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Jednou z dôležitých tém, ktoré musíme riešiť v bežnom živote, sú prekážky. Poznáme 

názor, že prekážkam sa treba vyhýbať. Čoraz častejšie sa stretávame s pomenovaní curlingové 

deti. Je obrazne odvodené od športu, pri ktorom sa súťažiaci snažia čo najlepšie metličkami 

vyzametať priestor pred vrhnutým kameňom na ľade. Podobnú techniku volia niektorí rodičia 

pri výchove svojich detí. Vyzametáme im zo životnej cesty všetky prekážky, aby sa ľahko 

kĺzali životom. Nehrozí nám tento postoj aj vo vzťahu k nášmu Bohu? Že od neho tiež 

niekedy čakáme, aby nám z našej cesty životom vyzametal prekážky a všetko nám išlo ľahko? 

Nevnímame niekedy aj my cirkev, chrám, kláštor, seminár ako akýsi duchovný inkubátor? 

Ako nejaký útek a izoláciu od možných problémov a prekážok? Keď sa niekoho spýtame či je 

praktizujúcim kresťanom, obyčajne tým máme na mysli, či navštevuje chrám. Keby sme to 

ale chceli vziať doslovne, prídeme na to, že v chráme vlastne vieru nepraktizujeme. V chráme 

o ňu prosíme. Praktizujeme ju mimo chrámu. Doma, v práci, v škole, v obchode, v aute, 

električke... A naša prax sa najlepšie ukazuje práve vtedy, keď prídu prekážky. V tomto 

zmysle vnímam aj známy výrok spisovateľa  Wernera Bergergrüna:  „Viera je ako skok cez 

prekážku, cez ktorú musí najprv preskočiť moje srdce.“   

A práve cez filter týchto myšlienok som sa pokúsil priblížiť k evanjeliu 22-tej nedele 

po Päťdesiatnici. (Lk 8, 41-56). Lebo tento príbeh, tento tzv. literárny sendvič sa často 

používa ako parádny príklad na demonštráciu viery. Do príbehu o Jairovi a jeho dcére je 

vsunutý príbeh ženy trpiacej krvotokom.  Keď som si pozrel komentáre, ktoré už poznáme z 

minulých rokov, pred očami sa mi vynorili práve prekážky, ktoré musel prekonať Jairus, aby 

sa prejavila jeho viera a aby táto viera priniesla ovocie.  Hneď prvou  prekážkou je Jairusovo 

postavenie. Je predstaveným synagógy. Pre tohto váženého muža, ktorý mal v meste určitú 

autoritu, bolo nezvyčajné, aby padol k nohám „potulného“ učiteľa.  Evanjelista Matúš si tu 

ešte všíma, že Jairus prišiel za Kristom po tom, ako povolal mýtnika Matúša a šiel k nemu na 

oslavu. Pre ortodoxného žida niečo neprijateľné. Jairus ale prekonal túto prekážku. Dnes sa tá 

prekážka skôr otočila. Máme „zaručené“ kategórie aktívnych a laxných kresťanov. Veľmi 



dobre vieme, kto doslova nepatrí do neba. Nemám problém padnúť na kolená pred Kristom, 

ktorý jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?  

Ďalšou prekážkou pre Jaira bola žena trpiaca na krvotok. A to nielen kvôli 

nepríjemnému zdržaniu. Ta prekážka vychádzala zo zákonov židovskej tradície. Vieme, že 

podľa predpisov starozákonnej knihy Levitikus bola táto žena rituálne nečistá. A okrem toho 

bol nečistý každý, kto sa jej dotkol. Jairus ako predstavený synagógy tu vlastne stojí pred 

dilemou. Pred chvíľou pozval Krista do svojho domu. A tento pozvaný Ježiš Kristus nielenže 

prišiel do kontaktu s nečistou ženou. On dokonca odmenil jej neposlušnosť Zákonu tým, že ju 

uzdravil. Čo teraz? Keď Kristus vstúpi do jeho domu , tak to znečistenie zanesie aj tam. Na 

druhej strane, dcéra je vážne chorá. Preváži ortodoxný žid alebo zúfalý otec zomierajúcej 

dcéry? Ktosi sa tu dokonca odvážil poznamenať, že keď potom prišli z Jairovho domu a 

oznámili, že dcéra umrela, Jairus mohol v sebe nechať vyhrať tradičného žida.  Mohol mať o 

dôvod viac Krista z misie odvolať. Ale Jairus prekonal aj túto prekážku. Lenže tu potreboval 

pomoc. Bola to veta Pána Ježiša: „Neboj sa len ver a bude zachránená.“ AJ napriek tradícii. 

