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slovíčko o SLOVE 

V jedno sparné popoludnie sa v nebezpečnej zóne amerického mesta New Orleans 

priblížil k rehoľnej sestre Helene muž s hŕbou papierov v rukách. Požiadal ju, či by nepísala 

listy mužovi, ktorý vo väznici čakal na trest smrti. Sestra Helena súhlasila a tým sa začalo jej 

sprevádzanie ľudí, ktorí čakali na svoju smrť. Svoje skúsenosti opísala neskôr v knihe 

s provokatívnym názvom: „Mŕtvy muž prichádza“. Chcela tak v skratke zhrnúť svoj pohľad 

na týchto odsúdených. Videla ľudí, ktorí síce boli fyzicky živí, ale duchovne mŕtvi. Celé svoje 

úsilie zamerala na duchovnú podporu odsúdených na smrť. Tá spočívala v tom, aby si títo 

odsúdení priznali, že zlyhali, oľutovali svoje chyby a zmierili sa s Bohom a ak to bolo možné 

aj s príbuznými svojich obetí. Hoci neskôr zomierali, odchádzali s iskrou nádeje. 

Skúsme sa teraz preniesť k evanjeliu 20-tej nedele po Päťdesiatnici. (Lk 7, 11-16) 

Počuli sme príbeh o vzkriesení mŕtveho chlapca z mestečka Naim, jediného syna vdovy. 

V tomto príbehu nastáva úžasný zvrat – Pán Ježiš vráti mŕtveho človeka do života. Mŕtvy muž 

prichádza, ale živý odchádza. My ale dobre vieme, že to nie je všetko. Aký význam by malo 

vzkriesenie Jairovej dcéry, Lazára či chlapca z Naimu? Veď títo ľudia zomreli znova. Je 

potrebné vidieť to podstatné. Preto si opäť pripomeňme hlavné body tohto evanjelia.  

Vidíme dva sprievody. Sprievod života na čele s Ježišom Kristom a sprievod smrti, 

ktorý kráča za mŕtvym chlapcom. Toto stretnutie sa udialo v bráne mesta. V bráne sa stretáva 

život a smrť. Náš prípad je umocnený tragédiou. Jediný syn matky, ktorá je vdova. Syn bol 

poslednou oporou svojej matky. Stratila živiteľa a tiež právneho zástupcu. Bolesť nad stratou 

jediného syna. A k tomu sa pridáva aj jej vlastná spoločenská „smrť“. A oproti tejto žene 

kráča Ježiš Kristus. A keď ju uvidel, bolo mu jej ľúto. Slovo súcit alebo ľútosť je v tomto 

prípade slabým výrazom. Keby sme chceli preložiť použité grécke slovo do slovenčiny, asi by 

sme museli vynájsť nové slovo. Napr. spoluvášeň. Pán Ježiš je akoby uchvátený biedou tejto 

ženy. Ďalej je tu nepatrná, ale dôležitá vec. Ježiša tu nikto nevolal. Jairus prišiel za Kristom 

osobne. Sestry Lazára poslali Kristovi správu. Tu nevidíme nič podobné. Nepočujeme žiaden 

krik, žiadne prosby matky, aby Pán Ježiš vzkriesil jej syna. Zvykneme síce hovorievať, že 

ťažké chvíle nás privádzajú k modlitbe. Ale keď je situácia skutočne tragická, vtedy skôr 

platí, že nás to umlčí, ochromí. Lebo kedy je viera v lásku a moc Boha vystavená väčším 



otrasom, ako pri smrti dieťaťa? A kde je Ježiš Kristus v tejto situácii? Je pri tejto žene 

v najťažšej chvíli jej života. Je pri nej so slovom: Neplač! Je to úplne iný význam, ako to 

naše: „Ale veď už neplač!“ My by sme len možno chceli odstrániť trápne slzy, ale toto Pán 

Ježiš nerobí. Jeho „neplač“ v sebe nesie prísľub. Keby to boli len slová nejakého človeka, asi 

by sme označili za veľmi nevhodné. Prečo zakazuje plakať žene, ktorá stratila svoje dieťa? 

Ale toto nie sú slová človeka. Tu zaznieva mocný prísľub, ktorý počujeme v zjavení apoštola 

Jána?: Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac 

nebude...(Zjv 21, 4) A Pán Ježiš to potvrdí aj úkonom. Dotkne sa már a sprievod sa zastaví. 

