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                                                                SLOVÍČKO O SLOVE 
    
Drahí bratiDrahí bratiDrahí bratiDrahí bratia aa aa aa a    sestrysestrysestrysestry!!!!    

 
 
„Viedeň je iná!“ Keď som po prvý krát zbadal reklamný pútač s týmto nápisom pri 

diaľničnom obchvate spomenutého mesta, nevedel som, čo presne to znamená. Preto som 
použil internet a našiel tam rovnomennú stránku. Viedeň je iná. Ide o snahu presvedčiť ľudí, 
že Viedeň je iná, ako ostatné veľkomestá. A to v mnohých ohľadoch. No nájdu sa aj názory, 
ktoré to spochybňujú. Vraj sú to len akési kozmetické úpravy, ktoré chcú zakryť, že je to 
v podstate veľkomesto ako každé iné. So svojimi pozitívnymi i negatívnymi stránkami. 
Každopádne ma to priviedlo k takej úvahe. Znamená byť iný – byť lepší? Pod tlakom verejnej 
mienky môžeme získať dojem, že je to naozaj tak. Čím exotickejšie niečo znie, tým je to 
zaujímavejšie. Nazveme zeleninovú polievku minestrone alebo ratatouille a je z toho 
hollywoodsky trhák. Bombardujú nás vždy nové módne trendy takmer v každej oblasti života. 
Akoby takmer každá nová generácia žila podľa pravidla: Hlavne, že to urobíme ináč, ako naši 
rodičia. Dokonca aj na začiatku zaľúbenosti človek povie vetu: Si iný/-á ako ostatní/-é. Akoby 
kdesi vo mne bola túžba byť iný. Ale znamená to automaticky byť lepší?    

Tak, ako pred týždňom nás evanjelium aj dnes pozýva do Jericha. Do mesta, ktorému 
dali „zbožní Izraela“ nálepku pohanské. Už vieme, že to bolo mesto, ktoré kedysi znamenalo 
prekážku pre Izraelitov na ceste do zasľúbenej zeme, a že túto prekážku odstránil s pomocou 
Boha Jozue a hŕstka mužov. Je zaujímavé, že sa znova ocitáme v tomto meste. Len nedávno 
tu vrátil Pán Ježiš zrak slepému človekovi a teraz tu robí ďalší zázrak. Akoby Pán Ježiš chcel 
zmeniť nálepku tohto mesta. Akoby chcel ukázať, že Jericho je iné. A ukazuje to na 
konkrétnej udalosti. Ježiš Kristus sa stretáva so Zachejom. Aj Zachej je iný. Bol lepší? 
Evanjelium o Zachejovi hovorí tri veci: bol hlavný mýtnik, bol bohatý a bol malej postavy. 
Zachej pracoval pre nepriateľských Rimanov. V očiach ostatných bol kolaborant. Zrejme 
nebol v obľube verejnosti. Napriek tomu, že bol bohatý, predsa ho to nenapĺňalo. Bol malej 
postavy. Môžeme tu vidieť náznak toho, že v živote skutočne nedorástol. Nedorástol pre 



