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

Pred nejakým časom som sa zúčastnil na prednáške o teórii komunikácie. Okrem iného 
ma zaujalo, keď prednášajúci povedal. „Dajte si pozor na slovo ale.“ A potom to vysvetlil, že 
keď totiž použiješ toto slovo, v partnerovi komunikácie sa rozsvieti červené svetlo: Pozor, 
teraz príde negácia toho, čo som povedal. „Ľudia nemajú radi slovo ale, preto ho radšej 
vypusťte alebo nahraďte iným slovom,“ znela rada prednášajúceho. 

Keď sa pozrieme na dnešné podobenstvo o „márnotratnom synovi“, príde nám veľmi 
sympatické. Dokonca aj tým, ktorí nemajú s kresťanstvom nič spoločné. Nie nadarmo sa 
označuje ako jedno z najkrajších podobenstiev Nového zákona. Ktosi povedal, že keby sa 
nám z evanjelií zachovalo len toto podobenstvo, stačilo by to. Nádherným spôsobom totiž 
vykresľuje lásku Boha k človeku. Prečo je toto podobenstvo také silné? Možno by niekto 
zareagoval v tom zmysle, že tu chýba slovo ale. Boh miluje človeka bez nejakého ale. Je to 
naozaj tak? Pozrime sa na toto podobenstvo znova trocha bližšie. Keďže je nám tento príbeh 
dobre známy, môžeme si dovoliť vstup „in medias res“. Už totiž vieme, čo vlastne znamenala 
žiadosť mladšieho syna o predčasné vyplatenie dedičstva. Mladší syn sa akoby nevedel 
dočkať, kedy otec zomrie. Už s ním nechcel mať nič. Vieme, že skončil pri najpodradnejšej 
práci pre žida. Pásol nečisté zvieratá – svine. Skončil na dne. Mohli by sme si myslieť, že to 
bol čas, kedy si uvedomil, že jediná záchrana je vrátiť sa k otcovi. Ako je ale toto vysvetlenie 
zlučiteľné s poznaním, že Boh hľadá človeka? Preto tu niekto vysvetlil konanie strateného 
syna iným spôsobom. Čo ak? Mladší syn odišiel z domu s peniazmi. Peniaze minul. Chcel sa 
vrátiť domov. Možnože rozmýšľal prakticky. „Nevrátim sa predsa domov s prázdnymi 
rukami. Ako sa na mňa bude pozerať otec a brat? Okrem toho ma v tom prípade čaká aj 
nepríjemný obrad vyobcovania zo spoločenstva, keď prídem bez peňazí.“ Preto sa rozhodol 
zamestnať a peniaze zarobiť. Nevyšlo to. A tak zosnoval plán B: vráti sa domov, zaučí sa do 



práce, zamestná sa u svojho otca a pokúsi sa z platu našetriť sumu, ktorú premárnil, aby ju 
mohol vrátiť otcovi.  

Často sa jeho slová „vstúpil do seba“ vykladajú ako pokánie. Ale viaceré preklady tu 
ešte neoznačujú mladšieho syna za kajúcnika (skôr používajú pojmy: dostal rozum, začal sa 
zaoberať sebou, pomyslel si). Ako však vnímať jeho vyznanie: „Otče zhrešil som proti nebu i 
voči tebe...?“ Ježišovými poslucháčmi boli farizeji, ktorí poznali písmo. A spoznali, že Ježiš 
týmito slovami pripomína slová faraóna pred Mojžišom, ktoré nie sú prejavom ľútosti, ale 
snahou nakloniť si jeho priazeň a presadiť svoj úmysel, ktorý bol v rozpore s Mojžišovým. 
Márnotratný syn sa pokúša o to isté. Ale sú premárnené peniaze tým hlavným problémom? 
Márnotratný syn si myslí, že keď našetrí peniaze, všetko sa dá do poriadku. Je toto ľútosť? 
Alebo len snaha naplniť zákon?  

