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slovíčko o SLOVE 
 

 
Pri premýšľaní nad evanjeliom Prvej pôstnej nedele som si spomenul na knihu Zvyšná 

časť príbehu, (The Rest of the Story) ktorú napísal americký autor Paul Harvey. Táto kniha 

obsahuje slávne príbehy z histórie, pričom sa snaží znova oprášiť už takmer zabudnuté 

skutočnosti. Jeden z týchto príbehov rozpráva o dvoch bratoch. Prvý z nich sa volal Edwin 

Thomas. Bol talentovaným divadelným hercom. Debutoval už vo svojich pätnástich rokoch 

a dosahoval úspechy vo veľkých Shakespearových drámach.  Edwin mal ešte dvoch bratov, 

ktorí boli tiež herci, len nevynikali až takým talentom ako ich brat. Spoločne hrali v roku 

1863 v hre Július Caesar. John hral postavu Bruta, ktorý bol jedným z vrahov Caesara. O dva 

roky neskôr sa stal skutočným vrahom. V jeden aprílový večer roku 1865 počas predstavenia 

vo Fordovom divadle vošiel do lóže a od chrbta zastrelil amerického prezidenta Abraháma 

Lincolna. Táto udalosť zasiahla mnohých, ale zvlášť Edwina. Zločin jeho brata ho hlboko 

poznačil. Dlho nedokázal hrať v divadle. A možno by sa už nikdy na divadelné dosky 

nevrátil, nebyť inej udalosti. Jedného dňa čakal na vlakovej stanici. V tlačenici na peróne 

stratil jeden mladý muž rovnováhu a spadol rovno na koľajisko pred prichádzajúci vlak. 

Edvin neváhal a mladého muža zachránil. Koho vlastne zachránil, sa dozvedel až o niekoľko 

týždňov neskôr. Dostal ďakovný list. Ďakoval mu mladý muž, ktorého zachránil. Volal sa 

Róbert Lincoln. Bol to syn zavraždeného prezidenta. To bol ten podivuhodný zvyšok príbehu. 

Jeden brat zabil amerického prezidenta, druhý zachránil život jeho synovi. Keď som nad 

týmto príbehom premýšľal, vybavil sa mi obraz môjho kresťanstva. Často počúvam Božie 

slovo, rôzne príbehy z evanjelia. Ale dôležité je, aká je zvyšná časť týchto príbehov. Ako 

tento príbeh preložím do svojho života. Ako do svojho života preložíme to dnešné Božie 

slovo? Aká bude zvyšná časť tohto príbehu? 

Vieme, že Veľký pôst bol (a je) časom, kedy vrcholila príprava katechumenov na svätý 

krst. Tomu sú prispôsobené aj liturgické čítania tohto obdobia. Preto na Prvú pôstnu nedeľu 

v prvom čítaní z listu Hebrejom počúvame o starozákonných hrdinoch, ktorí napriek svojej 

viere nedosiahli prisľúbenie. Katechumen je ako starozákonný človek, ktorý stojí pred týmto 
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prisľúbením. Ono je ešte jasnejšie rozvinuté v evanjeliu, kde Pán Ježiš povie Natanaelovi: 

„Uvidíš väčšie veci, ako toto. (...) otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na 

Syna človeka. (Jn 1, 50n) Toto je prísľub evanjelia. Prísľub Boha, ktorý by mal už byť realitou 

v živote pokrsteného človeka. Preto je tu namieste konkrétna otázka: Je to naozaj tak? Vidím 

vo svojom živote toto otvorené nebo? Ak ho nevidím, je tu viacero možných príčin. Veľmi 

často je na vine „zlé počasie“. Možno je to „hmla hriechu“, ktorá mi bráni vidieť toto 

otvorené nebo. Ďalším častým dôvodom je tzv. zaseknutie. Občas sa na ceste nášho 

kresťanstva zasekneme. Zabudli sme kráčať ďalej. Prišli sme do bodu, ktorý nám stačí. Nie 

sme náročnými kresťanmi. Uspokojíme sa s málom. Tak ako sprvoti aj Natanael. Čo mu 

stačilo? Stačilo mu, že mu Pán Ježiš povedal, že ho pred tým videl, ešte skôr ako bol pod 

figovníkom. Toto úplne stačilo Natanaelovi, aby vyznal: „Rabi, ty si Boží syn. Ty si kráľ 

Izraela.“ (Jn 1, 49) Natanaeovi stačilo, že Pán Ježiš odhalil jeho realitu. Aká to bola realita? 

