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slovíčko o SLOVE 

 

 

Hádam žiadna iná udalosť počas liturgického roka nespôsobuje viacerým kazateľom 

také vrásky na čele ako práve udalosť Zostúpenia Svätého Ducha. A myslím, že aj iní  

kresťania pri tejto udalosti trpia určitým nedostatkom konkrétnych slov či obrazov. Vtedy 

jednoducho mnohí „zmĺkneme ako nemé ryby“.       

Preto sa pozrime znova bližšie na túto udalosť. Apoštoli sú zhromaždení v Jeruzaleme 

na sviatok Šavuot. Tiež ho poznáme ako Sviatok týždňov. Slávil sa „týždeň týždňov“ po 

Pasche. Bol to jeden z veľkých židovských sviatkov, ktorý bol spojený s putovaním do 

Jeruzalema. Obsahom tohto sviatku bolo poďakovanie Izraelitov za dar Tóry a poďakovanie 

za úrodu. Tento židovský sviatok spájal teda dva prvky - Zákon a úrodu. Je pritom zaujímavé, 

že na rozdiel od iných veľkých sviatkov nebol tento spojený so žiadnym osobitným úkonom. 

Prečo sa zostúpenie Svätého Ducha uskutočnilo práve na tento židovsky sviatok? Možno aj 

preto, aby jasnejšie vynikla aktivita Boha - Svätého Ducha. Aj preto my dnešný sviatok 

nazývame Zostúpenie Svätého Ducha lebo to na rozdiel od „zoslania“ viac zdôrazňuje Jeho 

aktivitu. Ak ja totiž považujem Svätého Ducha len za silu alebo energiu, budem rozmýšľať, 

ako ju získať, aby som ju mohol použiť pre seba. Ak však Svätého Ducha vnímam ako osobu, 

potom ide o to, ako ma môže použiť On. A v tom je zásadný rozdiel. Kresťan nechce 

disponovať Svätým Duchom. Kresťan chce, aby Svätý Duch disponoval ním.  

Spomínam si, že keď sme sa dávnejšie rozprávali s deťmi na túto tému, jedna z dcér mi 

položila otázku: „Ocko, a Svätý Duch straší?“ Samozrejme som jej vysvetlil, že to nie je ako 

v rozprávkach a že Svätý Duch nestraší. Ale potom som sa nad tým zamyslel. Nemôže nás 

Svätý Duch naozaj v istom zmysle vystrašiť? Práve svojou aktivitou? Emeritný sv. otec 

Benedikt XVI. to v jednej svojej homílii vyjadril veľmi výstižne: „Oheň Ducha Svätého 

planie, ale nezhára. A predsa pôsobí premenu. Musí teda v človeku niečo pohltiť, trosku, 

ktorá ho ničí a bráni mu v jeho vzťahu k Bohu a k blížnemu. Tento účinok božského plameňa 

však desí. Máme strach, že budeme „popálení“ a radšej zostávame takí, akí sme. Mnohí ľudia 

veria v Boha a obdivujú postavu Ježiša Krista, ale ak sa od nich žiada, aby sa zriekli niečoho 

zo seba samých, tak ustupujú späť, majú strach z požiadaviek viery.“ Svätý Duch nás teda 

môže vystrašiť. Môže vystrašiť môj egoizmus, moju pohodlnosť, moju lenivosť. Ktosi 

diagnostikoval súčasnú situáciu kresťanstva prirovnaním, že sa zaseklo kdesi medzi Golgotou 



a Turicami. Na kríži nám bolo odpustené, ale my si nejdeme pre silu odpúšťať. Z prázdneho 

hrobu sa mi ponúka večný život, ale mne stačí iba prežívať či živoriť.   

Namiesto toho, aby som sa otvoril pre oheň Svätého Ducha, radšej ho sledujem 

z bezpečnej vzdialenosti ako veľkolepý ohňostroj. Len aby sme sa nepopálili, len aby nás ten 

oheň nezasiahol. V rebríčku obľúbenosti mnohých kresťanov skôr dominujú sviatky ako 

Vianoce či Veľká Noc. Vtedy medzi sebou komunikujeme akosi intenzívnejšie. Sme k sebe 

milší, láskavejší, posielame si pozdravy. A pritom Zostúpenie sv. Ducha je tým najväčším 

pozdravom od Boha pre mňa. Je pozdravom, ktorým mi hovorí, že to všetko je určené pre 

mňa. Len vo Svätom Duchu totiž môžem prežívať, kto vlastne som. Že mojím Otcom je Boh. 

Vo Svätom Duchu môžem prežívať, že Boh je mojím Bohom, že On je mojím Spasiteľom. Že 

Božie slovo je slovo od Boha presne pre mňa. Že je to slovo lásky šité presne na môj život.  

