hneď to začína byť konkrétnejšie. Pozornosť Ježiša Krista sa 
sústreďuje na rybárov. Potom prichádza na rad Šimon, neskorší apoštol Peter. Určite sme si 
všimli, že Šimon nebol medzi zástupom, ktorý túžil po Božom slove. Nehľadal Božie slovo, 
a predsa si ho Božie slovo našlo. Nie v chráme, ale pri každodennej práci. Akoby nám 
evanjelium na tomto príbehu ukázalo o čo vlastne ide. A o čo teda išlo? Začalo sa to 
nenápadnou prosbou Pána Ježiša na Šimona, aby trocha odrazil od brehu. Tu si môžeme 
všimnúť dve veci. Pán Ježiš na začiatku nežiada horibilné výkony. Nechce, aby sa Šimon 
Peter pustil do kázania. Aspoň zatiaľ nie. A druhá vec je, že Šimon neprotestuje. Po 
celonočnej šichte sa mohol vyhovoriť na únavu, ale on to nerobí. A to je praktický odkaz pre 
nás. Takto sa začína kresťanstvo. Pri naoko nepatrných veciach. Pár minút denne v modlitbe, 
pár minút denne čítanie Božieho slova. Postupne a verne v malom. Boh od nás nežiada, aby 
sme hneď evanjelizovali masy, On najprv chce evanjelizovať nás. Až potom pôjde „do 
tuhého“: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!" (Lk 5, 4) A aká je odpoveď skúseného 
rybára?: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili.“ (Lk 5, 5) Šimon je odborník. 
On predsa najlepšie vie, kedy a ako loviť ryby. Bolo by tu viac vecí, ktoré mu bránili urobiť 
to, čo od neho Pán Ježiš žiada: jeho skúsenosti, možný výsmech iných skúsených kolegov, 
únava... A tu sa môžeme vidieť znova konkrétne. Čo nám najčastejšie bráni prehĺbiť svoj 
vzťah s Bohom? Sú to najmä dva postoje. Tým prvým je pýcha, ktorá sa skrýva za našimi 
skúsenosťami či obavami z toho, čo povedia ľudia. Tým druhý postojom je lenivosť. Myslíme 
si, že sme odborníci na svoj vlastný život. Šimon bol odborník, ale predsa sa rozhodol pre 
dôležitý krok a jedným dychom dodáva: „Ale na tvoje slovo spustím siete.“ Toto je ohromná 
veta. Šimon sa nechal chytiť do siete Božieho slova. Večer predtým šiel možno Šimon do 
práce preto, aby uživil svoju rodinu. Nevieme, či ho to práca bavila alebo nie. Ale tu 
dochádza k radikálnej zmene. Teraz bude pracovať pre Pána, na Jeho slovo, pretože Pán to 
tak chce. Znova konkrétna otázka: „Kedy sme naposledy išli do práce s postojom, lebo sa to 
páči Bohu, lebo Boh to tak chce, lebo to robím na Jeho slovo?“ To je úplne iná motivácia, 
ktorá úzko súvisí s tým, či chcem zostať len na povrchu, alebo ísť skutočne do hĺbky. Šimon 
Peter do hĺbky šiel. A vidíme dvojaký výsledok. Ten prvý je materiálny: Dve lode plné rýb. 
Ten druhý je oveľa dôležitejší, pretože je duchovný. Vyjadrujú ho slová: „Pane, odíď odo 
mňa, lebo som človek hriešny.“ (Lk 5, 8) Niektorí to označujú ako paradox viery. Aj by som 
chcel Pána Ježiša zadržať, ale zároveň vidím, že som hriešny a nehodný Božej lásky. Je 
zaujímavé, že Šimon Peter si práve tu uznal svoju hriešnosť. Zaujímavé a dôležité. Nie 
kázanie o pekle či moralizovanie, ale skúsenosť so silou Božieho slova privádza človeka 
k hlbokému vyznaniu: Bože, buď milostivý mne hriešnemu! Všimnime si, že počas celého 
príbehu je to len Šimon, ale iba na tomto mieste už zaznieva meno, ktoré mu dal Pán Ježiš: 
„Keď to Šimon Peter videl, padol Ježišovi k nohám...“ (Lk 5, 8) 

Čo nám môže povedať a dať toto evanjelium? Na prvom mieste je kvalita. Kvalita 
vzťahu medzi Bohom a mnou. Až potom nám môžu pomôcť aj čísla. Z iného zázračného 
rybolovu dokonca vieme, koľko rýb apoštoli chytili. „Bolo ich stopäťdesiattri.“, hovorí 
evanjelista Ján. Skutky apoštolov zasa prinášajú údaj o počte pokrstených po Petrovej 
Turíčnej kázni. „Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc 
duší.“ (Sk 2, 41) Čísla sú dôležité, ale nehovoria za všetko. Preto môže byť odkaz dnešného 
evanjelia zároveň dobrým štartom do ďalšieho týždňa: Za všetko v našom živote nech hovorí 
Božie slovo!   
 