 Vieme, že  v Starom zákone nájdeme spomínaný zvrat na troch miestach – V Prvej 

kniha kráľov a u prorokov Micheáša a Zachariáša. Výraz byť pod figovníkom tu znamená – 

dostávať Božie požehnanie za to, že sa budeme snažiť zachovávať Zákon. Toto je nebezpečné 

zaseknutie. Zaseknutie v Starom zákone. Budem sa snažiť dodržiavať Zákon, žiť podľa 

Desatora a za to ma Boh bude požehnávať. Kristus ale povie Natanaelovi a tým aj nám 

všetkým: „Uvidíš väčšie veci ako toto. Uvidíš otvorené nebo...“ Nie drevo figovníka, 

dodržiavania zákona, ale iné drevo otvára nebo – drevo Kristovho kríža. Smrť a vzkriesenie. 

Ale tu nám znova hrozí ďalšie zaseknutie. Je to zaseknutie v smrti, zaseknutie v hriechu. Tam 

sa niekedy zastavíme. Lebo toto je prvý dôsledok, ak človek pozorne počúva a prijíma Božie 

slovo. Toto slovo ma najprv usvedčuje. Postupne odhaľuje moje slabosti, chyby, nedostatky. 

Toto je symbolicky odrazené vo forme krstného bazénu – baptistéria. Človek najprv z jednej 

straty zostupuje do krstnej vody a potom z druhej strany vystupuje. A práve tento zostup do 

vody krstu je obrazom zostupu človeka do svojho vnútra. Je to proces, kedy vo svetle Božieho 

slova spoznávam svoju realitu. A čo sa môže stať? Že sa pri tom poznávaní zaseknem. 

Poviem si – áno, taký/á som. A nič ďalej. Z evanjelia poznáme príbeh samaritánky, ktorá sa 

po stretnutí s Pánom Ježišom vyberie do mesta medzi svojich krajanov a začne im hovoriť: 

„Povedal mi všetko, čo som porobila. Nebude to Kristus?“ Odhalil moju realitu, nebude to 

Boží syn? Preto je to dnešné slovo Ježiša Krista veľmi dôležité. Uvidíš väčšie veci ako toto. 

Boh neodhaľuje len moju realitu, ale aj moje reálne možnosti. A tou reálnou možnosťou je aj 

dnes otvorené nebo.   

Všetkých nás čaká zvyšná časť najznámejšieho príbehu – evanjelia. Mnoho ľudí - aj 

ateistov - pozná len prvú časť príbehu a zasekne sa pri pozemskom živote a smrti Ježiša 

Krista. Kresťan ale pozná aj zvyšnú časť príbehu, ktorá pokračuje vzkriesením a večným 

životom. Veľký pôst je časom milosti. Je to čas, keď môžeme znova nielen oprášiť, ale aj 

plnšie prežívať tú „zvyšnú časť príbehu“. Táto časť nemá koniec, lebo ústi do večného života 

s Bohom.  

 
KONIEC ROKA ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 

 

Pri príležitosti Dňa zasväteného života, ktorý sa v Katolíckej cirkvi slávi 2. februára na 

sviatok Stretnutia Pána, sa konalo v pondelok 1. februára 2016 celoeparchiálne stretnutie 

rehoľníkov a rehoľných sestier s vladykom Petrom Rusnákom. Zúčastnili sa na ňom rehoľné 

sestry baziliánky a služobnice, rehoľný kňaz P. Martin Pavúk z rehole Misionárov 

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, dvaja jezuitskí frátri a o. Igog Cingeľ z Trenčína. Týmto 

podujatím sa tiež zakončil Rok zasväteného života na eparchiálnej úrovni. 

Stretnutie vyvrcholilo archijerejskou liturgiou, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák, 

koncelebrovali viacerí kňazi. Krásu cirkevnoslovanskej bohoslužby obohatil spev 

katedrálneho zboru Kyrillomethodeon pod vedením dirigenta Ladislava Sabolčáka.  
      (viac na: www.grkatba.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 15. - 21. 2. 2016  
 

Pondelok           17:00   Veľkopôstna večiereň (csl.) 

              
Utorok               17:00   Veľkopôstna večiereň (sl.) 

 

Streda                17:00 Služba preždeosvjaščénnych dárov (csl.)  

 
Štvrtok               17:00   Veľkopôstna večiereň (sl.) 

         

Piatok                 17:00   Liturgia vopred posvätených darov (sl.) 

 

Sobota                Druhá zádušná    

                            17:00 Sv. liturgia za zosnulých, panychída, hramoty (cirkevnoslovansky) 

                                          Večiereň 

 

Nedeľa                 Druhá pôstna, 6. hlas  

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  

                              17:00   Veľkopôstna večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 22. – 28. 2. 2016  
 
Pondelok           17:00   Veľkopôstna večiereň (csl.)  

              

Utorok               17:00  Liturgia vopred posvätených darov (sl.) 