  Kazateľ C. H. Spurgeon ponúka zaujímavé prirovnanie: „V skorších časoch bol taký 

zvyk, že ak niekto predával pozemok, vytrhol zo zeme zväzok trávy s hlinou a odovzdal ju 

kupcovi. Bol to znak toho, že odteraz táto zem patrí novému majiteľovi. Alebo odlomil 

vetvičku stromu a podal mu ju, aby tým naznačil, že je oprávnený zbierať úrodu na svojom 

novom pozemku. Podobne, ak niekto kúpil dom, okrem kľúča dostal aj zväzok slamy zo 

strechy ako znak, že dom patrí jemu. Tak aj Boh nám odovzdal nebo. Závdavok Svätého 

Ducha je pre nás istým znamením, že nám patrí všetko. Dielo Sv. Ducha je obrazne tým 

zväzkom trávy zo zeme Kanánu, je tou ratolesťou zo stromu života, je kľúčom do nebeského 

príbytku. Ak máme tento závdavok Svätého Ducha, tak sme s ním takpovediac obdŕžali 

vlastnícke práva v nebi“ 

Čo ale znamená Boh - Svätý Duch pre mňa dnes? Vieme, že zohráva kľúčovú úlohu v 

kresťanstve. Barometrom či túto úlohu hrá aj mojom kresťanstve sú dva spomínané prvky – 

Zákon a úroda. Už v Starom zákone totiž Pán Boh dáva prísľub transplantácie srdca. Ústami 

proroka Ezechiela hovorí o výmene srdca z kameňa za srdce z mäsa. A toto srdce spôsobí, že 

človek bude plniť Božie prikázania. (porov. Ez 36, 26n) Preto je dodržiavanie Zákona prvým 

znakom, že Svätý Duch hrá v mojom živote kľúčovú úlohu. Práve tak ako druhý prvok – 

úroda. Sv. Pavol v liste Galaťanom píše o ovocí Ducha, ktorou je láska, radosť, pokoj, 

zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. (Gal 5, 22) Aj keď nás teda 

udalosť Zostúpenia Svätého Ducha umlčí, aj keď nás Svätý Duch možno vystraší, nech nás 

neodradí. Potrebujeme nové srdce. Potrebujeme, aby Boh toto nové srdce do nás vložil. Táto 

„operácia“ nám určite zachráni život. Lebo nám dá večný život už dnes.                

 

 

PRVÁ SVÄTÁ SPOVEĎ A EUCHARISTIA 

 

V sobotu, 21. 5. sa o 10. 00 v našom chráme konala liturgia zmierenia, počas ktorej po 

prvý krát pristúpilo k sviatosti zmierenia dvadsať dva detí z našej farnosti. Spoločne so 

svojimi rodičmi a krstnými rodičmi vytvorili jedno spoločenstvo, aby tak jasnejšie vnímali to, 

čo by mal vnímať každý kresťan. Že tak hriech, ako aj zmierenie nie je len mojou súkromnou 

vecou, ale týka sa celého spoločenstva Cirkvi. A tak ako hriech má nepriaznivý dopad na celé 

mystické telo Ježiša Krista, tak sa má na ňom pozitívne odzrkadliť aj zmierenie sa s Bohom.  

Práve túto myšlienku popri iných zdôraznil vladyka Peter Rusnák vo svojich homíliách počas 

oboch sv. liturgií Nedele všetkých svätých, pri ktorých deti po prvý krát prijali Najsvätejšiu 

eucharistiu po sviatosti zmierenia. Sú to tieto deti:  Gréta Lovaszová, Martin Kollárik, 

Katarína Kutková, Martin Potoček, Tomáš Rim, Richard Rybák, Adela Benčová, Ráchel 

Čižiková, Anna Džupinová, Emma Lehotská, Tadeáš Lunter, Tamara Lunterová, Lea Mattová, 

Dorota Medveczká, Krištof Medveczký, Tara Mocková, Adrián Northrop, Daniel Pancza, 

Richard Senger, Michal Šaulič, Zuzana Šauličová a Tatiana Weltherová. 

Prosíme o modlitbu za tieto deti aj za nás, ich rodičov, aby sme neustále spoločne rástli 

vo viere a láske k Bohu a k bratom a sestrám.  

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 23. - 29. 5. 2015  
 

Pondelok              17:00  Sv. liturgia (csl.) † Mária Chalachanová, panychída 

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.) 

             Veľká večiereň s lítiou  

   

Štvrtok      Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista  

                              7:00  Sv. liturgia (csl.), myrovanie  

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

 

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                     17:00  Sv. liturgia (sl.) 

