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                                                                SLOVÍČKO O SLOVE 

    
Drahí bratia aDrahí bratia aDrahí bratia aDrahí bratia a    sestry!sestry!sestry!sestry!    
 

Prebúdzali ste sa už niekedy ráno s otázkou, aký je dnes deň? Občas prvé, čo mi 
napadne, je práve táto otázka. Veľmi krátko rozmýšľam. Je pondelok? Musím už vstávať 
a odviesť deti do škôlky. Alebo je konečne sobota a ja si môžem pospať o niečo dlhšie?  Od 
odpovede na túto otázku závisia moje ďalšie kroky. A táto otázka mi prišla na um aj dnes. 
Okrem nedele je dnes v našom liturgickom kalendári aj sv. mučenica Paraskeva z Ikónia. 
Vieme, že jej meno by sme mohli preložiť ako piatok. Rodičia jej dali meno podľa dňa, kedy 
sa narodila. Ale nielen to. Pretože už jej meno poukazuje na deň utrpenia a smrti Pána Ježiša. 
A ona sama bola verná obsahu tohto mena. Stala sa mučenicou. Zomrela kvôli viere v Ježiša 
Krista. A v tomto vidím odkaz aj pre nás kresťanov. V prípravných katechézach na VII. 
Celosvetové stretnutie rodín so sv. otcom v Miláne sme sa mohli dočítať jednu dôležitú vec. 
„Kresťan je človek, ktorý žije podľa nedele. To znamená, že žije vo vedomí oslobodenia, ktoré 
priniesol Kristus. Kresťan žije podľa Božieho slova.“ A ja osobne vidím, že toto mi chýba, 
keď sa prebúdzam v pondelok, v utorok alebo v piatok. Bez ohľadu na to, aký je dnes deň, aj 
dnes mám žiť podľa nedele. A čo to konkrétne znamená, nám približuje dnešné evanjelium. 
Skúsme si znova pripomenúť základný výklad tohto známeho Podobenstva o boháčovi 
a Lazárovi. 

 V podobenstve vidíme bohatého človeka bez mena a chudobného Lazára. Boháč má 
prebytok, Lazár ale neklope na jeho dvere, nie je dotieravý, nežobre – priezvisko „žobrák“ mu 
dal až sv. Hieronym a všetci čo podľa neho prekladali Sv. Písmo. Lazár len pokorne čaká, či 
sa náhodou v boháčovej dobrej nálade objaví aj miesto pre neho. Nestane sa. Prichádza smrť 
a je koniec. Boháčových večierkov a Lazárovho čakania. Scéna sa mení. Lazára zrazu vidíme 
ako čestného hosťa na nebeskej hostine u Abraháma, boháča olizujú pekelné plamene 
a zožiera ho závisť, keď vidí, ako sa Lazár teší. Preto volá: „Otec Abrahám,“ (všimnime si 
ako samozrejme sa odvoláva na svoj pôvod z vyvoleného národa) zľutuj sa nado mnou a pošli 
Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v 



tomto plameni!“ (Lk 16,24) Boháč sa ani v pekle nezbavil svojho postoja voči Lazárovi. 
Namiesto toho, aby sa s prosbou obrátil na samotného Lazára, očakáva, že to Lazár dostane 
rozkazom, nariadené „zhora“. Láskavá odpoveď Abraháma je definitívna. „To by nebolo 
spravodlivé. Ty si už svoje dostal. Teraz je rad na Lazárovi a okrem toho je tu, medzi nami 
priepasť.“ Až dosiaľ by to mohol byť príbeh, ktorý si ľudia rozprávajú, aby sa utešili, že 
aspoň po smrti im bude dobre.  

Náš príbeh ale pokračuje. Boháč má medzi živými ešte 5 bratov. Keď teda Lazár 
nemôže poslúžiť jemu, snáď by mohol aspoň jeho rodine, aby neskončili tak, ako on. Preto 
znova prosí Abraháma, aby poslal Lazára na pozemskú misiu. Všimnime si, ako sa stále 
vyhýba priamemu rozhovoru s Lazárom. Odpoveď Abraháma je ale jednoznačná: Majú 
Mojžiša a Prorokov nech ich počúvajú. (Lk 16, 29) A tak vidíme, že Pán Ježiš používa známe 
rozprávanie o osudoch boháča a chudáka ako akúsi kulisu k tomuto rozhovoru, podobne ako 
napríklad pisateľ starozákonnej knihy Jób použil mnohokrát rozprávaný príbeh pre dlhý 
rozhovor Jóba s jeho priateľmi a s Bohom. Boháč a Lazár už majú svoj osud spečatený, ale je 
tu niekto, kto má ešte možnosť niečo urobiť – päť boháčových bratov. Známy odborník na 
Ježišove podobenstvá biblista Joachim Jeremias si kladie otázku, či by sa toto podobenstvo 
nemalo skôr nazývať podľa svojho konca, ako – podobenstvo o šiestich bratoch. Jeden z nich 
už šancu premárnil, ale zostalo ešte zvyšných päť. Chudobný Lazár tu stojí ako výzva a 
„návod na použitie“ nám dávajú Mojžiš a proroci, teda my môžeme povedať, že celé Sväté 
písmo.  Pred týždňom sme počuli najzákladnejšie podobenstvo a dnes sme počuli o základnej 
veci, ktorá sa nám stane, keď to neurobíme. Keď neprijmeme Božie slovo skutočne do svojho 
srdca. Pretože toto podobenstvo nie je o bohatstve. Abrahám, ktorý v nebi hostil Lazára bol 
tiež bohatý človek, lenže on bol otvorený pre Boží hlas, pre Jeho slovo, pre Jeho výzvy.  

