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Jedným znakom dnešnej uponáhľanej doby je, že nás tlačí k stručnosti. Máme sa 

vyjadrovať stručne, jasne, vecne. Za istých okolností to je potrebné, ale určite nie vždy.  

Kratšie vyjadrenia nám šetria čas. Ale žiaľ iba zdanlivo. Čas, ktorý ušetríme v jednej chvíli, 

často stratíme neskôr. Budeme totiž musieť riešiť rôzne problémy, ktoré kvôli zjednodušenej 

komunikácii vzniknú. My rodičia občas máme pocit, že musíme deťom všetko stokrát 

opakovať. Môže to byť spôsobené práve tým, že to ani raz nepovieme tak, aby dieťa dobre 

porozumelo.  

A niekedy to možno prežívame aj v duchovnej sfére. Sú také vyjadrenia, ktoré 

používame roky. A už sme si prestali všímať, čo všetko sa za nimi vlastne skrýva, čo 

konkrétne pre nás znamenajú. Jedným takýmto tvrdením môže byť stručný výrok: Viera je 

dar! Počuli sme ho zrejme stokrát. Ale chápeme ho správne? Skúsme sa dnes pristaviť pri 

tejto vete a pozrieť sa, čo sa za ňou skrýva. Aby nám pre stručnosť neunikol pravý význam. 

Preto nám znova na pomoc prichádza evanjelium Dvadsiatej deviatej nedele po 

Päťdesiatnici. (Lk 17, 12-19) Na prvý pohľad je v tomto príbehu všetko stručné a jasné. Pán 

Ježiš uzdraví desiatich malomocných. Len jeden z nich sa vráti, aby sa poďakoval. 

Evanjelium, ktoré môže poslúžiť ako lekcia vďačnosti. Ako keď malým deťom povieme: 

„No, čo povieš, keď si niečo dostal?“  

V dnešnom príbehu sa ale skrýva oveľa viac. Začína sa nenápadnou poznámkou, že 

Pán Ježiš vchádzal do nejakej dediny. Už toto je cenná indícia. Pretože vždy, keď sa v 

evanjeliu objaví výraz dedina, naznačuje to nepriateľstvo, nepochopenie či neprijatie 

ohlasovania Pána Ježiša. Lebo dedina bola symbolom uviaznutia v tradícii. Naproti tomu 

mesto je v evanjeliu symbolom otvorenosti aj pre nové prvky. Dedina nie. Tam skôr platilo 

pravidlo: Načo zmena? Veď sa to takto robilo vždy! Dedina v dnešnom evanjeliu je iná. Tu 

vidíme prekvapenie. Desať malomocných v dedine. Toto nebolo možné. Malomocní sa v 

dedine zdržiavať nemohli. Pre viacerých exegétov sú symbolom. Malomocní v dedine sú pre 

nich symbolom človeka, ktorý žije zakotvený iba v náboženskej tradícii. Taký človek nemá 

možnosť blízkeho osobného kontaktu s Pánom Bohom.  V našom príbehu to je vyjadrené 



poznámkou, že zastali zďaleka a kričali. Na jednej strane mu išli oproti, na druhej strane 

zostali zďaleka. V tejto situácii môžeme objaviť obraz niektorých ľudí. Nadchneme sa pre 

Božie slovo o slobode, o láske, o odpustení, ale zostávame vzdialení. Preto malomocní prosia 

Pána Ježiša, aby im v tejto situácii pomohol. A čo robí Kristus? Nevloží na nich ruky. 

Nedotkne sa ich. Neuzdraví ich ani svojím slovom. Dá im príkaz: „Ukážte sa kňazom!“ 

Kristus im vlastne prikazuje, aby odišli z dediny. Kňazi totiž vykonávali svoju službu v 

Jeruzaleme.  A cestou boli uzdravení. A potom prichádza ďalšie prekvapenie. Jeden z nich sa 

vrátil. Ale bol to Samaritán. Nepriateľ židov. Ďalším prekvapením je, za čo ho vlastne Pán 

Ježiš pochválil. Nie za to, že sa prišiel poďakovať. Že vie, čo sa patrí. Kristus vyzdvihol jeho 

vieru. Povedal mu: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“  A skúsme si domyslieť,  kam ho 

asi Pán Ježiš poslal. Možno dobehol ostatných deviatich, čo sa išli ukázať kňazom. A čo by 

sme mohli vidieť? Desať ľudí, ktorí dodržia obrad, ale len jeden z nich je skutočne veriaci. 

