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Je známe, že takmer každá skupina ľudí má aj svoj spôsob vyjadrovania, ktorý odráža 
jej spôsob myslenia, fungovania, zvyky a predstavy. Keď sa napr. zhovárajú medzi sebou 
kňazi, teológovia, stačí ak niekto vysloví, že potrebuje napr. disparitas cultus alebo delegáciu 
a hneď vedia, že ide o povolenie požehnať manželstvo. Vlastný slovník má takmer každý – 
lekári, právnici, psychológovia, stavbári, učitelia, umelci. My, ktorí nepatríme do danej 
skupiny, mu poväčšine nerozumieme. A medzi takúto skupinu ľudí patria určite aj rybári. 
Pamätám si, že som pred niekoľkými rokmi sprevádzal na rybačke jedného známeho 
v Nemecku. A vždy, keď sme sa stretli s iným rybárom, pozdravili sa vlastným pozdravom. 
Dal by sa preložiť ako: „zdar Petrovi“ a odpoveď znela: „vďaka Petrovi“. Môj známy mi 
vysvetlil, že je to ich pozdrav a pochopil som aj sám, že naráža na zázračný rybolov, o ktorom 
sme počuli v dnešnom evanjeliu (Lk 5, 1-11).  V tom momente som sa tým ďalej nezaoberal, 
veď nie je dobré miešať sa rybárom do remesla a možno aj do ich slovníka. Ale neskôr ma 
napadlo, či stačí zostať len pri tom? Ďakovať a oslavovať Petra, ktorý mal taký veľký úlovok. 
V prvom momente možno áno. Čo spôsobilo tento veľký úlovok? Dovolím si tvrdiť, že to 
bola pokora! Lebo znova sa môžeme nechať zaskočiť jednou skutočnosťou. Skúsení rybári sa 
namáhali celú noc a nič nechytili. A tu prichádza Ježiš, syn tesára z Nazaretu a radí rybárom 
ako majú loviť ryby. A čo na to povedal Peter?: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme 
nechytili.“ (Lk 5, 5) Akoby mu hovoril, že on najlepšie vie, čo má robiť. Má predsa svoje 
know how. 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 si často poslúži 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 silná 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. Jeho motivácia sa zmenila. 

Možno by sa zdalo, že Šimon Peter je ďalej už len pokorný voči Ježišovi Kristovi 
a jeho slovu. Niekto takto chápe jeho ďalšie slová: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek 
hriešny.“(Lk 5, 8) Ale počul som aj iné vysvetlenie. Petrova žiadosť je vraj ešte pozostatkom 
jeho pýchy. Skúsení rybári nechytia nič. A tu príde niekto mimo ich remesla a naplní dve lode 
rybami proti všetkej rybárskej logike. Peter zrazu stráca pôdu pod nohami. Dostáva strach, 
lebo vidí, že on už nemá svoj život a svoje remeslo pevne v rukách. Vidí, že je tu oveľa väčší 
odborník, ako je on. Preto jemu i ostatným kolegom Kristus povie: Neboj sa, od teraz budeš 
loviť ľudí.“ (Lk 5, 10) Neboj sa byť pokorný. Lebo tá záchranná sieť Božej lásky je natiahnutá 
pod každým človekom, ale zachytí len toho, kto má odvahu a pokoru, aby sa do tej siete 
nechal chytiť. A to znamená uznať, že Boh je tým najväčším odborníkom, najväčším 
umelcom, najväčším lekárom, staviteľom... 