Hovorí sa, že človek si na druhý svet nič nevezme. Dnes nám Boh povedal, že niečo si 
predsa môžeme vziať. Je to priepasť, ktorá nás delí od druhého človeka. Dnes ešte máme 
šancu túto priepasť preklenúť s pomocou Boha. Lebo aj pred bránou nášho života sú určite 
ľudia, ktorí čakajú, že sa im prihovoríme, že im venujeme čas, že im otvoríme svoje vnútro. 
Čítal som jedno alegorické vysvetlenie, podľa ktorého je Lazár vlastne obrazom samotného 
Pána Ježiša, ktorý sa pre nás stal chudobným, aby sme sa my jeho chudobou obohatili. (por. 2 
Kor 8, 9) On ktorý stvoril tento svet a všetko mu patrí „nemá kde hlavu skloniť.“ (Mt 8, 20) 
Boh urobil ten rozhodujúci krok. Keď prišiel na tento svet, žil medzi nami, zomrel za nás, 
preklenul priepasť, ktorá nás delila. A dnes nám cez svoje slovo pripomína, že aj my musíme 
urobiť krok z našej strany. Otvoriť Bohu dvere svojho života, svojho srdca.   

Keď si teda pripomíname štyridsiate výročie posvätenia a užívania tohto chrámu, 
musíme si položiť zásadnú otázku. Stretávame sa tu deň čo deň, sviatok čo sviatok, nedeľu čo 
nedeľu. Žijeme podľa nedele? Žijeme podľa Božieho slova, podľa Jeho lásky, podľa Jeho 
odpustenia? Prajem nám všetkým, aby sme si pri prebudení v ktorýkoľvek deň týždňa okrem 
otázky dali aj jedno predsavzatie. Hoci je dnes utorok alebo streda, ja chcem žiť podľa nedele. 
 

Štyridsať rokov „na ceste.“ 
 

V nedeľu, 28. 10. 2012 sme si pripomenuli 40-te výročie posviacky aj užívania nášho 
chrámu, ktorý posvätil bl. o. biskup Vasiľ Hopko. Všetci vieme, že toto číslo má hlboký 
biblický význam.  Vyjadruje „veľmi dlhé obdobie“, po ktorom prišlo niečo nové, nejaký 
zásadný obrat. Spomeňme len Izraelitov, ktorí po štyridsiatich rokoch putovania po púšti vošli 
do zasľúbenej zeme. Vo svetle udalostí z roku 2008 si teda želajme, aby to toto výročie 
nebolo len spomienkou, ale kvalitatívnou zmenou života každého z nás a tým aj nášho 
farského spoločenstva. 
 

 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 29. 10. - 4. 11. 2012  
Pondelok            17:00  †  Michal, Mária 
                                     
Utorok                17:00  Na úmysel 
         19:00  Na úmysel 
  
Streda              17:00 * Nadežda, Jozef 

     
Štvrtok                     8:00 Na úmysel 
                               17:00 Na úmysel 
    
Piatok                    7:00  Na úmysel  
                             17:00  Na úmysel, panychída za našich zosnulých na cintoríne 
    
Sobota                   17:00  * Jana, Ján (Michalková) 
    Večiereň 
 
Nedeľa                 23. po Päťdesiatnici, 6. hlas,  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská)  
       9:00     Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
              10:30    Sv. Liturgia (slovenská) 
                 17:00    Večiereň 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 5. – 11. 11. 2012 
Pondelok        17:00  † Jozef, Ján, Mária, Juraj, Helena, Štefan, panychída 
 
Utorok                     17:00 Na úmysel 
   19:00  * Mária, Peter (Michalková)    
 
Streda       17:00  † Za zosnulých z rodiny Molčányiovej a Galážovej 
    Večiereň 
     
Štvrtok             Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam 
               7:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

          17:00  Sv. liturgia (slovenská) 
         
Piatok                17:00  Na úmysel  
 
Sobota            17:00  Na úmysel 

         Večiereň  
 
Nedeľa           24. po Päťdesiatnici, 7. hlas. 