zmysel svojho života. Možno ho vnímali cez jeho peniaze, cez jeho vysoký post, ale skôr asi 
na vlastnej koži zažíval ten známy výrok: „Nech si ma nenávidia, len nech sa ma boja.“ 
Zachej prišiel v živote skrátka. Bol ukrátený o to podstatné. O lásku. Zachej bol iný, ako 
ostatní. Ale možno len preto, lebo túžil po skutočnom naplnení. Po niečom či niekom, kto dá 
zmysel jeho životu. Preto sa chytá všetkého. Keď počuje, že do mesta prichádza Pán Ježiš, 
chce ho stretnúť. Tu ale naráža na zástup, cez ktorý sa nevie dostať. Spomínam si na výroky 
ľudí, ktorí vysvetľovali, prečo nechodia do chrámu podobným spôsobom: „Nechodím do 
chrámu kvôli ľudom, ktorých tam stretnem.“ Ale Zachej sa nevzdal. Nenechal sa odradiť 
zástupom ľudí, ktorý by niekto vnímal ako prekážku. Zachej bol iný. Vyšiel na „planý 
figovník“. Symbolicky by sme v tom mohli vidieť to, že Zachej sa verejne priznáva k svojim 
hriechom. Lebo vieme, že v Starom zákone je práve figovník spojený s prvým pádom človeka 
do hriechu. Zachej bol teda iný. Ale prečo si ho Pán Ježiš všimol? Z jednoduchého dôvodu. 
Lebo aj Ježiš Kristus je iný. Stal sa iný kvôli nám. Boh sa stal človekom. Kvôli tým, ktorí 
túžia nájsť zmysel svojho života. Kvôli všetkým. Ježiš Kristus sklamal predstavy „zbožných“ 
svojej doby. Sám to vyjadril slovami: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ 
(Mt 9, 13) A Zachej toto zakúsil na vlastnej koži. Ježiš Kristus je iný ako ostaní bôžikovia, 
ktorých si človek hľadá. Vtedy aj dnes to môže byť práca, kariéra, úspech, uznanie. Človek 
ich musí hľadať. Ale Boh je iný. On hľadá človeka. Tak ako našiel Zacheja na strome. Tak 
hľadá aj nás. Zachej vlastne robí tri zásadné kroky, ktorými nám dáva príklad. Sú to tri body 
obrátenia: Priznanie, Vyznanie, Rozhodnutie. Zachej si najprv priznal, že nie je v živote 
šťastný a uznal tiež svoju vinu. Potom to vyznal pred Ježišom Kristom a nakoniec 
nasledovalo radikálne rozhodnutie: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som 
niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ (Lk 19, 8) Zachej jednoducho našiel odpoveď na 
svoju otázku: „Existuje niekto, kto ma miluje takého, aký som?“ Tou odpoveďou bol Ježiš 
Kristus sám. Prečo bol Zachej iný? Lebo chcel byť lepší? Nie! Lebo chcel byť milovaný.  
 Aj my kresťania máme byť iní. Aj na nás čaká cesta, ktorá spočíva v troch krokoch: 
priznať, vyznať a rozhodnúť sa. Alebo sme sa zasekli v nejakej etape? Pán Ježiš povedal 
Zachejovi dôrazne: „...dnes musím zostať v tvojom dome!“ Nepovedal mu, že musí zostať 
v jednej izbe jeho domu. On chce byť prítomný v celom dome, t.j. v každej oblasti môjho 
života. Preto môžeme povedať, že aj Bratislava môže byť iná, Slovensko môže byť iné, svet 
môže byť iný, ak ja budem iný. Ak budem iným kresťanom. A byť iný ako kresťan 
neznamená byť lepší. Znamená to jedno – byť milovaný. Uveriť tomu, že Pán Ježiš, Boh 
a Človek sa na mňa díva s láskou a chce vojsť do „môjho domu“. Znamená to prijať do 
svojho života Boha, ktorý sa kvôli mne stal iný.  
 
 

ZO ŽIVOTA CIRKVI „ZA VE ĽKOU MLÁKOU“ 
 
 
           Svätý Otec Benedikt XVI. vymenoval 19. januára t.r. nového arcibiskupa metropolitu v 
Pittusburghu (USA), Jeho Excelenciu Mons. Wiliama C. Skurlu, doterajšieho biskupa 
eparchie Passaic (USA). Metropolita arcibiskup-nominant Wiliam C. Skurla sa tak stane 
piatym metropolitom arcibiskupom Archieparchie Pittsburgh a hlavou Byzantskej katolíckej 
ruténskej metropolie sui iuris (svojho práca) v Pittsburghu. Intronizácia nového 
pittsburghského hierarchu sa uskutoční 18. apríla v Pittsburghu. Pittsburghská archieparchia 
má 58.000 veriacich a rozprestiera sa v západnej Pennsylvanii, v niektorých oblastiach štátu 
Ohio a ďalších štátoch USA: Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, 
Oklahoma, Tennessee, Texas a Západná Virginia. 

Otcovi arcibiskupovi blahoželáme a vyprosujeme otvorenosť pre Božie milosti v jeho 
náročnej službe na „many years“!                                                                                            
 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 22. - 29. 1. 2012  
Pondelok             17:00  Na úmysel  

 
Utorok                 17:00  Na úmysel 
                             19:00  * Mária a Peter s rodinou (Michalková) 
 
Streda          17:00  * Anna, Miroslav (Králová) 
 
Štvrtok           17:00  * Mária a Peter s rodinou (Michalková) 
        
Piatok          17:00  † Šimon, Mária, Bohuslav, Mária, Ján (Králová), panychída 
                 
Sobota               17:00  * Mária a Peter s rodinou (Michalková) 
     Večiereň  
 
Nedeľa                   O mýtnikovi a farizejovi, 8. hlas  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
          10:30     Sv. Liturgia (slovenská) 
              17:00     Večiereň 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 1. - 5. 2. 2012 
Pondelok              Traja  svätí svätitelia, Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy 
                                 7:00 Na úmysel   
                             17:00  † Mária, Eva, Ladislav (Arvayová) 
 
Utorok               17:00  Na úmysel 
                             19:00   *  Mária a Peter s rodinou (Michalková) 
 