Evanjelium spomína, že bol ešte ďaleko, keď ho zbadal jeho otec. Môžeme tu ešte 
vidieť skôr duchovnú ako fyzickú vzdialenosť. Ak si totiž márnotratný syn myslí, že zarobí 
peniaze a svoji chybu napraví, potom je naozaj ďaleko od postoja svojho otca. Ten, keď zbadá 
svojho syna, beží mu naproti. Neberie ohľad na okolnosti. Podľa židovskej tradície ten, kto sa 
dotkol pastiera svíň, bol tiež nečistý. Ale pre otca to nie je dôležité, pretože našiel svojho 
milovaného syna. Pre patriarchov blízkeho východu nebolo zvykom, aby utekali na 
verejnosti, pretože to bolo znakom pokory. Tento otec sa však stavia do pozície sluhu, keď sa 
ponižuje a uteká svojmu synovi naproti. Márnotratný syn vidí, ako otec k nemu uteká, a je 
tým zaskočený. Toto vôbec nečakal. Zmôže sa len na prvú časť svojho naučeného prejavu, 
ktorý teraz získava úplne iný význam. Vyznáva, že zhrešil a nie je hodný byť jeho synom. 
Tým, že vynecháva poslednú časť svojho prejavu, priznáva, že nemá riešenie ako uzdraviť 
narušený vzťah. Už sa nesnaží zmanipulovať svojho otca. Otcov prejav lásky zmenil jeho 
myslenie a v okamihu pokánia prijíma skutočnosť, že bol nájdený. V tom je jeho pokánie. 
Otec k nemu našiel cestu, on to prijal a tým sa zachránil. Nie syn hľadá otca, ale otec hľadá 
syna. Boh teda hľadá človeka.  

Ešte stále si myslíme, že v tomto podobenstve nie je žiadne ale? Myslím, že opak je 
pravdou. Rozdiel medzi láskou Boha a ľudskou láskou je v jednom písmenku. My ľudia 
milujeme slovom „až“ Až keď ty budeš dobrý, milý, podľa mojich predstáv, až keď vyplníš 
zákon, až vtedy ťa budem mať rád. Lásku Boha ale vystihuje iné slovo. Je to slovo „už“. 
Lenže nechýba tam ani slovo „ale“. Lebo človek by si mohol povedať. Boh ma predsa miluje 
a ja si môžem robiť, čo chcem. Je pravda, že Boh ma hľadá a miluje, takého, aký som, ale 
nenechá ma takého aký som. A toto je dôležité. Že Boh nerešpektuje pravidlá našej 
komunikácie? On má svoju komunikáciu. Tá sa nám nemusí vždy páčiť. Ale veď o to vôbec 
nejde. Tu nejde o naše sympatie, tu ide o našu záchranu. 
 

 
ZO ŽIVOTA NAŠEJ CIRKVI: SV. LITURGIA UŽ AJ NA ZÁHOR Í 

 
V nedeľu, 29. januára 2012, o 8.00 h. slávil vladyka Peter Rusnák archijerejskú sv. 

liturgiu vo farskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Malackách. Išlo o prvú gréckokatolícku sv. 
liturgiu v tomto meste, ktoré jurisdikčne patrí pod farnosť Bratislava – Staré mesto. Pred 
začiatkom sv. liturgie privítal vladyku Petra miestny dekan o. Ján Hudec. Počas slávenia sv. 
liturgie potom vladyka Peter v úvode homílie taktiež vyjadril svoju vďačnosť za poskytnutú 
ústretovosť a pozval prítomných veriacich k aktívnemu poznávaniu východného obradu. 
Potom už zaostril pozornosť na tému aktuálnej Nedele o mýtnikovi a farizejovi – pokoru. 
Nosnou myšlienkou bolo pozvanie prijať pravdu o sebe, o svojej hriešnosti, ako aj riešenie – 
prijatie Božej milosti. Sv. liturgiu, na ktorej sa zúčastnilo asi 150 veriacich oboch obradov, 
kvalitným spevom sprevádzal katedrálny zbor Chrysostomos z Bratislavy. Po skončení sv. 
liturgie zazneli ešte slová poďakovania vladykovi Petrovi ako aj všetkým zúčastneným 
a nasledovalo malé agapé v priestoroch pastoračnej miestnosti farského úradu. 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 6. - 12. 2. 2012  
 
Pondelok             17:00  † Júlia, Jozef, Štefan (Papíková) 

 
Utorok                 17:00  Na úmysel 
                             19:00  * Katarína, Mikuláš (Žeňuch) 
 
Streda          17:00  * Matias a Tobias 
 
Štvrtok           17:00  * Marta, Juraj (Žeňuch) 
        
Piatok          17:00  † Peter, Terézia, Štefan, Michal (Nalevanková) 
                 
Sobota             1. zádušná 
                               17:00  † Za zosnulých veriacich našej farnosti, panychída, hramoty 
     Večiereň  
 
Nedeľa                   Mäsopôstna, 2. hlas  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
          10:30     Sv. Liturgia (slovenská) 
              17:00     Večiereň 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 13. - 20. 2. 2012 
 
