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slovíčko o SLOVE 
 

Do podniku rýchleho občerstvenia vošiel muž. Hneď na seba upriamil pozornosť veľmi 

arogantným správaním. Vrážal do zákazníkov, bez slova sa pretlačil radom až k pultu 

a hovorí čašníčke drsným hlasom: „Chcem polovicu hamburgeru!“ Čašníčka sa naňho 

nechápavo pozrie, tak muž znova zopakuje objednávku podráždeným hlasom: „Polovicu 

hamburgeru!“ Čašníčka sa otočí a ide do zadnej časti reštaurácie, kde hľadá vedúceho. 

Nevšimne si, že ten muž sa vybral rovno za ňou. Keď čašníčka nájde šéfa, začne sa sťažovať: 

„Predstavte si, pán vedúci, do reštaurácie prišiel jeden muž, arogantný, vyzerá akoby práve 

vyšiel z väzenia. A viete čo si objednal? Polovicu hamburgeru!“ Ani nedokončí vetu a zistí, 

že ten človek stojí za ňou. Preto pohotovo dodá: „A tento gentleman za mnou si objednal tú 

druhú polovicu.“ 

Keď sa teraz pozrieme na evanjelium 24-tej nedele po Päťdesiatnici (Lk 8, 41-56), 

vidíme opačný problém. Človeka, ktorý chce celý „hamburger“, ale nedostane ho hneď. Jairus 

chce, aby sa celá pozornosť Pána Ježiša upriamila na jeho zomierajúcu dcéru. Lenže musí sa 

o ňu podeliť s neznámou ženou trpiacou na krvotok. Čo nám chce povedať toto nečakané 

delenie? Vieme, že skutočne máme pred sebou akýsi „literárny hamburger“. Do rozprávania 

o probléme Jairovej dcéry je vložený príbeh o chorej žene. Poďme teda znova preskúmať 

ingrediencie tohto duchovného pokrmu. Keď sa zahryzneme do obloženej žemle, zvyčajne 

nás zaujíma to, čo je v strede. Obdobne sa pozrime na prostrednú časť dnešného evanjelia.  

Vidíme ženu s problémom, ktorá sa s vierou dotkne okraja šiat Ježiša Krista a je 

fyzicky uzdravená. Čo to vlastne znamená? Nie je za tým nejaká magická predstava, prítomná 

aj v dnešnej dobe? Stačí, ak sa napijem svätenej vody a vyrieši to môj zdravotný problém. Ale 

zároveň neprežívam vzťah s Ježišom Kristom. Stačí, ak si nechám posvätiť byt či dom, aby 

som mal pokoj v dome. No svojimi slovami alebo činmi v ňom naďalej šírim nepokoj. Má 

dieťa po narodení nejaké zdravotné problémy? Čo s tým? Nenecháme ho pokrstiť? Snáď to 

zaberie. Aj takéto postoje, ktoré zaváňajú mágiou, nás môžu ohroziť. Len si spomeňme na 

medeného hada, ktorého Mojžiš na príkaz Boha vyzdvihol na ceste po púšti. Koho uhryzol 

jedovatý had a pozrel sa na toho vztýčeného medeného s vierou, bol zachránený. Tento príbeh 

poznáme všetci. Vieme ale, čo sa s tým medeným hadom stalo?  V Starom zákone, v Druhej 

knihe kráľov nájdeme poznámku, čo urobil kráľ Ezechiáš. Odstránil z Izraela mnohé formy 

modloslužby, medzi iným aj onoho medeného hada, ktorého urobil Mojžiš. Izraeliti si ho totiž 



začali uctievať ako bôžika a pálili mu kadidlo. (porov. 2 Kr 18, 4) Z prostriedku Božej 

záchrany si urobili cieľ. Nevidíme práve tento postoj u chorej ženy z evanjelia? „Stačí, keď sa 

dotknem iba okraja odevu Ježiša Krista a budem zdravá!“ K odpovedi na  túto otázku sa 

priblížime, keď si uvedomíme náboženské postoje tej doby. Vieme, že židia očakávali 

mesiáša. A v ich predstave bolo, že už v strapcoch či obrube šiat mesiáša bude ukrytá 

uzdravujúca sila. Keď sa teda žena dotýka obruby šiat Ježiša Krista, tým vlastne hovorí: 

„Verím, že toto je ten očakávaný Mesiáš.“ Tu nejde len o obyčajnú mágiu, ale o vieru. Na 

paralelnom mieste v evanjeliu podľa sv. Marka je v gréckom texte pred menom Pána Ježiša 

použitý určitý člen. „Keď sa žena dopočula o (tom) Ježišovi.“ V tej dobe bolo meno Ježiš 

v Izraeli rozšírené. Ale len jeden bol je a bude – „ten“ Ježiš. A toto nám znova kladie otázky. 

Je pre nás Ježiš Kristus len jeden z mnohých pomocníkov, lekárov, divotvorcov či kamarátov? 

Alebo je to ten Záchranca, ten Spasiteľ?   

