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slovíčko o SLOVE 

 

 

Vladyka Peter použil v jednej svojej homílii praktický obraz, ktorý si všetci vieme živo 

predstaviť. Ako účastníci cestnej premávky sa takmer pravidelne stretávame so známym 

javom – výstražnou  sirénou. Keď ju ako vodiči začujeme pri šoférovaní, rýchlo zisťujeme, či 

autu s touto sirénou neprekážame v ceste. Vtedy jednoducho ideme všetci nezainteresovaní 

stranou. Snažíme sa uvoľniť cestu, lebo očividne ide o vážny prípad. Nechceme, aby naše 

zdržiavanie malo fatálne následky.  

V evanjeliu Dvadsiatej piatej nedele po Päťdesiatnici vidíme podobnú situáciu vsadenú 

do iného časového kontextu. (Lk 8, 41-56) Za Pánom Ježišom prichádza Jairus ako za 

záchrankou. Má vážny problém. Dcéru, ktorá zomiera. A tak sa dávajú na cestu. A všetci by 

im mali ísť z cesty. Ale predsa, v ceste sa objaví jedna prekážka. Žena trpiaca krvotokom. Pre 

otca, ktorému zomiera dcéra je to určite nepríjemné zdržanie. Ale nie pre Pána Ježiša. No 

skúsme si predstaviť, že máme vážny problém a privolaní záchranári by sa cestou ešte 

zastavali niekde na obed. Alebo cestou zbadali človeka s defektom, a tak sa zastavili, aby mu 

pomohli. Keď si dnešnú evanjeliovú situáciu preložíme takto, ešte viac vynikne absurdita 

toho zdržania. 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 sa tým môj 

zdravotný problém. Ale zároveň vôbec nežijem 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 rozsievam nepokoj. Má dieťa po narodení nejaké zdravotné problémy? Čo s tým? 

Nenecháme ho pokrstiť? Snáď to zaberie. Recept na šťastné manželstvo? Stačí sa zosobášiť v 

chráme a ono to bude celkom iste fungovať. Aj takéto postoje zaváňajúce mágiou nás môžu 

ohroziť. Len si spomeňme na medeného hada, ktorý 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. A vieme tiež, čo sa s tým medeným hadom 

stalo neskôr.  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. 2Kr 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. Je pre nás Ježiš 

Kristus len jeden z mnohých pomocníkov, lekárov, divotvorcov či kamarátov. Alebo je to ten 

Záchranca, ten Spasiteľ. Toto je hlavný dôvod tohto zdržania. Toto zdržanie bolo veľmi 

dôležité. Malo pomôcť Jairovi, aby si uvedomil, akú „záchranku“ to vlastne zavolal. Že do 

jeho domu nekráča len nejaký ľudový liečiteľ. K jeho dcére kráča sám Mesiáš.   

A tento príbeh chce dodať odvahu aj nám. Lebo niekedy nás prepadne predstava, že 

Boh má takpovediac „na práci“ dôležitejšie veci. Čo ho ja budem otravovať zo svojimi 

záležitosťami? Toto Božie slovo nám pripomína, že najväčšou starosťou Boha je každý 

človek a jeho spása. Hoci išlo o predstaveného synagógy, Kristus sa zastavil aj pri obyčajnej 

žene. 

A do tretice nám tento príbeh dáva návod, ako zavolať tohto Záchrancu. V bežnom 

živote potrebujeme telefón viery. Žena trpiaca krvotokom mala dokonca dotykový. A mal ho 

aj Jairus. Obaja boli súčasťou davu, ktorý sa tlačil okolo Pána Ježiša. Ale obaja zažili dotyk 

viery Pána Ježiša. A tu vidíme ďalší obraz mojej osobnej situácie. Môžeme byť súčasťou 

davu okolo Krista, a pritom nemusíme zažívať jeho dotyk. Môžeme sa modliť, chodiť do 

chrámu päť, desať či päťdesiat rokov bez dotyku viery. Lebo jedna vec je „tlačiť na Boha“ 

svojimi žiadosťami, ale úplne iná vec je dotknúť sa ho s vierou. K tomuto nás teda 

povzbudzuje toto evanjelium.  

Jairus musel zažiť toto nepríjemné vyrušenie. Potreboval vidieť, čo dokáže dotyk 

obruby šiat Pána Ježiša. Potreboval vidieť dotyk Mesiáša. A ten dotyk Mesiášovej ruky potom 

daroval život jeho mŕtvej dcére. Aj my sme potrebovali počuť toto slovo. Ako vyrušenie 

nášho spokojného či rutinného náboženského života. V bežnom živote nás vyrušenie sirénou 

doslova zastaví. Toto evanjelium je sirénou, ktorá nás chce zastaviť. Lebo je to čas, kedy sa 

pri mne osobne chce zastaviť sám Pán Ježiš.                

 

 

PUTOVALI SME 

 
Približne 50 veriacich z našej farnosti putovalo v závere Roka milosrdenstva na 

najväčšie mariánske pútnické miesto v Rakúsku – Mariazell. Púť sa konala v sobotu, 22. 

októbra 2016. Súčasťou púte bola aj návšteva cisterciánskeho opátstva Heiligenkreuz, kde sa 

nachádza najväčšia relikvia Kristovho kríža severne od Álp. V kláštornej kaplnke Svätého 

Kríža sme sa pomodlili utiereň, v závere ktorej si pútnici mohli relikviu osobne uctiť. 