 

Streda                17:00  Služba preždeosvjaščénnych dárov (csl.)  

 
Štvrtok               17:00   Veľkopôstna večiereň (sl.) 

         

Piatok                 17:00   Liturgia vopred posvätených darov (sl.)  

                 

Sobota               Tretia zádušná 
                             17:00 Sv. liturgia za zosnulých, panychída, hramoty (slovensky) 

                                        Večiereň  

 
Nedeľa                  Tretia pôstna, 7. hlas 

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 

                              17:00   Veľkopôstna večiereň  

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Na podnet zástupcov ukrajinskej menšiny na Slovensku i v našej farnosti sa v piatok, 19. 2. 

16 pri liturgii vopred posvätených darov budeme modliť za obete protestov proti bývalému 

režimu na Ukrajine. Po liturgii bude panychída.  

• Sobota, 20. 2. 16 je druhá zádušná. Svätá liturgia bude slávená za zosnulých veriacich 

našej farnosti a našich príbuzných a po nej bude panychída s hramotami. Liturgický jazyk 

bude cirkevnoslovanský. Tretia zádušná sobota, 27. 2. 16 bude v slovenskom jazyku.  
• V nedeľu, 21. 2. 16 sa uskutoční jarná zbierka na charitu. Svojimi darmi môžete podporiť 

ľudí v hmotnej núdzi. Vyzbierané prostriedky zašleme Gréckokatolíckej charite do Prešova. 

• V stredu, 24. 2. 16 budeme o 16. 00 h. sláviť liturgiu vopred posvätených darov v kaplnke 

Úradu vlády SR. 

• Tretia pôstna nedeľa, 27. 2. 16 je - KRÍŽUPOKLONNÁ. Počas utierne bude k verejnej úcte 

slávnostne vyložený ikona s ostatkami sv. Kríža. Popoludní, o 17. 00 h. bude veľkopôstna 

večiereň, pri ktorej udelíme sv. tajomstvo pomazania chorých.  

• Aj v tomto roku pripravila Slovenská katolícka charita už piaty ročník kampane 

Pôstna krabička pre Afriku, zameranú na pomoc viacerým krajinám subsaharskej 

Afriky. Svojim pôstnym darom môžete veľmi pomôcť africkým deťom a rodinám. V tomto 

roku chce Charita podporiť výstavbu murovanej budovy pre materskú školu v Ugande a tiež 

projekty v Rwande, Južnom Sudáne a Keni. Pre Vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte 

pripravila aj špeciálny darček v podobe DVD – Krehké životy, ktoré je súčasťou každej 

obálky s pôstnou krabičkou. Viac informácií nájdete na plagáte a www.postnakrabicka.sk. 

Pôstne krabičky sú k dispozícii v chráme alebo na farskom úrade. 
• V stredu, 24. 2. 16 bude polyjelejný sviatok Prvé a druhé nájdenie hlavy sv. Jána Krstiteľa, 

preto budeme slúžiť liturgiu vopred posvätených darov aj v utorok, 23. 2. 2016  

• Liturgický program počas pôstu: 

Každú nedeľu - sv. liturgie sv. Bazila Veľkého (dopoludnia) a veľkopôstna večiereň o 17. h. 

Stredy a piatky - liturgie vopred posvätených darov o 17:00 hod. 

Počas celého obdobia Veľkého pôstu budeme dodržiavať tzv. aliturgické dni – v pondelky, 

utorky a štvrtky nebude o 17.00 h. sv. liturgia ale večiereň! 

ĎAKUJEME 

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

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

         spoločenstvu Modlitby matiek (6. 2. 16) a rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (13. 2. 16) 
         20. 2. 16 upratuje: rod. Semberová a Vavríková 

         27. 2. 16 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková. 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 6. 2. 16 vstúpili do manželského spoločenstva v našom chráme Martin Janočko a 

Sanni Vilhelmiina Karttunen. Novomanželom blahoželáme a na ich spoločnej ceste im 

vyprosujeme „úspechy v živote i vo viere“. 
• V sobotu, 6. 2. 16 prijali v našom chráme iniciačné sv. tajomstvá krstu a myropomazania 

Gregor Kojš a Pavol Kollárik. Novoosvieteným Božím služobníkom a ich rodinám 

vyprosujeme Božie požehnanie na mnoho rokov! 

• V utorok, 5. 1. 16 oslávil svoje 60-te narodeniny aktívny veriaci nášho spoločenstva prof. 

Vasiľ Hricák. Oslávencovi za jeho prínos pre našu farnosť srdečne ďakujeme a jemu i celej 

jeho rodine vyprosujeme Božie požehnanie na „mnohaja i blahaja lita!“ 

http://www.postnakrabicka.sk/


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 
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