Len jeden z nich má naozaj vieru. A tu sme už pri nás samých. Aj my kresťania takpovediac 

dodržiavame obrady, predpisy, prikázania. Ale môže to byť len vonkajšie gesto. Len formálne 

ukotvenie v akejsi tradícii. Do dnešného dňa ma sprevádza výrok, ktorý hovorí, že tradícia je 

živá viera mŕtvych a tradicionalizmus je mŕtva viera živých. A povieme, že nám to predsa 

stačí. Trocha tradície ako dekoráciu môjho života. Veď to sa tak patrí. Okorením si život 

štipkou náboženstva. Prídem v nedeľu do chrámu,  raz za čas pôjdem na spoveď, nechám 

pokrstiť deti, vysvätiť si dom. Všetko dobré veci. Ale stačí nám to? Trocha tradičného 

náboženstva? Nám živým predsa nemôže stačiť „mŕtva viera“. My živí potrebujeme živú 

vieru. A čo je teda viera? Naporúdzi je spomenutý citát: „Viera je dar.“ Lenže aj tento stručný 

výrok môžeme pochopiť nesprávne. Lebo ako je to vlastne? Prečo niekto tento dar dostane a 

niekto nie? Nie je to nespravodlivé?  

V evanjeliu sme počuli, že Kristus očistil desiatich malomocných. Len jeden 

spozoroval, že za tým je skutočne Ježiš Kristus. Len jeden si to dal do súvisu s Bohom. A toto 

je viera. Boh je tu pre každého. Miluje všetkých ľudí bez rozdielu. V čom je rozdiel? V 

odpovedi človeka. V jeho viere. Viera je moja správna odpoveď na lásku Boha. Viera je moja 

odpoveď: Pane, je viem, že ma miluješ v každej situácii, za každých okolností. Preto nám to 

dnes Boh, náš Otec znova zopakoval ako svojím deťom, aby sme mu znova viac porozumeli. 

Čo je dôležité z našej strany? Aby sme s Ním neviedli len stručný či skrátený rozhovor, lebo 

nemáme čas. Venujme Bohu čas. Veď výsledkom je večnosť.  Venujme mu hriech, veď 

výsledkom je odpustenie. Venujme mu slabosť, výsledkom bude sila. Venujme mu seba, 

výsledkom je On sám. 

 

POČATIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY SV. ANNOU 
 

Zmienka o tomto sviatku sa nachádza v typikone sv. Sávu z 5. storočia, avšak jeho 

rozvoj a rozšírenie pripadá až na 8. storočí na Východe až o 100 rokov neskôr i na Západe. 

Pápež Klement XI. v roku 1708 nariadil, že bude záväzným pre celú Cirkev. Sviatok Počatia 

mal oddávna rôzne názvy. K najstarším patrí: „Zvestovanie počatia sv. Bohorodičke“ 

Po vyhlásení dogmy o Nepoškvrnenom počatí začala Gréckokatolícka cirkev v Haliči 

nazývať sviatok Počatia Bohorodičky sv. Annou „Nepoškvrnené počatie presvätej 

Bohorodičky“. Ľvovská synoda (1891) medzi mariánskymi sviatkami uvádzala aj sviatok 

Nepoškvrneného počatia a prikázala ho sláviť ako veľký bohorodičný sviatok s jedným dňom 

predprazdenstva a siedmymi dňami poprazdenstva. 

Čo však znamená, že Panna Mária bola nepoškvrnene počatá? Cirkev v náuke o 

Nepoškvrnenom počatí Panny Márie učí, že Panna Mária bola pri počatí v živote svojej matky 

svätej Anny uchránená od dedičného hriechu. Boh Otec v Panne Márii pripravil pre svojho 

Syna matku, ktorá by bola dôstojným príbytkom pre jeho od večnosti existujúceho Syna. Cez 

archanjela Gabriela ju však požiadal o jej slobodný súhlas so svojim plánom.     
(www.grkatba.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 5. – 11. 12. 2016 
Pondelok                17:00  Sv. liturgia (csl.), † Anna, panychída 

       Veľká večiereň s lítiou      

           
Utorok           Sv. Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry 
                               7:00  Sv. liturgia (sl.), myrovanie 

                              17:00  Sv. liturgia (csl.) † Eva (Michalková), myrovanie 

 
Streda                   17:00  Sv. liturgia (csl.)  

    Veľká večiereň s lítiou 

              

Štvrtok                 Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou, prikázaný sviatok   
                               7:00  Sv. liturgia (csl.), myrovanie  

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

 

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

           

Sobota                     17:00  Sv. liturgia (sl.) † Gabriela, Ludovíka, Jozef (Lunter)                                 

  Večiereň 

  

  Nedeľa                   sv. Praotcov, 5. hlas. 