Sprievod smrti už nepokračuje, lebo sa stretol s Ježišom Kristom. A dôsledok je úžasný: 

„Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke.“ (Lk 7, 15) 

Pri pohľade na tento príbeh, sa ale môžeme pýtať: „Toto je všetko?“ Ide tu len o to, že 

Pán Ježiš utíšil veľký žiaľ jednej vdovy a dal jej synovi akúsi „dovolenku od smrti“? Dobre 

vieme, že táto udalosť je vystupňovaním inej udalosti. V Starom zákone v Prvej knihe kráľov 

vidíme proroka Eliáša, ktorého Pán pošle k  vdove, aby u nej býval. Počas jeho pobytu, tejto 

vdove zomrie jediný syn, ale Eliáš sa nad ním modlí a chlapec ožije. To isté robí Pán Ježiš 

teraz. Ale oveľa suverénnejším spôsobom. Svojím slovom. A zároveň v tomto príbehu vidíme 

náznak oveľa dôležitejšej udalosti. Odohrala sa neskôr. Aj tam bola jedna vdova – aspoň 

podľa tradície. S jediným synom. Aj táto vdova vidí smrť svojho syna – na kríži. Aj tento 

príbeh má šťastný koniec. Vďaka Bohu. Mária zažije úžasnú vec – vidí svojho syna 

vzkrieseného. Boh Otec vrátil Syna nielen jeho matke, ale ja nám všetkým.  

Kresťanský spisovateľ C. S. Lewis zaznamenal vo svojej knihe Zázraky zaujímavú 

úvahu o zázrakoch Pána Ježiša zachytených vo Svätom písme. „Čo nám to hovorí, keď Pán 

Ježiš premenil v Káne Galilejskej vodu na víno bez viniča a normálneho procesu kvasenia? 

Hovorí to jedno. Že nejasná predstava, ktorú pohania nazvali bakchus prichádza ako jasná 

realita v Ježišovi Kristovi. Čo znamená, že Kristus rozmnožil chleby a ryby? Že nejasná 

predstava, ktorú pohania nazvali ceres, prichádza ako jasná realita v osobe Ježiša Krista. Čo 

znamená, že Pán Ježiš utíšil búrku na mori. To, že nejasná predstava, ktorú pohania nazvali 

poseidón, teraz prichádza reálne ako Pán Ježiš. A čo znamená, že Pán Ježiš kriesil mŕtvych? 

To, že tu je niekto reálnejší a silnejší ako pohanský výplod hádes. A ten niekto stojí práve 

pred tebou. Ak by si bol staroveký žid, tak spoznáš, že je to Najvyšší. Ak by si bol staroveký 

Grék či Riman, uznáš, že musíš upraviť svoju predstavu božstiev. Ale čo ak si súčasný 

človek? Čo urobíš?“            

Kristove zázraky vo Svätom písme sa netýkajú iba jednotlivcov, ale každého z nás. Ak 

Pán Ježiš nepríde v sláve skôr ako naša smrť, aj my raz budem prechádzať cez „bránu 

Naimu“. Pri tejto bráne nás bude čakať Pán Ježiš Kristus. Aj o nás bude platiť: „Mŕtvy človek 

prichádza!“ To, či sa dotkne aj našich már a vzkriesi nás k večnému životu s Ním závisí od 

jednej veci. Či mu dovolíme, aby sa nás dotkol dnes. Lebo často sa dá aj o nás povedať, že 

prichádzame usmrtený hriechom a do chrámu nás prináša možno len zvyk, práca, rodičia ... 

Ale tu prichádza niekto, kto je Život sám. A tento Život sa nás chce dotknúť, chce nás 

naplniť, chce nás pretvoriť. Môj príbeh môže mať jasné označenie. Mŕtvy človek prichádza, 

ale odchádza živý, lebo mojej smrti, môjho hriechu, mojej slabosti sa s láskou dotkol Prameň 

večného života.   

 

BISKUPSKÁ SYNODA O RODINE 
 

V dňoch 4. – 25. októbra 2015 sa vo Vatikáne koná 14. riadne generálne zhromaždenie 

Synody biskupov na tému „Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete.“ 

Katolícku Cirkev na Slovensku na synode reprezentujú bratislavský arcibiskup metropolita 

Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS a prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján 

Babjak SJ ako hlava Metropolitnej gréckokatolíckej cirkvi sui iuris. Prosíme o modlitby. 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 12. - 18. 10. 2015  
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (csl.) 

            
Utorok                 17:00   Sv. liturgia (sl.) † Ľudovít (Hanová), panychída 

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.)  

 

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.)  