Keď sa zahryzneme do predloženého „duchovného hamburgera“ o niečo hlbšie, 

objavíme ďalšiu dôležitú chuť pre náš duchovný život. Objavíme chuť a odvahu k modlitbe. 

Niekedy si možno myslíme, že Boh má takpovediac „na práci“ dôležitejšie veci ako naše 

problémy. Čo ho ja budem otravovať so svojimi záležitosťami?! Dnešné Božie slovo nám 

pripomína, že najväčšou starosťou Boha je človek a jeho spása. Najväčšou starosťou Ježiša 

Krista som ja a moja spása. Dnešný príbeh totiž spája dve rozdielne postavy ako také zástupné 

vzorky. Na jednej strane obyčajná, neznáma žena, ktorá bola podľa židovských predpisov 

nečistá. Každý sa bál jej dotyku. Na strane druhej stojí Jairus, vážený predstavený synagógy, 

ktorý požíva úctu a obdiv širokej verejnosti. Obrazne povedané – nedotknuteľný. Táto 

skutočnosť nám hovorí dôležitú vec: „Či som známy, vážený a bohatý alebo chudobný, 

neznámy a spoločensky nedôležitý, každý z nás potrebuje a môže zažiť dôležitú vec: dotyk 

Ježiša Krista.“ Ale nie obyčajný. Potrebujeme dotyk viery. Zažila ho žena trpiaca krvotokom 

a zakúsil ho i Jairus. Obaja boli súčasťou davu, ktorý sa tlačil okolo Pána Ježiša. A tu vidím 

ďalší obraz mojej osobnej situácie. Môžeme byť súčasťou davu okolo Krista, a pritom 

nemusíme zažívať jeho dotyk. Môžeme sa modliť, postiť, chodiť do chrámu päť, desať či 

päťdesiat rokov bez tohto dotyku viery. Lebo jedna vec je „tlačiť na Boha“ svojimi 

žiadosťami, ale úplne iná vec je dotknúť sa ho s vierou. Tlačiť na Boha znamená chcieť svoje 

veci. Dotknúť sa Ho ale znamená otvoriť sa pre Jeho veci. K tomuto nás povzbudzuje dnešné 

evanjelium. Aby sme len tak nesedeli alebo nepostávali, ale aby sme sa dotkli Ježiša Krista. 

A že máme slabú vieru? Možno. Ale máme silného Spasiteľa. A tento mocný Spasiteľ 

odpovie, ak sa dotkneme čo i len okraja jeho šiat. 

Jairus potreboval práve toto. Potreboval vidieť, čo dokáže dotyk obruby šiat Pána 

Ježiša s vierou. Dotyk Ježišovej ruky potom daroval život jeho mŕtvej dcére. Aj my sme 

potrebovali počuť toto slovo. Polovicu tohto „duchovného hamburgeru“ ochutnali mnohí svätí  

pred nami. Tú druhú polovicu nechali nám. A želajú nám: „Dobrú chuť!“ 

 

FILIPOVKA 

 

Konštantínopolský snem sa v roku 1166 uzniesol, že toto obdobie sa bude začínať 15. 

novembra a bude trvať do 24. decembra vrátane. Pôst pred Narodením je nazývaný 

“Filipovka”, pretože sa začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa. Pôst bol zavedený, aby 

pripravil Cirkev na dôstojnú oslavu veľkého a svätého dňa Kristovho narodenia. Usmernenia 

pre tento pôst boli omnoho jemnejšie ako usmernenia pre obdobie Veľkého pôstu pred 

Paschou. Iba pondelok, streda a piatok boli dni striktného pôstu bez mäsa, mliečnych 

produktov a oleja (v slovanských krajinách). V nedeľu bolo dovolené jesť ryby.  

Hoci momentálne tento pôst nie je na našom území záväzný, nemusíme byť minimalisti. 

A najmä skúsme viac myslieť na iných. Veď pri pôste vždy ide o vzťahy. Pôst je príležitosť 

na prejavy lásky k našim blížnym, zvlášť tým, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Tento pôst 

nám totiž kladie otázku: Čo keby Kristus nebol neprišiel do našej biedy a chudoby?  
                                 (www. grkat.nfo.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 9. - 15. 11. 2015  
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (csl.) † Audij, Lýdia, panychída 

            
Utorok                 17:00   Sv. liturgia (sl.) † Ján, Štefan, Katarína (Krajňáková) 

 
Streda                  16:00  Sv. liturgia v kaplnke Úradu vlády SR 

                            17:00  Sv. liturgia (csl.)  

 

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) † Peter, panychída  

         

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (csl.) † Mária, Ján, Anna, panychída 

           

Sobota                  17:00  Sv. liturgia (sl.)  

                                        Večiereň 
  

 Nedeľa                   25. po Päťdesiatnici, 8. hlas  

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská) * o. Štefan, Mária 

                              17:00   Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 16. – 22. 11. 2015  
 
Pondelok              17:00  Sv. liturgia (csl.) 

