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

Toto je slovo do bitky. Už sme  určite viackrát počuli, možno už aj použili toto slovné 
spojenie. Jednoducho vyjadruje, že na začiatku konfrontácie väčšinou stojí nejaké slovo. 
Slovo, ktoré nás „dvihne zo stoličky“. Slovo, ktoré nás pohne z miesta. Slovo, ktoré nás 
vyprovokuje k radikálnym činom. Je to slovo do bitky.  

My sa dnes nachádzame na začiatku Veľkého pôstu. Je pred nami čas, ktorý môžeme 
vnímať ako boj. Veľmi vhodne tu vyznievajú slová sv. apoštola Pavla v Liste Efezanom. 
„Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto 
temného sveta...“ (Ef 6, 12) Preto aj to dnešné evanjelium môžeme v tomto zmysle chápať 
ako „slovo do bitky“. Čaká nás takpovediac trojboj. Budeme zápasiť v troch disciplínach 
kresťana – modlitba, pôst, almužna. Preto si môžeme pripomenúť pravidlá týchto disciplín. 
Modlitba . Keď som asi pred mesiacom čítal knihu s názvom Bláznivá láska, zarazila ma 
hneď prvá kapitola. Mala názov Prestaň sa modliť. Pri podrobnejšom čítaní vysvitlo, o čo ide. 
Bola to vlastne výzva, aby sme sa začali modliť s vierou. Lebo mnoho kresťanov má s 
modlitbou veľký problém. Niekto má nechuť k modlitbe, niekto nedostatok času, iný sa 
nedokáže pri modlitbe sústrediť. Možno pre niektorých je modlitba doslova zbytočná. A majú 
na to celkom „logické a rozumné“ argumenty: „Načo sa máme modliť, keď Pán Boh o nás 
všetko vie? Načo Mu máme hovoriť o našich potrebách, keď On ich dokonale pozná? Ani na 
ulici každému nehovoríme, čo máme oblečené. Ani v reštaurácii sa nesťažujeme na hlad. 
Každý buď vidí, alebo si to logicky domyslí. Vševediaci Boh o to skôr…“ Zabúdame však na 
to, že modlitba je čosi omnoho viac, ako iba naša objednávka služieb alebo tovaru od nebeskej 
firmy. Modlitba je teda čosi mimoriadne vzácne. Nie je to len vyrozprávanie sa. Je to chvíľa, v 
ktorej vedome prežívam prítomnosť mocného Boha. A toto premieňa a posväcuje môj život. 
Modlitba tak prestáva byť nepríjemnou povinnosťou alebo vecou zvyku. Stáva sa obrovskou 



výsadou, ktorá patrí Božím deťom. Modlitbu nepotrebuje Boh, ale potrebujeme ju my. 
Modlitba je dialóg, nie len náš monológ. Nielen hovoriť, ale aj počúvať. A ako sa dá lepšie 
počúvať Boha, ako cez Jeho slovo? Skúsme si preto v tomto období, ktoré je pred nami nájsť 
čas na modlitbu s Božím slovom. Toto je to slovo do bitky. Prestaňme sa modliť a začnime sa 
modliť.  