Aj napriek tvojim doterajším skúsenostiam, s Ježišom Kristom môžeš zažiť niečo prevratne 

nové.  Veta Ježiša Krista sa ale zároveň vzťahovala aj na tretiu prekážku, ktorú Jairus musel 

prekonať. Bolo to znechutenie alebo odradenie, ktoré prišlo z jeho vlastného domu „Tvoja 

dcéra umrela, už neunúvaj učiteľa.“  Jairus musel čeliť prekážke, na ktorú narážame v našich 

pokusoch o vzťah dôvery s Ježišom Kristom: „Už to nechaj tak, už to nemá zmysel. Načo by 

sa večný a nekonečný Boh zaoberal takým človiečikom ako som ja? Prečo by sa mal Boh 

zaoberať práve mojím problémom?“ A možno táto veta prichádza dokonca aj s mojich 

vlastných radov: „Už neunúvaj učiteľa.“  Preto povzbudenie Božieho slova nepatrí len Jairovi, 

ale nám všetkým: „Neboj sa, len ver!“ 

Preto sú prekážky veľmi dôležité aj pre náš duchovný život. Umožňujú nám 

praktizovať našu vieru. Viera je ako skok cez prekážky, pričom musí najprv preskočiť moje 

srdce.  Tento skok bude o to ľahší a jednoduchší, keď si uvedomím, že cez túto prekážku už 

dávno ku mne preskočilo iné srdce – srdce Ježiša Krista. Zmyslom kresťanskej výchovy a 

formácie nie je urobiť z nás tie tzv. curlingové deti. Jej cieľom je objaviť v nás Božie deti. 

 

 

VLADYKA PETER RUSNÁK NA STRETNUTÍ BISKUPOV V LONDÝNE 

 
 Od 26. do 29. októbra sa v Londýne konalo výročné stretnutie východných katolíckych 

biskupov Európy, na pozvanie J.E. Mons. Hliba Lončynu, biskupa Ukrajinskej 

gréckokatolíckej eparchie Svätej rodiny v Londýne. Stretnutie sa konalo v Centre pre jednotu 

hnutia Fokoláre vo Welwyn Garden City. Boli to dni naplnené stretnutiami, prednáškami a 

diskusiami, ale predovšetkým dni bratského spoločenstva a modlitby, počas ktorých biskupi 

zdieľali nádeje a trápenia, plány a ťažkosti východných katolíckych cirkví Európy. Na 

podujatí sa zúčastnilo 40 účastníkov, biskupov, kňazov a odborníkov na katechézu, od Veľkej 

Británie až po Ukrajinu, od Škandinávie až po Grécko. Hlavnou témou stretnutia bolo – 

ohlasovanie, poznanie a život viery v Kristovi. V období návštevy si tiež tamojšia Ukrajinská 

eparchia Svätej rodiny v Londýne pripomenula 60. výročie svojho vzniku. 

Na otvorení podujatia sa zúčastnil aj pomocný biskup Londýna, J.E. Mons. Paul 

McAleenan, ktorý priniesol pozdrav kardinála Vincenta Nicholsa a zaželal účastníkom 

vanutie Ducha Svätého na podujatí. Apoštolský nuncius vo Veľkej Británii, J.E. Mons. 

Edward J. Adams, odovzdal pozdrav Svätého Otca. Stretnutie v Londýne bolo zakončené v 

nedeľu 29. októbra slávením Božskej liturgie v Katedrále Svätej rodiny v Londýne, ktorej 

predsedal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. 

V roku 2018 sa stretnutie uskutoční od 14. od 17. júna v italo-albánskej Eparchii 

Lungro v Taliansku, a to na pozvanie J.E. Mons. Donata Oliveria. 
(zdroj: www.grkatba.sk) 

  



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 6. - 12. 11. 2017  
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (csl.) * Vasiľ a Monika (Hricáková) 

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) * Jarmila a Vasiľ (Hricáková)  

 

Streda         Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam    

     7:00  Sv. liturgia (sl.) † Michal (Mazúrová) 

17:00  Sv. liturgia (csl.)  

    

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

   

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (csl.) † Pete, Terézia, Peter, Anna, Miroslav 

     

Sobota                   10:30 Sv. liturgia s udelením kňazského svätenia 

 17:00  Sv. liturgia (sl.) 

