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slovíčko o SLOVE 

 

 

Pri hľadaní komentárov k evanjeliu 27. nedele po Päťdesiatnici som narazil aj na jeden 

príbeh. Išlo v ňom o chorého chlapca, ktorý sa narodil v roku 1975 v USA telesne a mentálne 

postihnutý. Tento chlapec Raymond Dunn bol slepý a nemý a denne dostával niekoľko 

epileptických záchvatov. Ako päťročný dostal alergiu takmer na všetky možné produkty. 

Mohol prijímať len jeden druh detskej výživy. Bola vyrábaná zložitým a nákladným 

postupom a preto ju firma Gerber prestala vyrábať. Rodičia všemožne skúšali nájsť  rôzne 

náhrady.  Ale chlapec nič neprijímal. Preto sa rodičia rozhodli cestovať po celej krajine a 

skúpiť všetky zásoby. Ale tie nakoniec došli. Preto sa rodičia obrátil na manažment firmy s 

prosbou, aby znova obnovili výrobu. Po čase sa nemožné stalo skutočnosťou. Veľká 

spoločnosť obnovila nákladnú výrobu produktu, špeciálnej výživy pre jediného chlapca, ktorý 

bol prakticky na pokraji smrti. Tento chlapec síce o päť rokov skutočne zomrel vo veku 

dvadsiatich rokov.  Ale v povedomí mnohých zostala silná skúsenosť ľudskosti a súcitu s 

ťažkou situáciou jednej rodiny.   

Možno si povieme, že ide o jednu lastovičku, ktorá ešte nerobí leto v mori egoizmu a 

širokých laktí. A preto je pred nami známe evanjelium. Podobenstvo o milosrdnom 

samaritánovi. (Lk 10, 25-37)  Aj  zoči-voči tomuto podobenstvu by niekto mohol namietať, že 

je to len jedna lastovička, ktorá neprináša leto. Predsa však môžeme povedať, že týmto 

podobenstvom Pán Ježiš radikálne mení náboženskú klímu tej doby. Do chladu dodržiavania 

zákona zaznieva slovo o teple Božej lásky.  

Lebo čo stálo na začiatku? Prečo Pán Ježiš povedal toto podobenstvo? Počuli sme, že 

za ním prišiel učiteľa zákona s otázkou, čo má robiť, aby bol dedičom večného života? 

Zvláštna otázka. Ako by sme odpovedali my? Ako sa stať dedičom? Stačí sa správne narodiť. 

A potom žiť tak, aby vás rodičia nevydedili.  

Akú odpoveď očakával učiteľ zákona? Na jednom mieste Pán Ježiš dostal inú otázku: 

Ktoré prikázanie je najväčšie? Zákonníci očakávali svoju odpoveď. No predsa najväčšie 

prikázanie je to, ktoré dodržiava aj sám Pán Boh. Ktoré? No predsa sobotný príkaz. Dokonca 

aj sám Pán Boh odpočíva na siedmy deň po stvorení. Vtedy musí byť predsa aj na nebeskom 



dvore odpočinok.  Zrejme takúto odpoveď očakávali zákonníci a farizeji od Pána Ježiša. A 

preto ich jeho odpoveď zaskočila. Keby ho tak mohli obviniť, že prevracia rebríček prikázaní. 

Ale to Kristus nerobí. Necituje ani jedno z desiatich prikázaní. On hovorí o inom. Pán Ježiš 

hovorí o láske.  Chce zmeniť zimu zákona teplom Božej lásky.  Zákon totiž rozdeľuje na tých, 

ktorí ho držiavajú a ktorí nie. Zákon vylučuje človeka z Božej priazne, ak ho nedodržiava. 

Láska je pre všetkých. Zákon je založený na zásluhe. Na druhej strane láska je dar. Židovské 

knihy Tóry by sa dali zhrnúť vetou: „Buďte svätí, lebo ja, váš Pán, som svätý.“ (Lv 11, 44) A 

ako dospieť k tejto svätosti? No predsa dodržiavaním zákona. A čo prináša Ježiš Kristus? 