Druhá disciplína je pôst. Pán Ježiš nám dnes dáva cennú radu: „Keď sa ty postíš, 
pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je 
v skrytosti.“ (Mt 6, 17n) Správny pôst je výsledkom správnej modlitby. Pôst nie je niečo 
pochmúrne, tvrdé a asketické. Pôst kresťana vyzerá úplne ináč. Nie je to výraz smútku 
a bolesti, ako to bolo u Izraelitov, ktorí sa postili vtedy, keď ich postihli pohromy a trápenia. 
Nie je to ani asketické cvičenie, tak blízke pohanským Grékom, ktorí vraj chodili na hostiny 
s bohato prestretými stolmi, len na ne pozerali a potom odchádzali hladní. Nie je to ani forma 
nátlaku na Boha. Tento čas je dar. Dar, kedy môžem ukázať a vychutnávať svoju slobodu, 
ktorú mi ponúka Boh. Lebo tak ako sýty človek odloží zákusok a vyberie sa za niečím lepším, 
čo sa mu ponúka, tak aj kresťan vie odložiť jedlo a zábavu, pretože ide za niekým oveľa 
lepším a „výživnejším“ – za Kristom.  
 Trojboj kresťana uzatvára almužna. Je výsledkom správnej modlitby a pôstu. A tu 
môžeme vidieť tiež dve roviny – materiálnu a duchovnú. Materiálna stránka nás vyzýva 
k charitatívnej činnosti. Určite to je veľmi dôležité. No dôležitejší je duchovný rozmer tohto 
boja. V prípravnom období na pôst sme pri sv. liturgiách počuli aj vetu Pána Ježiša: „Ale čo je 
vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté.“ (Lk 11, 41) Vieme, že obdobie pôstu 
je časom, kedy sa ponárame do svojho vnútra a skúmame sa. Chceme poznať pravdu o sebe. 
Chceme spoznať, čo nás delí od Boha. Spoznávame svoj hriech. A čo s tým potom? Počuli 
sme. Boh čaká na to, čo nájdeme, ako „žobrák na almužnu“. Takto sa Boh ponížil. Aby nás 
povýšil k sebe. Preto je duchovný význam tejto disciplíny zmierenie sa s človekom 
a zmierenie sa s Bohom vo sviatosti pokánia.   

Toto je pozvánka od Boha pre nás. Pozýva nás k trojboju – pôst, modlitba, almužna. 
Dáva nám „slovo do bitky“, aby nás zdvihlo zo stoličky našej pohodlnosti či nevládnosti. 
A čo nám za to ponúka? Cenu, ktorú pre nás vyhral on sám na kríži. Večný život.       
  
 

 
ZO ŽIVOTA NAŠEJ CIRKVI:  „ ZBOHOM MÄSO“ 

 
 

Fašiangové obdobie býva naplnené bálmi, plesmi a karnevalmi. Stalo sa už tradíciou, 
že aj v mnohých farnostiach sa organizujú plesy či karnevaly. Tak tomu bolo aj v našej 
farnosti. Farský ples sa tu konal 4. februára t.r. v Univerzitnom pastoračnom centre v 
Mlynskej doline (už ôsmy ročník) a farský karneval pre deti v sobotu, 11. februára vo 
vyzdobenej spoločenskej sále na Eparchiálnom úrade. 

Deti si na karnevale mohli zatancovať i zasúťažiť pod vedením animátorky Pipi Dlhej 
pančuchy v takých hrách ako pohyblivý chodník, tanec s balónom, či tancovanie na 
papieri. Na víťazov čakali zaujímavé detské odmeny (hračky, školské potreby, sladkosti). A 
aby sa nenudili ani rodičia, o. Rasťo pre nich pripravil súťaž na tému: Poznáš svoju Cirkev? 

Deti si mohli pochutiť na všelijakých maškrtách, ktoré pripravila manželka o. Rasťa 
Tatiana, ako aj na obrovskej pestrofarebnej karnevalovej torte. Nechýbala ani veselá hudba, 
detské piesne a ukazovačky. Deti i dospelí sa dobre zabavili a už teraz sa tešia na 
budúcoročný karneval. 
                                                                                                       

         zdroj: www.grkatba.sk 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 20. - 26. 2. 2012  
 
Pondelok             17:00  † Ján, Štefan, Katarína (Krajňák) 

 
Utorok                 17:00  Na úmysel 
                             19:00  * Filip (Janočko) 
 
Streda          17:00   Služba preždeosvjaščénnych dárov 
 
Štvrtok           17:00  † Ján, Katarína (Krajňák)  
        
Piatok          17:00   Liturgia vopred posvätených darov, svätenie kolivy 
                 
Sobota             Teodora Tiróna  
                               17:00  † Štefan, Mária (Pokrivčák) 
     Večiereň  
 