Pondelok              17:00  Na úmysel 
 
Utorok               17:00  Na úmysel 
                             19:00  Na úmysel  
 
Streda          16:00 Sv. liturgia v kaplnke Úradu vlády SR   

        17:00  Na úmysel 
     
Štvrtok              17:00  Na úmysel 
        
Piatok          17:00  Na úmysel 

                 
Sobota               17:00  Na úmysel  

  Večiereň 
 
Nedeľa           Syropôstna, 3. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
                             10:30     Sv. Liturgia (slovenská)   
                             17:00     Pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a obradom  
                                             vzájomného zmierenia 
 
 



OZNAMUJEME  
• Sobota, 11. 2. 2012 je prvá zádušná. Svätá liturgia bude slávená za zosnulých veriacich 
našej farnosti a našich príbuzných a po nej bude panychída s hramotami. Kto chce obnoviť 
hramotu svojej rodiny alebo nahlásiť novú, prípadne dopísať mená zosnulých, môže tak 
urobiť v najbližších dňoch.  
• V sobotu, 11. 2. 12, o 10. 00 h. sa v priestoroch biskupského úradu znova uskutoční 
príprava detí pred prijatím sviatostí zmierenia a eucharistie.   
• Pre našich najmenších sme naplánovali karneval, ktorý sa uskutoční v sobotu, 11. 2. 2012 
so začiatkom o 15. 30 hod. v priestoroch biskupského úradu. Pre deti so zaujímavými 
maskami sú opäť pripravené zaujímavé ceny. Vítané sú aj masky rodičov. 
• V nedeľu, 12. 2. 2012 bude znova spoločný farský obed s následnou prednáškou 
v priestoroch biskupského úradu. Pozvanie tentoraz prijal o. Miroslav Medviď. Svoj záujem 
nahláste, prosím, do stredy, 9. 2. 2011 na nižšie uvedené kontakty.  
• V stredu, 15. 2. 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, 18. 2. 2012 sa znova uskutoční formačný deň pre mladých. Program sa začne o 9. 
30 h. a bude pokračovať modlitbou a katechézou. Súčasťou bude spoločný obed s následným 
popoludňajším programom. Katechézy na tému modlitba a pôst prednesie o. Milan Lach.   
• Oznamujeme, že nedeľou, 29. 1. 2012 sa začali sláviť sv. liturgie v Kostole Najsvätejšej 
Trojice v Malackách. Sv. liturgie budú v spomenutom chráme slávené prvú nedeľu 
v mesiaci, o 17.00 h. 
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Špinder, syn rodičov Jozefa a Emílie r. 
Feškaničovej, narodený v Humennom, bývajúci v Bratislave a Jaroslava Hnatová, dcéra 
rodičov Jaroslava a Alžbety r. Kaliňakovej, narodená v Humennom a bývajúca v Bratislave. 
Sviatosť manželstva chcú prijať v našom chráme 18. 2. 2012.    

BLAHOŽELÁME  
• V pondelok, 30. 1. 2012 oslávil svoje 70-te narodeniny aktívny veriaci našej farnosti p. 
Andrej Jancura, 12. 12. 11 oslávila svoje 60-te narodeniny jeho manželka Katarína a 4. 1. 12 
svoje 40-te narodeniny ich syn Andrej. V nedeľu, 29. 1. 2012 oslávil svoje 40-te narodeniny 
aj náš veriaci Štefan Ščurko. Úprimne ďakujeme za Vašu službu a vyprosujeme Božie 
požehnanie na mnohaja i blahaja lita! 

ĎAKUJEME  
• 29. 1. 12  sa pri zbierke na Katolícku univerzitu vyzbieralo 206, 32 €. Srdečne ďakujeme! 
• Ďakujeme všetkým organizátorom a tým, ktorí akoukoľvek formou podporili realizáciu 8. 
gréckokatolíckeho plesu v sobotu, 4. 2. 2012, v bratislavskom UPC. 
• Bohu známa rodina podporila našu farnosť sumou 50 €. Rodina Bombalová prispela sumou 
50 €. Štedrým darcom vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ 
•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Jancurovej a Mojzešovej (28. 1. 12) a rod. Michalkovej a Mockovej (4. 2. 12)    
         11. 2. 2012 upratuje: rod. Kováčova a Vavríková  
          18. 2. 2012 upratuje: rod. Hrubčinova a Semberova. 
 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  