  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                   17:00   Večiereň  

                                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 12. – 18. 12. 2016  
Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.) † Anna, Jozef   

             
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.) † Eva (Michalková)  

 

Streda                     17:00  Sv. liturgia (csl.)  

       

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (sl.) † Artúr (Michalková) 

 
Piatok                    17:00  Sv. liturgia (csl.) † Michal 

           

Sobota                    17:00 Sv. liturgia (sl.) * Andrej. Ľudovít, Natália, Eva, Marianna, 

                                         Večiereň               Vladimíra, Alena 
                 

Nedeľa                   sv. Otcov, 6. hlas  
                    8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                             16:00   Večiereň (slovenská) 

 

 



OZNAMUJEME 

• 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. 

• V utorok, 6. 12. 16 je sviatok nášho otca sv. Mikuláša Divotvorcu. V predvečer sviatku 

bude veľká večiereň. Našu farnosť znova navštívi sám sv. Mikuláš, aby našich najmenších 

ako každoročne potešil sladkosťami. Príde v deň svojho sviatku, v utorok, 6. 12. 16, po sv. 

liturgii. Preto prosíme deti, aby si pripravili básničky, pesničky alebo iné umelecké kúsky. 

V deň sviatku budú opäť dve sv. liturgie – o 7.00 h. v cirkevnej slovančine a o 17. 00 h. 

v slovenskom jazyku. 

• V stredu, 7. 12. 16 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úrade vlády SR.  

• Vo štvrtok, 8. 12. 16 slávime prikázaný sviatok Počatie presvätej Bohorodičky svätou 

Annou. V predvečer sviatku, v stredu 7. 12. 16, bude po večernej sv. liturgii veľká večiereň 

s lítiou. V deň sviatku budú znova dve sv. liturgie – o 7.00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku 

a o 17. 00 h. v slovenčine. Po sv. liturgiách bude myrovanie. 

• Pozývame manželské páry našej farnosti na stretnutie v piatok, 16. 12. 16 po sv. liturgii 

o 18. 00 h. Súbežne so stretnutím manželov bude pripravený program pre deti.   

• Pozývame deti a mládež na „remake“ bábkového divadelného predstavenia Eustachova 

vianočná cesta, v podaní bábkoherečky Heleny Škovierovej. Predstavenie bude v piatok, 16. 

12. 16 o 18. 00 h. na eparchiálnom úrade.  

• V sobotu, 17. 12. 16 sa o 15. 30 h. v priestoroch eparchiálneho  uskutoční stretnutie detí 

pred prijatím sv. spovede a eucharistie.    

• V nedeľu, 18. 12. 16 budeme v našom chráme vysluhovať sviatosť zmierenia pri príležitosti 

nadchádzajúcich sviatkov Narodenia Pána. Začneme spoločnou modlitbou o 15. 00 h.  

• V nedeľu, 18. 12. 16 sa o 17. 00 v našom chráme uskutoční vianočný koncert zboru 

Kyrillomethodeon, spojený s 80-tym výročím založenia zboru. Po koncerte bude spoločné 

agapé v priestoroch eparchiálneho úradu. Večiereň bude preto už o 16.00 h.     
• 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. 

V ponuke sú tiež hudobné CD Spomeň si na mňa a Dnes už viem s piesňami, ktorých autorom 

aj interpretom je gréckokatolícky kňaz o. Peter Milenky. Príspevok za jedno CD je 5 €.  

• 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 15 €/lístok. Ostatné budú o 5 € drahšie. 

ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 20. 11. 16  sa pri myrovaní, ktoré bolo  zbierkou na Solidárny fond, vyzbierala 

suma  627 €, ktorou sme podporili ekonomicky slabšie farnosti našej eparchie. Ďakujeme za 

Vaše dary. 

• Bohu známa rodina darovala na chrám 100 €. Vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

r. Semberovej a Vavríkovej  (26. 11. 16) a rod. Mojzešovej, Mockovej a Ďukovej. (3. 12. 16) 

      10. 12. 16 upratuje: rod. Ilenčíková a Žačiková 

      17. 12. 16 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek. 

 

 



BLAHOŽELÁME 

• V stredu, 30. 11. 16 oslávil svoje 70-te narodeniny aktívny veriaci našej farnosti prof. 

Daniel Škoviera, ktorý dlhoročne obetavo vykonáva službu kantora. Jemu i celej jeho rodine 

ďakujeme, blahoželáme a 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