                                         Večiereň 
  

  Nedeľa                   2. po Päťdesiatnici – 1. hlas  

                                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                 9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. Liturgia (slovenská)   

                            17:00    Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 5. – 5. 6. 2016  
 

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         Nášho Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí             

                                7:00  Sv. liturgia (sl.) 

                              17:00  Sv. liturgia (csl.) 

           

Sobota                    17:00 Sv. liturgia (sl.) 

                Večiereň 

   

Nedeľa                   3. po Päťdesiatnici, 2. hlas 
                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. Liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň  (slovenská) 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Vo štvrtok, 26. 5. 2016 slávime sviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela 

a krvi nášho Pána Ježiša Krista (ľudový názov Božie telo). V predvečer sviatku bude preto 

večiereň a vo sviatok bude po sv. liturgii myrovanie. V deň sviatku budú dve sv. liturgie.  
• • V piatok, 3. 6. 16 budeme sláviť odporúčaný sviatok Nášho Najsladšieho Pána, Boha 

a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. Preto budú tiež dve sv. liturgie – ráno o 7.00 h. 

v slovenskom jazyku a večer o 17.00 h. v cirkevnej slovančine. Keďže je to zároveň prvý 

piatok v mesiaci, počas celého dňa bude možnosť v chráme pristúpiť k sv. spovedi. 

• V sobotu, 4. 6. 16 sa uskutoční eparchiálna púť do Šaštína. Na tento účel objednáme 

autobus. Svoj záujem o miesto v ňom nahláste, prosím, do nedele, 29. 5. 16.  

• V súvislosti so Svetovými dňami mládeže v poľskom Krakove, je nám adresovaná jedna 

prosba. Tohto stretnutia sa chcú zúčastniť aj dve skupiny mladých ľudí z Taiwanu, kde sa 

o nich pastoračne stará diakon Bohdan Jacoš. Na ich púti do Krakova plánujú spoločne 

navštíviť aj našu farnosť. Prosba sa týka ich ubytovania. Boli by vďační za možnosť 

ubytovania v našich rodinách, čím by vznikla zároveň možnosť vzájomného poznávania 

a výmeny. Ide o dva termíny: od 12. do 14. júla a od 4. do 6 augusta. Zakaždým by išlo o dve 

noci. V prípade ochoty poskytnúť ubytovanie Vám dáme konkrétnejšie informácie.     

• LET 2016: Od pondelka, 4. júla 2016 do piatku 8. júla 2016 pripravujeme VI. ročník 

Letného eparchiálneho tábora, ktorý sa tentoraz uskutoční v obci Telgárt. (okres Brezno) 

Nástup do tábora bude v nedeľu, 3. júla v popoludňajších hodinách. Tábor je určený pre deti 

od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Viac informácii získate na farskom úrade. 

• Pozývame manželské páry na evanjelizačný kurz „Samuel“, ktorý sa uskutoční od 17-teho 

do 19-teho júla 2016. Ide o víkendový kurz pre kresťanských manželov. Podmienkou je mať 

absolvovaný „kurz Rút“ o základoch kresťanského manželstva. Cieľom kurzu je v 

nadväznosti na základný „kurz Rút“, poukázať na dôležitosť cieľavedomého formovania detí. 

Obsah kurzu je zostavený tak, že postupne prechádza obdobiami života dieťaťa od počatia až 

po osamostatnenie sa. Svoj prípadný záujem nahláste do 15. 5. 2016.  

• Do pozornosti dávame registráciu účastníkov Svetových dní mládeže, ktoré sa uskutočnia 

v poľskom Krakove v dňoch od 25. do 31. júla 2016. Registrácia je možná do konca mája. 

V prípade dostatočného počtu záujemcov z našej eparchie by sa zabezpečil pútnický autobus. 

Bližšie informácie získate na farskom úrade alebo na stránke eparchie www.grkatba.sk. 

Upozorňujeme, že bez registrácie je účasť na hlavnom programe Svetových dní mládeže 

prakticky nereálna.   

• Počnúc nedeľou, 6. 3. 16 sú sv. liturgie v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej 

doline okrem sobôt aj v nedele, o 11. 15 h.  

ĎAKUJEME 

• Bohu známa rodina darovala na chrám 50 €. Vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

            rod. Ilenčíkovej a Žačikovej (14. 5. 16) a rodičom detí, ktoré po prvý krát pristúpili 

k sv. spovedi (21. 5. 16) 

  28. 5. 16 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek 

    4. 6. 16 upratuje: rod. Krajňáková a Žeňuchová. 

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

http://www.grkatba.sk/
mailto:rastislav.cizik@gmail.com