Podobnosť Bohu ako Otcovi. K tomuto vyzýva Pán Ježiš. Starý zákon je tak zmluva medzi 

človekom a Bohom založená na poslušnosti zákonu. Nový zákon je ale zmluva medzi Bohom 

a človekom založená na podobaní sa Bohu.   

A práve toto ilustruje Pán Ježiš Podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi. Vidíme 

človeka, ktorý zostupoval z Jeruzalema do Jericha. Cestou, ktorá prechádza púšťou, ho 

prepadli, okradli a dobili takmer na smrť. Zostal polomŕty ležať na kraji cesty. Kto mu 

pomôže v tejto situácii? Tou istou cestou schádza kňaz. Vďaka Bohu. Jericho bolo kňazským 

mestom. Odtiaľ vystupovali kňazi do Jeruzalemského chrámu, keď na nich prišiel rad. 

Prinášali obety a potom sa znova vracali napäť do Jericha. Keďže náš kňaz zostupoval z 

Jeruzalema znamená, že má za sebou týždňovú službu v chráme.  Zomierajúci človek je teda 

zachránený. Aspoň mu to prebleslo mysľou. Lepšie sa mu nemohlo prihodiť. Opak je ale 

pravdou. Kňaz ho síce zbadal, ale obišiel. Prečo? Nemal srdce? Bol ľahostajný voči utrpeniu 

iných? Horšie. Bol to náboženský človek. A jeho náboženstvo mu nariaďovalo, aby sa 

nepribližoval k zranenému človeku, lebo už len kvapka krvi by ho mohla pripraviť o rituálnu 

čistotu. (Lv 21, 1) Veď koniec koncov sa nemohol dotknúť ani tiel svojich mŕtvych rodičov, 

aby sa neznečistil. (Lv 21,11)  Zákon mu to zakazoval. Potom prichádza ďalší „svätý“ človek 

– levita. Aj ten ho obišiel. V polomŕtvom človeku už musela zomrieť aj posledná nádej. 

Dokonca keď vidí prichádzať samaritána, možno si pomyslí: Tak toto je môj koniec! Čo už 

mohol čakať Žid od nepriateľa Samaritána? Že ho určite dorazí. No práve tu prichádza zvrat. 

Tento zvrat je vyjadrený poznámkou Pána Ježiša: Bolo mu ho ľúto. Iba na troch miestach v 

evanjeliách je použitý tento výraz. Dvakrát je to vtedy, keď Boh dáva život. Keď Pán Ježiš 

stretne vdovu, ktorá pochováva svojho jediného syna. Bolo mu jej ľúto a syna jej vzkriesil. 

Podobne keď otec vidí, ako sa jeho syn vracia domov po tom, čo premrhal dedičstvo. Bolo 

mu ho ľúto a prijal ho. Dal mu možnosť začať odznova. A to, že Pán Ježiš používa tento 

výraz práve v tom podobenstve ukazuje, kto je tým milosrdným Samaritánom. Je to on sám. 

A kto sme my? My sme tým ozbíjaným človekom na kraji cesty. Sme napadnutý hriechom a 

zomierame. Ak svoju nádej vkladáme do zákona, sme sklamaní. A tiež často v Ježišovi 

Kristovi vidíme nepriateľa. A on je naozaj tým nepriateľom, ale nie našim. Je nepriateľom 

hriechu. Je nepriateľom smrti. Ale zároveň je našim priateľom. Dáva nás do starostlivosti 

cirkvi a jej zveruje tie dva denáre v podobenstve, ako obraz Starého i Nového zákona – 

Svätého písma.  

Podobenstvo o milosrdnom samaritánovi začína zvláštnou otázkou: Kto je môj blížny? 

Alebo ináč: Pokiaľ až musím milovať? Kto ešte má byť objektom mojej lásky a pozornosti? 

