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slovíčko o Slove 
 

Drahí bratia a sestry! 
 
 

Pred nejakým časom som videl dokument, ktorý odvysielala televízia Lux. Bola to taká 

reportáž, ktorá hovorila o tzv. Kryptokatolíkoch v Kosove. Sú to Albánci, ktorí podľahli 

tureckému tlaku počas bojových vpádov a prijali islam. Lenže iba navonok. Vo vnútri zostali 

kresťanmi. A to sa odzrkadlilo aj na ich spôsobe života. Cez deň chodili do mešity a správali 

sa ako moslimovia a v noci žili ako kresťania. Dlhodobo viedli dvojtvárny život. Tento 

niekoľko storočí trvajúci stav bol ale neudržateľný. jednoducho sa to muselo zmeniť. 

Z kryprokresťanov sa stali skutočný kresťania. A následky sú badateľné. Predtým u nich 

prevládal strach z Božieho hnevu, ale teraz je to nádej a radosť z Božej lásky a odpustenia. 

Pritom ale museli prekonať jednu dôležitú prekážku. Bola to námietka niektorých 

„kryptokresťanov“: Načo to meniť? Veď takto to bolo vždy! A toto je tá nebezpečná veta.  

Slávime tretiu nedeľu po Pasche – o myronosyčkách. Pri pohľade na prvú časť 

dnešného evanjelia sa mi pred očami vynorila práve táto myšlienka o kryptokresťanoch. 

Vojaci potvrdili, že Pán Ježiš zomrel na kríži, tak ho bolo potrebné pochovať. Tak to predsa 

bolo vždy! Ženy sa v nedeľu ráno ponáhľali pomazať mŕtve Ježišovo telo. Veď tak sa to robilo 

vždy! Na ceste k hrobu ich zamestnávala otázka o kameni ktorý privalili k hrobu. Aj toto sa 

takto robilo vždy. Ale potom prišiel šok. Potom už nič nebolo tak, ako to bolo vždy. Začalo sa 

to odvaleným kameňom od vchodu do hrobu. Mŕtve Ježišovo telo neležalo tam, kde ho 

uložili, a dokonca tajomný muž v bielom im povedal, že vstal z mŕtvych. Preto je účinok 

sviatku Paschy dvojaký. Po prvé: Pascha vyvoláva pochybnosti. Spochybňuje doterajšie 

skúsenosti. Vzkriesenie Ježiša Krista je vrcholom našich dejín preto, lebo 100% spochybňuje 

moc smrti. Ničí jej moc. Už to nikdy nebude také, ako predtým. Ženy, ktoré sa ponáhľali 

k hrobu, túžili po Ježišovi Kristovi. Ale hľadali ho na nesprávnom mieste. Oni to nemohli 

vedieť, ale my to už vieme. Nehľadajme teda Ježiša Krista len v minulosti. Vždy to tak bolo. 

Vždy som bol zdravý, vždy som mal prácu, vždy som vedel, ako si poradiť..... Ak si myslím, 



že len tam bol Ježiš Kristus, potom aj pre mňa platí slovo anjela. Niet ho tu! Už tam nie je. 

Ježiš Kristus nie je len v našich zážitkoch z minulosti. Nie je iba v tých okamihoch, keď sme 

jasne a čisto zachytili volanie Boha. Kristus je tu a teraz. A toto je druhý dôsledok Paschy. 

Viera, že Boh je s nami, a že mu nič nie je nemožné. Toto znamená Kristovo Vzkriesenie. 

Okolo seba vidíme, že všetko živé smeruje k smrti. Náš život zvykneme vymeriavať spojením 

-  od kolísky až po hrob. Lenže skutočný kresťan nesmeruje k hrobu. Naozajstný kresťan 

smeruje od hrobu. Od hrobu Ježiša Krista. My nekráčame k hrobu, ale k novému životu. 