         

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (csl.) † Peter, Terézia, Peter, Anna (Nalevanková)  

           

Sobota                  17:00  Sv. liturgia (sl.)  

                                        Večiereň 
  

  Nedeľa                   21. po Päťdesiatnici, 4. hlas  

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská 

                              17:00   Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 19. – 25. 10. 2015  
 

Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.) 

         
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 
Streda                      17:00  Sv. liturgia (csl.)  

     

Štvrtok                  17:00  Sv. liturgia (sl.)   

 
Piatok                    17:00  Sv. liturgia (csl.) † Štefan, Anna, Michal, Mária, Štefan  

  

Sobota                      17:00  Sv. liturgia (sl.) 
       Večiereň 

 

Nedeľa                   22. po Päťdesiatnici, 5. hlas  

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 

                               17:00   Večiereň (slovenská)  

 

 

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 18. 10. 15 bude jesenná zbiera na misie. Jej účelom je podpora misijných aktivít 

Katolíckej cirkvi v krajinách tzv. tretieho sveta.  

• Pozývame vysokoškolskú a pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utorky, o 18. 00 h. 

do priestorov eparchiálneho úradu. 

• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k sv. tajomstvu zmierenia 

a eucharistie, aby svoj záujem nahlásili na farskom úrade. 

• Každý piatok prebieha v priestoroch eparchiálneho úradu vyučovanie ukrajinského jazyka 

pre deti i dospelých so začiatkom o 17. 00 h.  
• V sobotu, 17. 10. 15 o 14. 30 h. bude v priestoroch eparchiálneho úradu prvé prípravné 

stretnutie detí pred prvým prijatím sv. tajomstva zmierenia a eucharistie.  

• V stredu, 21. 10. 15 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úrade vlády SR.  

• V dňoch 23. až 25. októbra plánujeme pre manželské páry našej farnosti kurz Rút. Ide 

o evanjelizačný kurz, ktorý chce pomôcť manželom posilniť, obnoviť či uzdraviť vzťah 

manželov cez poznanie a prijatie plánu Boha pre manželstvo. Kurz sa uskutoční v Marianke 

pod taktovkou o. Jozefa Maretu a jeho tímu. Cena na osobu je 40 €.   

• Pastoračná starostlivosť o gréckokatolícku mládež v Univerzitnom pastoračnom centre sv. 

Jozefa Freinandemetza v Mlynskej Doline v Bratislave bola od nového akademického roka 

2015/2016 zverená gréckokatolíckemu kňazovi – o. Jánovi Burdovi SJ, ktorému pomáda 

diakon Andrej Škoviera. Gréckokatolícke liturgie v kaplnke UPC v Mlynskej doline sa budú 

od tohto semestra sláviť každú sobotu o 19:00 h. Okrem toho sú pre študentov organizované 

stretnutia v UPC, ktoré sa konajú každý utorok večer od 19:30 h. pod vedením o. Burdu. 

• Aj tento rok sa môžeme zapojiť do projektu Sviečka za nenarodené deti. Tento projekt, 

ktorý organizuje Fórum života n. f., môžete podporiť zakúpením špeciálne vyrobenej sviečky, 

jej zapálením  a umiestnením do okna domova večer 2. novembra. Malé plastové sviečky sú 

za minimálny príspevok 1 €, veľké sklenené za príspevok 3 €. Viac konkrétnych informácií 

o aktivitách Fóra života ako aj o použití vyzbieraných finančných prostriedkov nájdete na 

stránke www.sviecka.forumzivota.sk.   

ĎAKUJEME 

• Pri zbierke na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove sme v nedeľu, 27. 9. 15 

prispeli sumou 350,- €. Úprimné „Pán Boh odmeň“ za dary, ktorými ste podporili formáciu 

nových kňazských povolaní v našej cirkvi. 

• Bohu známa rodina darovala na podporu našej farnosti sumu 100 €. Srdečne ďakujeme! 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

            rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (3. 10. 15) a rod. Mojzešovej a Mockovej (10. 10. 15) 
           17. 10. 15 upratuje: rod. Semberová a Vavríková 

           25. 10. 15 upratuje: rod. Ilenčíková a Žačiková. 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 10. 10. 15 prijali sväté tajomstvo manželstva v našom chráme Igor Konc 

a Zuzana Vasilenková. Novomanželom blahoželáme a vyprosujeme veľa úspechov v živote 

i vo viere.  

KKOONNTTAAKKTT 

V prípade otázok alebo podnetov nás, prosím, kontaktujte: 

osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0911/400 845,                                                                         
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com


osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 