Pán Ježiš túto otázku opravil. Neukázal, kde treba končiť, ale ukázal, kde treba začať. Nechať 

sa ošetriť Ježišom Kristom. Nechať si uzdraviť rany po hriechoch odpustením a láskou Ježiša 

Krista. Toto je ten súcit Boha s nami. Je to súcit, ktorý dáva nový začiatok. Nie je iba našou 

dočasnou emóciou, ktorá nás hreje kdesi pri srdci. Jeho súcit chce zmeniť srdce. V úvodnom 

príklade firma zo súcitu s polomŕtvym chlapcom obetovala energiu a prostriedky, aby 

predĺžila jeho život o niekoľko rokov. Pán Ježiš ide oveľa ďalej. Aj ja som smrteľne ohrozený 

hriechom. A Kristus obetoval seba samého.  Nie preto, aby mi predĺžil život o pár rokov. On 

mi chce dať život na veky. Žiť tento život už tu a teraz znamená byť kresťanom.  

 

 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 21. – 27. 11. 2016 
 

Pondelok             Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu             
                                7:00  Sv. liturgia (sl.) 

                            17:00  Sv. liturgia (csl.)  

               
Utorok                   17:00  Sv. liturgia (sl.) † Zuzana (Škovierová) 

 
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                   28. Po Päťdesiatnici, 3. hlas. 

  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                   17:00   Večiereň  

                                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 28. 11. – 4. 12. 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                      7:00  Sv. liturgia (sl.) 

                               17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                     17:00 Sv. liturgia (sl.)  

                Večiereň 

   

Nedeľa                   29. po Päťdesiatnici, 4. hlas  

                    8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň (slovenská) 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• 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. 

• V pondelok, 21. 11. 16 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 7.00 h. v slovenskom a večer, o 17.00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku. 

• V stredu, 23. 11. 16 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úrade vlády SR.  

• Pozývame manželské páry našej farnosti na stretnutie v piatok, 25. 11. 16 po sv. liturgii 

o 18. 00 h. Súbežne so stretnutím manželov bude prebiehať aj stretnutie detí, resp. bude 

zabezpečené opatrovanie malých detí. 

• V nedeľu, 27. 11. 16 pozývame po druhej sv. liturgii na spoločné agapé pri príležitosti 

významných životných jubileí prof. Daniela Škovieru a jeho manželky Márie.   

• Piatok, 2. 12. 16 je prvým piatkom v mesiaci, a teda príležitosťou prijať odpustenie vo 

sviatosti zmierenia. V tento deň budú znova dve sv. liturgie – jedna o 7.00 h. a druhá o 17. 00 

h, pričom bude v chráme počas celého dňa možnosť sv. spovede. 

• V sobotu, 3. 12. 16 sa o 15. 30 h. v priestoroch eparchiálneho úradu uskutoční stretnutie detí 

pred prijatím sv. spovede a eucharistie.    

• V nedeľu, 4. 12. 16 budeme znova sláviť sv. liturgiu v Kostole Najsvätejšej Trojice 

v Malackách so začiatkom o 17. 00 h. 
• V nedeľu, 4. 12. 16 sa uskutoční jesenná zbierka na Charitu. Jej účelom je podpora ľudí 

v materiálnej núdzi. Vyzbierané peniaze zasielame gréckokatolíckej charite do Prešova. 

• 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. Predaj 

lístkov sa začne 4. 12. 16 po sv. liturgiách v chráme. Prvých 50 lístkov bude možné získať za 

zvýhodnenú cenu. 

ĎAKUJEME 

• Bohu známa rodina darovala na chrám 100 €, iná Bohu známa darovala 20 €. Vyslovujeme 

srdečné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

spoločenstvu Modlitby matiek  (12. 11. 16) a rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (19. 11. 16) 

      26. 11. 16 upratuje: rod. Semberová a Vavríková 

        3. 12. 16 upratuje: rod. Mojzešová, Mocková a Ďuková. 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 19. 11. 16 prijali iniciačné sv. tajomstvá v našom chráme Adam Varga, Terézia 

Chochúlová a Teo Ivan Kasič. Novoosvieteným Božím služobníkom a ich rodinám 

vyprosujeme Božie požehnanie na mnoho rokov! 

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