              Veľká večiereň  

  
  Nedeľa                   23. po Päťdesiatnici, 6. hlas 

                                   8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

               10:30    Sv. liturgia (slovenská)   

                                17:00    Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 13. – 19. 11. 2017  
 

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

             
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.) * Jozef, Anna (Hricáková) 

                              
Streda                   17:00  Sv. liturgia (csl.) * Katarína (Krajňák) 

       

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (sl.) 

 

Piatok                     17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                     10:30 Primičná sv. liturgia     

   17:00 Sv. liturgia (sl.)  

                Večiereň 

   

Nedeľa                   24. po Päťdesiatnici, 7. hlas 
                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                               17:00   Večiereň  (slovenská) 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V stredu, 8. 11. 17 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 slovenskom a druhá večer o 17.00 h. 

v cirkevnoslovanskom jazyku.  

• V stredu, 15. 11. 17 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, čo samozrejme nebráni v osobnom nastavení „vyššej latky“.  

• Absolvent Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity a pápežského 

východného inštitútu v Ríme, diakon ThLic. Andrej Škoviera, PhD, gréckokatolík, narodený 

15. Marca 1975 v Bratislave, bývajúci v Bratislave, syn rodičov Daniela a Márie r. Mockovej 

chce prijať sviatosť kňazstva vkladaním rúk vladyku Petra Rusnáka v sobotu, 11. 11. 2017 

o 10. 30 h. Kto by vedel o akejkoľvek prekážke k prijatiu svätenia, je povinný to nahlásiť na 

farský úrad. Zároveň prosíme o Vaše modlitby za kandidáta i jeho rodinu. Primičná sv. 

liturgia bude v sobotu, 18. 11. 17 o 10. 30 h.  

• Nezisková organizácia Depaul Slovensko sa na nás obracia s prosbou. V dňoch od 9. 11. 

2017 do 11. 11. 2017 bude zbierať potraviny a drogériu pre ľudí bez domova v predajniach 

TESCO Lamač a TESCO Zlaté piesky. Vyzbierané veci sa použijú v Nocľahárni a útulku sv. 

Vincenta de Paul a v útulku sv. Lujzy pre chorých ľudí bez domova. Na túto zbierku hľadá 

dobrovoľníkov. Viac informácii ako aj prihlásenie sa dá uskutočniť na telefónnom čísle: 0903 

982 530 alebo na e-mailovej adrese: miro.jurik@depaulslovensko.org. 

• V nedeľu 19. 11. 17 bude zbierka na Solidárny fond. Jej účelom je podpora ekonomicky 

slabších farností našej eparchie. Vopred ďakujeme za Vaše dary. 

• Mládež v našej farnosti pripravuje ďalší ročník plesu, ktorý bude opäť v UPeCe Mlynská 

Dolina v sobotu, 20. 1. 2018. Prosíme o pomoc vo forme spolupráce pri organizácii plesu.  

• Pozývame vysokoškolskú a pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utorky, po sv. 

liturgii do priestorov eparchiálneho úradu. 

• V mene našich chrámových zborov Chrysostomos a Kyrillomethodeon, ktoré pravidelne 

skrášľujú spevom naše sv. liturgie, chceme poprosiť nových spevu schopných veriacich 

o službu v týchto zboroch. Kvôli úbytku členov je ich momentálna situácia kritická.  

ĎAKUJEME 

• V rámci jesennej Zbierky na misie sa v nedeľu, 29. 10. 17 vyzbierala suma 540 €, ktorou 

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

vďačné „Pán Boh odmeň!“ 

• Projekt Fóra života Sviečka za nenarodené deti sme podporili sumou 150 €.   

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

        rod. Mojzešovej a Mockovej  (28. 10. 17) a rod. Ďukovej a Porhinčákovej (4. 11. 17) 

     10. 11. 17 upratuje rod. Žačiková 

     17. 11. 17 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek 

• Aj v súvislosti s upratovaním chrámu si dovoľujeme poprosiť ďalších dobrovoľníkov 

z radov Vás, našich veriacich, o zapojenie sa do tejto obetavej služby.    

LÚČIME SA 

• V piatok, 3. 11. 17 naše farské spoločenstvo po ťažkej chorobe opustil p. Roman Hebort († 

56). Rozlúčime sa s ním pohrebnými obradmi v našom chráme v stredu, 8. 11. 17 o 12.00 h. 

Večná mu pamiatka!  
 

mailto:miro.jurik@depaulslovensko.org


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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