         
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) † Ján, Katarína (Krajňáková) 

 
Streda                     17:00  Sv. liturgia (csl.)  

     

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) † Juraj a ostatní z rodiny, panychída (Šecková)

  

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (csl.) 

       Veľká večiereň s lítiou  

  

Sobota            Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu              
                               8:00  Na úmysel (csl.) 

                             17:00  Sv. liturgia (sl.) požehnanie detí, myrovanie 

       Večiereň 

 

Nedeľa                   26. po Päťdesiatnici, 1. hlas Nedeľa Krista Kráľa 

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 

                               17:00   Večiereň (slovenská)  

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 8. 11. 15 sa po sv. liturgiách uskutoční zbierka na tzv. Solidárny fond. Svojimi 

darmi môžete podporiť ekonomicky slabšie farnosti našej eparchie. Srdečne ďakujeme. 
• V nedeľu, 8. 11. 15 pozývame na stretnutie detí, ktoré sa začne o 15. 00 na farskom úrade.  

• V stredu, 11. 11. 15, o 16. 00 h. budeme v kaplnke Úradu vlády SR sláviť sv. liturgiu. 

• V sobotu, 14. 11. 15 o 15. 30 h. bude prípravné stretnutie detí pred prvým prijatím sv. 

tajomstva zmierenia a eucharistie.  

• V nedeľu, 15. 11. 15 začína pôst pred Narodením Pána - FILIPOVKA, ktorá trvá do dňa 

Narodenia Pána. pôstna disciplína je ako počas roka, t.j. platí zdržanlivosť od mäsa v piatok. 

• V nedeľu, 15. 11. 15 pozývame po druhej sv. liturgii na spoločný farský obed v blízkej 

reštaurácii. Po obede bude krátka prednáška v priestoroch eprachiálneho úradu na tému: Ježiš 

Kristus vo vnímaní orientálnych kresťanov. Pozvanie prijal Dr. Igor Haraj, redaktor RTVS. 

• V sobotu, 21. 11. 15 slávime sviatok Vstupu našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, 

vždy Panny, do chrámu (Vovedenije v chram presvjatyja Bohorodicy). Z tohto dôvodu bude 

ako zvyčajne deň predtým veľká večiereň sviatku s lítiou a požehnaním chlebov a vo sviatok 

bude po sv. liturgiách požehnanie detí a  myrovanie. V deň sviatku budú dve sv. liturgie, 

jedna ráno o 8.00 h. v cirkevnoslovanskom a večer, o 17.00 h. v slovenskom jazyku. 

• Redakcia časopisu Slovo dáva do pozornosti niektoré novinky. Časopis v novom ročníku 

prejde kompletnou grafickou zmenou – nová titulka, nové grafické spracovanie článkov a 

celkovej grafiky vo vnútri časopisu. Takisto rozsahovo SLOVO mierne zmohutnie – pribudnú 

4 strany. Okrem toho pribudne v novom roku aj novinka v podobe objednania si elektronickej 

verzie SLOVA v cene – 8 € na celý rok. Záujemcovia o elektronickú verziu SLOVA sa môžu 

prihlásiť do redakcie telefonicky na čísle: 051/7731 481 alebo mailom na: slovo5@grkatpo.sk 

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

v priestoroch eparchiálneho úradu. 

• Každý piatok prebieha na eparchiálnom úradu bezplatné vyučovanie ukrajinského jazyka 

pre deti i dospelých so začiatkom o 17. 00 h.  
• V ponuke je kniha Malá polepšovňa pre rodičov. Je to druhé prepracované vydanie autora 

Doc. Albína Škovieru. Cena publikácie je 6 €.     
• Taktiež si môžete zakúpiť knižný kalendár Spolku sv. Cyrila a Metoda na rok 2016, ktorý je 

v predaji za 3 €. Ponúkame tiež aktuálnu podielovú knihu spolku Na krídlach slova a viery za 

cenu 4, 90 €.  

• Prosíme dobrovoľníkov najmä z radov mladšej generácie o pomoc pri organizácii ďalšieho 

ročníka nášho plesu, ktorý sa uskutoční v januári 2016 v UPC v Mlynskej doline. 

ĎAKUJEME 

• Celoslovenskú akciu Fóra života Sviečka za nenarodené deti sme podporili sumou 245 €, 

čím sme prispeli na aktivity za život realizované týmto hnutím. Srdečná vďaka všetkým! 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

            spoločenstvu Moditby matiek (31. 10. 15) a rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (7. 11. 15) 
           14. 11. 15 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková 

           20. 11. 15 upratuje: rod. Semberová a Vavríková. 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 31. 10. 15 boli udelené iniciačné sväté tajomstvá novej členke našej farnosti 

Elene Márii Porhinčákovej. Novoosvietenej Božej služobníčke vyprosujeme „úspechy v 

živote i vo viere.“  

mailto:slovo5@grkatpo.sk


KKOONNTTAAKKTT 

V prípade otsázok alebo podnetov nás, prosím, kontaktujte: 

osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0911/400 845,                                                                         
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