  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)  
         9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
                                10:30    Sv. Liturgia (slovenská) 
                                17:00    Večiereň  



OZNAMUJEME 
• V stredu, 31. 10. 12 bude v kaplnke Úradu vlády SR slávená naša sv. liturgia s obvyklým začiatkom 
o 16.00 h. Táto liturgia je prístupná verejnosti. 
• V rámci roka sv. Cyrila a Metoda sa prvý štvrtok v mesiaci modlíme akatist k týmto svätcom. Tentoraz 
sa ho pomodlíme vo štvrtok, 1. 11. 12, pred sv. liturgiou, o 16. 30 h. 
• Vo štvrtok, 1. 11. 12 slávi latinská cirkev sviatok Všetkých svätých a zároveň je aj štátny sviatok. Preto 
budú dve sv. liturgie. Prvá o 8.00 hod. cirkevnoslovanská a druhá v obvyklom čase o 17.00 hod. 
slovenská. V piatok, 2. 11. 12 je Pamiatka zosnulých. Preto sa po sv. liturgii pomodlíme panychídu za 
našich zosnulých pri centrálnom kríži na Ondrejskom cintoríne.    
• Piatok, 2. 11. 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, 4. 11. 12, o 17.00 h. budeme sláviť gréckokatolícku sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme 
Najsvätejšej Trojice v Malackách.   
• Vo štvrtok, 8. 11. 12 slávime odporúčaný sviatok Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším 
beztelesným mocnostiam. V predvečer sviatku bude večiereň a v deň sviatku budú dve sv. liturgie, jedna 
ráno o 7.00 h. v cirkevnoslovanskom a druhá večer o 17.00 h. v slovenskom jazyku. 
• V nedeľu, 11. 11. 12 bude v prípade záujmu znova spoločný farský obed s následnou prednáškou 
v priestoroch biskupského úradu. Svoj záujem nahláste, prosím, do stredy, 7. 11. 12 na nižšie uvedené 
kontakty.  
• V nedeľu 11. 11. 12 sa uskutoční zbierka na podporu opravy nášho chrámu. Ďakujeme za Vašu štedrosť. 
• Pozývame vás zapojiť sa do podujatia s názvom Biblia dňom i nocou – Súvislé čítanie a počúvanie 
Svätého písma ktoré sa v hlavnom meste pripravuje už po tretíkrát. Čítanie sa začne v pondelok 26. 
novembra 2012 o 9:00 h v Kostole sv. Ladislava. Záštitu nad podujatím opäť prevzal bratislavský 
arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Gréckokatolícka eparchia sa podobne ako po minulé 
roky aktívne zapojí do čitania aj organizácie tohto podujatia. Pre gréckokatolícku eparchiu je 
vyčlenený štvrtok 29.11.2012 od 00:00 do 12:00. (je možné prihlásiť sa aj na iný čas) Na čítanie, 
alebo na organizáciu čítajúcich (3 hodinová služba) je možné prihlásiť sa po nedeľných liturgiách 
(vzadu v chráme), prípadne na adrese lubo.michalko(zavináč)gmail.com 
• V pondelok, 22. 10. 12 sa v našej farnosti znova začali ohlasovať katechézy neokatechumenátnej cesty. 
Tieto katechézy (15) sú v pondelky a štvrtky, vždy po sv. liturgii  – t.j. o 18.00 hod. Srdečne Vás na ne 
všetkých pozývame.    
• Sviatosť manželstva chcú prijať: 

1. Andrej Škoviera, syn rodičov Daniela a Márie r. Mockovej, narodený a bývajúci v Bratislave 
a Terézia Komišáková, dcéra rodičov Jána a Terézie r. Kuzmovej, narodená vo Svidníku 
a bývajúca v Havaji.  

2. Pavol Began, syn rodičov Jána a Márie r. Slnekovej, narodený v Trenčíne a bývajúci v Bratislave 
a Jana Mosorjaková, dcéra rodičov Jána a Anny r. Kuzmiakovej, narodená v Starej Ľubovni, 
bývajúca v Bratislave.  

ĎAKUJEME  

• Bohu známa osoba prispela na opravu nášho chrámu sumou 100,-€ a Bohu známa rodina darovala 50,-€. 
Za Vaše dary vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ 
• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
       rod. Kováčovej a Vavríkovej (20. 10. 12) a rod. Hrubčinovej a Semberovej (27. 10. 12). 
         3. 11. 12 upratujú: členovia neokatechumenátneho spoločenstva  
         10. 11. 12 upratuje: rod. Krajňákova a Žeňuchova.       Ďakujeme za Vašu službu!  
AAKK  CCHHCCEETTEE  PPOODDPPOORRIIŤŤ  OOPPRRAAVVUU  NNÁÁŠŠHHOO  CCHHRRÁÁMMUU,,  MMÔÔŽŽEETTEE  TTAAKK  UURROOBBIIŤŤ  AAJJ  VVKKLLAADDOOMM  ČČII  PPRREEVVOODDOOMM  

NNAA  ÚÚČČEETT  NNAAŠŠEEJJ  FFAARRNNOOSSTTII::  
ČČÍÍSSLLOO  ÚÚČČTTUU::  1111447722447766//00990000,,  SSLLOOVVEENNSSKKÁÁ  SSPPOORRIITTEEĽĽŇŇAA,,  AA..SS..  
SSPPRRÁÁVVAA  PPRREE  AADDRREESSÁÁTTAA::  OOPPRRAAVVAA  CCHHRRÁÁMMUU..      

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  