 
 

 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 17. – 23. 10. 2011  
 
Pondelok             17:00   Na úmysel 
               
Utorok               17:00   Na úmysel  
          19:00   Na úmysel  
 
Streda              17:00  *  Matej (Porhinčák) 
 
Štvrtok                  17:00   † Anna, Štefan (Krajňáková)  
        
Piatok                  17:00  * Ľubomír, Anna (Porhinčák) 
           
Sobota               17:00  * Andrea a Johannes s rod. 
     Večiereň 
 
Nedeľa              19. po Päťdesiatnici, 2. hlas  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
          10:30     Sv. Liturgia (slovenská)  
               17:00     Večiereň  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 24. - 30. 10. 2011 
 
Pondelok        17:00  Na úmysel 
    
Utorok                 17:00  † Štefan, Júlia, Jozef (Papíková), panychída  
            19:00  Na úmysel  
 
Streda                 17:00  † Katarína, Andrej (Krajňáková) 
 
Štvrtok                     17:00  † Margita 
 
Piatok     17:00  † Mária, Peter, Paraska, Vasiľ, panychída 
 
Sobota            17:00   Na úmysel 

            Večiereň 
 

Nedeľa        20. po Päťdesiatnici, 3. hlas  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
          10:30     Sv. Liturgia (slovenská)  
          17:00    Večiereň  
 
 
 
 



OZNAMUJEME  
• V sobotu, 22. 10. 11 sa v našej farnosti uskutoční tzv. formačný deň pre mládež. Začiatok bude 
o 8. 30 h. Program tohto dňa začne spoločnou modlitbou a budú dve katechézy s prácou 
v skupinkách a tiež so spoločným obedom. Témou dňa bude zamyslenie nad otázkou: Kto som? 
Zakončením tohto formačného dňa bude sv. liturgia o 17. 00 h. Svoj prípadný záujem nahláste, 
prosím, do stredy, 19. 10. 2011   
• V sobotu, 22. 10. 11 bude v prípade záujmu aj stretnutie detí našej farnosti. Začiatok bude o 15. 
00 h. 
• V nedeľu, 23. 10. 11 sa uskutoční Zbierka na misie. Jej účelom je podpora misijných aktivít 
v krajinách tzv. tretieho sveta. 
• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k najsvätejšej eucharistii resp. k sviatosti 
zmierenia, aby svoj záujem nahlásili čím skôr nižšie uvedeným spôsobom. V októbri chceme 
začať prípravu pravidelnými stretnutiami.  
• Plánovaná eparchiálna púť do Lúrd, La Salety ... sa neuskotoční v plánovanom termíne v 
októbri 2011. Kvôli nedostatočnému záujmu sa presúva na máj budúceho roka 2011.  
• V dňoch od 3. do 6. 11. 2011 bude v našej farnosti prebiehať obnova misií, ktoré sme mali 
v roku 2010. Pri tejto príležitosti našu farnosť znova navštívia otcovia redemptoristi 
s pripraveným programom.  
• Otcovia redemptoristi dávajú do pozornosti časopis Misionár. Je to 60 stranový farebný 
mesačník určený pre strednú a staršiu generáciu. Veľkú časť časopisu tvorí tzv. ľudová čítanka, 
ktorá obsahuje katechézy a kázne na nedele a sviatky. Cena jedného čísla je 1 €, avšak celoročné 
predplatné je 11 €. Objednať si ho môžete samostatne alebo cez farský úrad. Pri objednávke do 
10. 12. 2011 získate ako bonus farebné gréckokatolícky stolový kalendár na rok 2012.  

ĎAKUJEME  

• V dňoch 15. 9 – 9. 10. 2011 prebehol piaty ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti 
hladu na pomoc chudobným na Haiti a Hondurase. Pomohli sme aj my kúpou 
medovníkového srdiečka v nedeľu, 9. 10. 11 po sv. liturgiách. Dohromady sme prispeli 
sumou 585,- €.  

• Ďakujeme Bohu známej rodine, ktorá podporila náš chrám sumou 50,- €.  

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Mojzešovej a Jancurovej (8. 10. 11) a rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (15. 10. 11) 
                22. 10. 2011 upratuje: rod. Michalkova a Mockova 
      29. 10. 2011 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova. 
Ďakujeme za Vašu službu!  

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu, 8. 10. 2011 oslávil svoje 40-te narodeniny aktívny veriaci našej farnosti Peter 
Žeňuch DrSc. Za jeho prínos ďakujeme a vyprosujeme mu aj jeho rodine Božie požehnanie na 
mnohaja lita!     

LÚČIME SA  

• V utorok, 6. 9. 2010 tragicky zahynul Andrej Valiga († 25), člen Oázového spoločenstva, 
ktorý sa aktívne podieľal aj na živote našej farnosti, najmä pri spoluorganizovaní našich 
každoročných plesov. Smútočné obrady sa uskutočnili 8. 10. 2011. Večná pamiatka!   

KKOONNTTAAKKTT 
V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte: 
 osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0907/387 265, 
                                                           e-mail: rastislav.cizik(zavináč)gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717  
 