Streda          17:00  Na úmysel 
            Večiereň s lítiou  
 
Štvrtok     Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista; požehnanie sviec, myrovanie 

7:00   Na úmysel  
             17:00  † Tibor, Ružena (Michalková) 
        
Piatok            7:00  Na úmysel   

        17:00  † Štefan (Nalevanková), panychída 
                 
Sobota               17:00  Na úmysel  

  Večiereň 
 
Nedeľa           O márnotratnom synovi, 1. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
                             10:30     Sv. Liturgia (slovenská)   
                             17:00     Večiereň 
 



OZNAMUJEME  
• Od 18. do 25. januára 2012 prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V rámci tohto 
týždňa organizuje Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy celobratislavskú ekumenickú 
bohoslužbu, ktorá sa uskutoční v utorok, 24. 1. 2012 o 17.30 h. vo Františkánskom kostole na 
Františkánskom námestí 2, v Bratislave. Na tejto bohoslužbe bude zastúpená aj naša cirkev. 
Srdečne pozývame!  
• V stredu, 25. 1. 2012 bude v kaplnke Úradu vlády SR slávená naša sv. liturgia s obvyklým 
začiatkom o 16. 00 h. Táto sv. liturgia je prístupná verejnosti. 
• V sobotu, 28. 1. 12, o 15. 30 h. sa v priestoroch biskupského úradu znova uskutoční príprava 
detí pred prijatím sviatostí zmierenia a eucharistie.   
• V nedeľu, 29. 1. 12 sa po sv. liturgiách uskutoční zbierka na Katolícku univerzitu 
v Ružomberku. Vopred ďakujeme za vašu podporu! 
• V nedeľu, 29. 1. 2012, o 8.00 h.  bude vo farskom Kostole Najsvätejšej Trojice v 
Malackách slávená sv. liturgia. Hlavným celebrantom bude Mons. Peter Rusnák, sv. liturgiu 
bude spevom sprevádzať náš katedrálny zbor Chrysostomos. 
• V pondelok, 30. 1. 12 slávime odporúčaný sviatok Troch svätých svätiteľov. V deň sviatku si 
zároveň pripomíname 4. výročie ustanovenia našej Bratislavskej eparchie a povýšenia našej 
cirkvi na metropóliu. Aj v tento deň budú znova dve sväté liturgie, prvá o 7. 00 h. v slovenskom 
a druhá o 17. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku.     
• Vo štvrtok, 2. 2. 12 budeme sláviť odporúčaný sviatok Stretnutia nášho Pána, Boha a 
Spasiteľa Ježiša Krista. V deň sviatku budú znova dve sväté liturgie, jedna ráno o 7. 00 hod. 
v cirkevnoslovanskom a večer o 17. 00 h. v slovenskom jazyku. Po sv. liturgiách bude 
požehnanie sviec a myrovanie. 
• Piatok, 3. 2. 12 je zároveň prvým piatkom v mesiaci a tak znova pozvanie a príležitosť zakúsiť 
lásku Boha vo sviatosti zmierenia. Aj v tento deň budú znova dve sväté liturgie, prvá o 7. 00 h. 
v slovenskom a druhá o 17. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku.  Počas celého dňa bude možnosť 
pristúpiť k sviatosti zmierenia a k verejnej adorácii bude vyložená Najsvätejšia eucharistia. Tento 
piatok je zároveň voľnica. 
• Mladí z našej farnosti pripravujú 8. ročník gréckokatolíckeho plesu a s radosťou Vás na ňom 
očakávajú. Budú vďační za podporu darom alebo financiami. Ples bude v UPC v Mlynskej 
doline, 4. 2. 2012. Lístky sú už v predaji. Prvých 100 lístkov za 15 € sa už predalo, ostatné sú 
po18 €.  

BLAHOŽELÁME  
• V nedeľu, 15.1. 2012 oslávil svoje 65-te narodeniny aktívny veriaci našej farnosti a člen farskej 
rady doc. Marcel Mojzeš. Úprimne ďakujeme za Vašu službu a vyprosujeme Božie požehnanie 
na mnoho rokov! 

ĎAKUJEME  
• Bohu známa osoba podporila našu farnosť sumou 50,-.€, Štedrej darkyni vyslovujeme úprimné 
„Pán Boh odmeň!“ 
•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Hrub činovej a Semberovej  (14. 1. 12) a rod. Kraj ňákovej a Žeňuchovej (21. 1. 12)    
         28. 1. 2012 upratuje: rod. Jancurova a Mojzešova  
            4. 2. 2012 upratuje: rod. Michalkova a Mockova.    
 Ďakujeme za Vašu službu!  

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  