Nedeľa                   1. pôstna, 4. hlas  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
          10:30     Sv. Liturgia (slovenská) 
              17:00     Pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 27. 2. - 4. 3. 2012 
 
Pondelok              17:00  * Ľubomír, Anna (Porhinčák) 
 
Utorok               17:00  Na úmysel 
                             19:00  Na úmysel  
 
Streda          17:00  Služba preždeosvjaščénnych dárov 
     
Štvrtok              17:00  † Anton, Blanka (Špaleková) 
        
Piatok          17:00  Liturgia vopred posvätených darov 

                 
Sobota               2. zádušná   
                               17:00   † Za zosnulých veriacich našej farnosti, panychída, hramoty  

  Večiereň   
 
Nedeľa           2. pôstna, 5. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
                             10:30     Sv. Liturgia (slovenská)   
                             17:00     Pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho  
 
 
 



OZNAMUJEME  

• V pondelok, 20. 2. 12 sa začína Veľký pôst pred Paschou. V tento deň je zároveň 
prísny pôst. Sviatok Paschy budeme sláviť 8. 4. 2012.  

Liturgický program po čas pôstu: 

Každú nedeľu - sv. liturgie sv. Bazila Veľkého (dopoludnia) a veľkopôstna večiereň o 17. h.  

Stredy a piatky - liturgie vopred posvätených darov o 17:00 hod. 
Od Krížupoklonnej nedele (11. 3. 12) až do konca Veľkého pôstu (30. 3. 12) budeme 
dodržiavať aj pondelky, utorky a štvrtky ako aliturgické dni. Namiesto sv. liturgie sa budeme 
modliť večiereň. 

• V nedeľu, 26. 2. 12 bude pri sv. liturgii o 9.00 h. spievať chrámový zbor Kyrillomethodeon. 

• V nedeľu, 26. 2. 12 bude po sv. liturgiách jarná zbierka na Charitu. Vopred ďakujeme za 
Vaše dary, ktorými podporíte ľudí v núdzi. Výnos zbierky sa posiela Gréckokatolíckej charite 
do Prešova.  

• Sobota, 3. 3. 12 je druhá zádušná. Svätá liturgia bude slávená za zosnulých veriacich našej 

farnosti a našich príbuzných a po nej bude panychída s hramotami. Bohoslužobný jazyk bude 
tentoraz cirkevnoslovanský. 

• V sobotu, 3. 3. 12, o 15. 30 h. sa v priestoroch biskupského úradu znova uskutoční príprava 
detí pred prijatím sviatostí zmierenia a eucharistie.  
• Oznamujeme, že nedeľou, 29. 1. 12 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. Najbližšia bude v nedeľu 4. 3. 2012. 

• Jedným z dôležitých udalostí katolíckej cirkvi v tomto roku bude stretnutie rodín so Sv. 
otcom Benediktom XVI. v talianskom Miláne, ktoré sa uskutoční v dňoch od 30. 5. do 3. 6. 
2012. Cieľom stretnutia bude znovuobjaviť rodinu ako „ľudské dedičstvo“ a vniesť ju do 
centra pozornosti Cirkvi aj spoločnosti. Pozývame všetkých, ktorí majú konkrétne otázky 
alebo záujem o účasť na tomto stretnutí, aby to nahlásili na kontakty farského úradu.    

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu, 18. 2. 12 prijala iniciačné sviatosti v našom chráme Natália Ondová (*  14. 5. 
2011). V ten istý deň prijali sviatosť manželstva Tomáš Špinder a Jaroslava Hnatová. 
Novoosvietenej Božej služobníčke ako aj novomanželom blahoželáme a vyprosujeme Božie 
požehnanie na mnohaja i blahaja lita! 

ĎAKUJEME  

• Bohu známa rodina podporila našu farnosť sumou 50 €. Štedrým darcom vyslovujeme 
úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Kováčovej a Vavríkovej (11. 2. 12) a rod. Hrub činovej a Semberovej (18. 2. 12)    
         25. 2. 2012 upratuje: rod. Krajňákova a Žeňuchova 
            3. 3. 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  