Známy kazateľský príklad hovorí o profesorovi, ktorý sa prechádzal po brehu mora a 
zbadal rybára na lodi. Poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu a previezol ho loďou. Rybár 
súhlasil. Po čase sa začali rozprávať. Profesor sa spýtal rybára, či ovláda nejaký svetový 
jazyk. On hovorí, že ovláda len svoju materinskú reč. Profesor mu na to hovorí: „Tak to ste 
stratili aspoň desať rokov svojho života.“ Rybár mlčal. Potom sa ho profesor spýtal, či má 
vysokoškolské vzdelanie. Rybár znova povedal, že má len základné. Profesor znova 
zareagoval negatívne: „Tak to ste prišli o ďalších 5 rokov svojho života!“ A takto to šlo ďalej. 
Profesor vypočítaval, koľko rokov stratil rybár svojím nedostatočným vzdelaním. Až sa 
napokon strhla silná búrka. A vtedy sa zasa rybár spýtal profesora: „A vy viete plávať?“ 
Profesor povedal, že nie. A rybár na to zareagoval: „Tak to ste stratili celý svoj život.“ 

Tento príklad nás chce priviesť k otázke, čo je v kresťanstve podstatné. Určite sú 
dôležité vedomosti, vzdelanie. Určite sú dôležité modlitby, sviatosti a čítanie Božieho slova. 
Ale podstatná je pokora. Odvaha odhodiť svoje istoty, svoju odbornosť, svoj perfekcionizmus 
a hodiť sa do istoty Božej lásky. Každá skupina má svoj slovník, ktorý niekto iný pochopí len 
ťažko. Aj my kresťania máme tento slovník, ktorý vyjadruje štýl nášho života. A do tohto 
slovníka patrí aj slovo pokora. Toto slovo je ťažko pochopiteľné v skupine ľudí, kde 
dominujú iné slová, ako - presadiť sa, vyťažiť čo najviac, prežije ten najsilnejší. Náš Učiteľ 
nám ale ukazuje iný príklad: „Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.“ 
(Flp 2, 8) Toto slovo sa veľmi ťažko prijíma do nášho slovníka. Aj Šimon Peter s tým mal 
problém. Aj nás možno v takej situácii ovládne strach. Preto nás dnešné evanjelium 
povzbudzuje: Neboj sa! Dôvod je jasný. Aby sme nestratili celý svoj život – život večný! 
 

KATOLÍCKE NOVINY PREDSTAVILI NAŠU EPARCHIU 
 

Najnovšie číslo Katolíckych novín (č. 39, s dátumom 30. septembra 2012), ktoré vychádza 
v týchto dňoch predstavuje v rubrike Naše diecézy (s. 10-11) našu eparchiu 
Na strane 10 si čitatelia okrem krátkej štatistiky eparchie môžu prečítať zaujímavý rozhovor  
s bratislavským eparchom, vladykom Petrom Rusnákom pod názvom Kresťanstvo nie je 
zamestnanie, ale životný štýl a dozvedieť sa o aktuálnych pastoračných aktivitách eparchie.   
O osobnom prežívaní viery, o rokoch prenasledovania i o rozvíjaní východnej tradície a 
cyrilometodského dedičstva sa redaktorka Marta Majerčaková pozhovárala s Danielom 
Škovierom, profesorom klasických jazykov, naším dlhoročným kantorom a zakladateľom zboru 
Chrysostomos. Článok s názvom Naším triumfom je skutočnosť zmŕtvychvstania je publikovaný 
na s.11. 

 (zdroj: www.grkatba.sk) 
 
 
 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 1. - 7. 10. 2012  
Pondelok             Presvätá Bohorodička Ochrankyňa, myrovanie   
                               7:00  Na úmysel 
          17:00  Na úmysel 
                                    
Utorok                17:00  Na úmysel 
         19:00  �Viliam (Michalková) 
  
Streda              17:00  † Michal, panychída 

     
Štvrtok                   17:00  � Pavol, Barbora, Mojmír (Murínová)  
    
Piatok                    7:00  Na úmysel  
           17:00  † Oľga Rimová, panychída 
    
Sobota                   17:00  Na úmysel 
    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: 8. – 14. 10. 2012 
Pondelok        17:00  Na úmysel  
 
Utorok                     17:00 Na úmysel 
   19:00  � Vladimír     
 
Streda       17:00  Na úmysel  
     
Štvrtok                   17:00  � Juraj, Erika (Michalková) 
         