Po prehliadke opátstva sme pokračovali smerom k Mariazell, najväčšiemu 

mariánskemu pútnickému miestu Rakúska. Po príchode do mesta nasledovala prehliadka 

múzea baziliky, po ktorej sme o 15.00 h spoločne slávili sv. liturgiu. Hlavným slúžiteľom bol 

protosynkel našej eparchie Vladimír Skyba. Po sv. liturgii ešte nasledovala modlitba akatistu 

k Presvätej Bohorodičke. 

 

 

 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 7. – 13. 11. 2016 
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (csl.)  

               
Utorok           Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam    

     7:00  Sv. liturgia (csl.) 

17:00  Sv. liturgia (sl.) * Ľubomír a Viera (Michalková) 

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.)  

              

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

 

Piatok                  17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                    17:00  Sv. liturgia (sl.)                                  

  Večiereň 

  

  Nedeľa                   26. Po Päťdesiatnici, 1. hlas. 

  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                   17:00   Večiereň  

                                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 14. – 20. 11. 2016  
 

Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.)  

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

 

Streda                     17:00  Sv. liturgia (csl.)  

       

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 

Piatok                     17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                     17:00 Sv. liturgia (sl.)  

                Večiereň 

   

Nedeľa                   27. po Päťdesiatnici, 2. hlas, Krista Kráľa  
                    8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                             17:00   Veľká večiereň s lítiou (slovenská) 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V utorok, 8. 11. 16 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 utorok, 15. 11. 16 začína pôst pred Narodením Pána - FILIPOVKA, ktorá trvá do dňa 

Narodenia Pána. V našej cirkvi je záväzná minimálna pôstna disciplína, t.j. platí zdržanlivosť 

od mäsa v piatok.  

• V sobotu, 19. 11. 16 sa o 15. 30 h. v priestoroch eparchiálneho úradu uskutoční stretnutie 

detí pred prijatím sv. spovede a eucharistie.    

• V nedeľu, 20. 11. 16 pozývame na spoločný farský obed v blízkej reštaurácii po skončení 

druhej sv. liturgie. Po obede bude nasledovať krátka prednáška na biskupskom úrade. 

Pozvanie prijal kňaz Lamačskej farnosti biblista o. Milan Sova, PhD, ktorý sa prihovorí na 

biblickú tému: Prorok Amos. Svoj záujem nahláste, prosím, do stredy, 16. 11. 2016 

• V nedeľu, 20. 11. 16 bude po sv. liturgiách myrovanie, ktoré bude zbierkou na Solidárny 

fond. Jej účelom je podpora ekonomicky slabších farností našej eparchie. Vopred ďakujeme 

za Vaše dary. 

• Na farskom úrade si môžete zakúpiť knižný kalendár Spolku sv. Cyrila a Metoda na rok 

2017 za príspevok 3 €. Ponúkame tiež aktuálnu podielovú knihu spolku Otvorené horizonty za 

cenu 5, 90 €. Členovia Spolku si ju spolu s kalendárom môžu vyzdvihnúť bezplatne.  

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

ročníka nášho plesu, ktorý sa uskutoční 4. februára 2017 v UPC v Mlynskej doline.  

• Pozývame manželské páry našej farnosti, ktoré majú záujem o pravidelné spoločné 

stretnutia, aby svoj záujem nahlásili na farskom úrade. Súbežne so stretnutím manželov bude 

prebiehať aj stretnutie detí, resp. bude zabezpečené opatrovanie malých detí. 

ĎAKUJEME 

• Projekt Fóra života Sviečka za nenarodené deti sme podporili sumou 180 €.   

• V rámci jesennej Zbierky na misie sa v nedeľu, 23. 10. 16 vyzbierala suma 800 €, ktorou 

sme podporili misijné aktivity Katolíckej cirkvi v krajinách tzv. tretieho sveta. 

• Bohu známa rodina darovala na chrám 50 €, iná Bohu známa darovala 20 €. Vyslovujeme 

srdečné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

rod. Mojzešovej, Mockovej a Ďukovej  (29. 10. 16) a rod. Ilenčíkovej a Žačikovej (5. 11. 16) 

      12. 11. 16 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek.  

      19. 11. 16 upratuje: rod. Krajňáková a Žeňuchová 

BLAHOŽELÁME 

• V nedeľu, 30. 10. 16 prijal iniciačné sv. tajomstvá v našom chráme Jozef Dávid Tobiáš. 

Novoosvietenému Božiemu služobníkovi i celej jeho rodine vyprosujeme Božie požehnanie 

na mnoho rokov! 

• V piatok, 4. 11. 16 oslávila svoje 40-te narodeniny aktívna veriaca našej farnosti p. Nadežda 

Pätoprstá. Oslávenkyni i celej jej rodine blahoželáme a vyprosuje hojnosť Božích milostí na 

mnohaja i blahaja lita!    
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 
osobe:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