Piatok                17:00  † Darina, panychída 
 
Sobota            17:00  † Štefan, Anna, panychída 

         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 pondelok, 1. 10. 12 slávime odporúčaný sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne  
(Pokrov). Preto bude deň pred sviatkom, v nedeľu, 30. 9. 12, o 17. 00 h. veľká večiereň  s lítiou 
a požehnaním chlebov a vo sviatok bude myrovanie. V deň sviatku bude okrem liturgie o 17.00 aj 
sv. liturgia ráno o 7. 00 h. v slovenskom jazyku. 
• V utorok, 2. 10. 12, o 18. 45 h. budú v našej farnosti modlitby matiek, na ktoré srdečne 
pozývame. Ide o známu iniciatívu, ktorá chce zjednotiť matky k modlitbe na rôzne úmysly. Tieto 
stretnutia sa budú raz týždenne v uvedenom čase. Stretnutie povedie p. Iveta Rimová. 
• Utorkom, 25. 9. 12 sme znova začali sláviť sv. liturgie „pre mladých duchom“. Čas týchto 
liturgií zostal nezmenený - 19:00 hod.    
• V rámci roka sv. Cyrila a Metoda sa budeme prvý štvrtok v mesiaci, po sv. liturgii modliť 
akatist k týmto svätcom. Pozývame všetkých na tento akatist vo štvrtok, 4. 10. 12, po sv. liturgii. 
Zároveň budú počas celého roka každý štvrtok (okrem prípadu veľkých sviatkov) menlivé časti 
pri sv. liturgii zo služby týmto naším svätým.  
• Piatok, 5. 10. 12 je zároveň prvým piatkom v mesiaci, a teda pozvaním pristúpiť k sviatosti 
zmierenia. 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. 
• V nedeľu, 7. 10. 12 o 17. 00 h. budeme sláviť sv. liturgiu vo farskom kostole Najsvätejšej 
Trojice v Malackách.   
• V stredu, 10. 10. 12 bude v kaplnke Úradu vlády SR slávená naša sv. liturgia s obvyklým 
začiatkom o 16.00 h. Táto liturgia je prístupná verejnosti. 
• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia resp. eucharistie, 
aby to nahlásili čím skôr na farskom úrade, aby sme začiatkom októbra 2012 mohli začať 
s pravidelnými stretnutiami.  
• V auguste 2012 sa uskutočnilo stretnutie členov farskej rady našej farnosti, ktorého hlavným 
bodom boli práce na odstránenie vlhkosti múrov nášho chrámu. Tieto práce vykoná firma 
Swietelsky. Na stretnutí bol predstavený aj rozpočet, ktorý dosiahne výšku cca. 44 000 €. 
Z vlastných prostriedkov sme schopní uvoľniť 20 000 €, naša eparchia nám poskytne 7 000 €. 
Zvyšnú sumu 17 000 € potrebujeme získať. Preto na tento účel uskutočníme pravidelné zbierky, 
pričom Vás prosíme o podporu.  Prvá zbierka bude v nedeľu, 7. 10. 12.    
• ZMENA : Plánovaná púť do Lúrd sa kvôli nízkemu záujmu neuskutoční. 

ĎAKUJEME  

• Pri zbierke na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove sa v nedeľu, 23. 9. 12 vyzbierala 
suma 555,- €. Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
       rod. Krajňákovej a Žeňuchovej  (22. 9. 12) a rod. Jancurovej a Mojzešovej (29. 9. 12). 
         6. 10. 12 upratuje: rod Ličkova a Rimova 
        13. 10. 12 upratuje: rod. Michalkova a Mockova. 
   Ďakujeme za Vašu službu!  

BLAHOŽELÁME  

• V nedeľu, 23 9. 12 oslávil svoje 30-te narodeniny aktívny člen našej farnosti Ľubomír Michalko, 
ktorý je zároveň členom farskej rady a zboru Chrysostomos. Vyslovujeme srdečnú vďaku za jeho 
službu a vyprosujeme jemu i jeho rodine Božie milosti na „mnoho rokov“!  

KKOONNTTAAKKTTYY 
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  