Jedna z protagonistiek dnešnej – Mária Magdaléna. je na ikonách zobrazovaná 

s predmetom v ruke. Dlhý čas ma zaujímalo, čo to znamená. Ale nikto mi to nevedel s istotou 

vysvetliť. Až včera som narazil na jedno vysvetlenie. Predmet, ktorý má Mária Magdaléna 

v ruke je jednoducho vajíčko. V tejto súvislosti sa spomína legenda, keď sa rímsky cisár 

vysmieval z naivity tých, ktorí verili v Kristovo vzkriesenie, vtedy mu Mária Magdaléna 

ukázala vynesené vajce a povedala: pozri sa na tento kameň. Nikdy by si neveril, že z neho 

vyjde nový život. A potom rozbila škrupinu a objavilo sa kuriatko – nový život. A toto by 

sme mali urobiť aj my. „Rozbiť škrupinu“ svojho strachu a pýchy. Zažiť odvalený kameň. 

V opačnom prípade sme len akýsi kryptokresťania. Schádzame sa pri bohoslužbách v chráme, 

pod ktorým sa nachádzajú plné krypty, ale nevidíme, že uprostred sa nachádza prázdny hrob 

Ježiša Krista. Evanjelium podľa Marka má zvláštny koniec. „Ženy utekali od hrobu 

a nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.“ (Mk 16, 8) Tento koniec je vlastne otvoreným 

koncom.  Vieme, že evanjelium sa rozšírilo. To znamená, že ženy prekonali svoj strach. 

Evanjelista Marek nám nehovorí ako. Robí to zaňho evanjelista Matúš. Ženy sa stretli so 

vzkrieseným Kristom. Vyplnilo sa to, čo dnes anjel povedal: Ide pred Vami do Galiley. Toto 

slovo je pre mňa veľkým povzbudením. Lebo niekedy prichádzajú obavy. Mám sa s niekým 

stretnúť a neviem, ako to dopadne. Idem do neznámej situácie a neviem, ako sa skončí. Preto 

je toto pre nás veľkým povzbudením. Pán Ježiš ide pred nami. V neznámych ľuďoch, 

situáciách nás stretáva známy Boh. Ženy myronosičky to zažili, preto nemlčali navždy. V ich 

živote nastal zvrat. Najprv niesli myro, aby pomazali mŕtve Ježišovo telo, ale potom nosili 

Krista. Najprv konali podľa motta - takto to bolo vždy! Potom sa to zmenilo na: už nikdy to 

nebude také, ako pred tým! Z kryptokresťanov sa stali svedkovia Kristovho vzkriesenia.   

 

 

ZO ŽIVOTA NAŠEJ CIRKVI: 100 ROKOV OD NARODENIA DR. MURÍNA 
 

Pri príležitosti pripomenutia si 100 rokov od narodenia Jána Murína sa 15. 

marca konala spomienková slávnosť. Spomienková slávnosť  sa začala sv. liturgiou 

v Gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach, ktorú celebroval 

Mgr. Vladimír Tomko, protosynkel Košickej eparchie. V homílii o. protosynkel 

poukázal na znaky dobrého správcu z evanjeliového podobenstva. Po sv. liturgi i sa 

konala v kultúrnom dome v Sečovciach prednášková časť.   

Po prednáškovej časti prebiehalo v rodnom dome o. Jána Murína slávnostné 

otvorenie pamätnej izby. Vystavené fotografie zobrazujú rodičov Jána Murína, 

jeho detstvo, záujmy, priateľov, školské a študentské roky, fotografie s vlastnou 

rodinou, ale aj tie, ktoré dosvedčujú jeho „krížovú cestu“ životom. Vystavené 

publikácie, ktoré vydal Spolok sv. Cyrila a Metoda, obsahujú informácie o živote 

Jána Murína, ale aj eseje či úvahy o jeho charizme, utrpení i o nábožensko–

kultúrnom prínose. 

Na vzniku pamätnej izby sa podieľalo Mesto Sečovce, Spolok sv. Cyrila a  

Metoda v Michalovciach, Matica slovenská a rod. Murínova. Veríme, že posolstvo 

pravdy, slobody, cti, práva a kresťanskej viery zotrvá nielen v dome ThDr. Jána 

Murína, ale aj v srdciach tých, ktorí si túto výstavu prídu pozrieť.   

(ZDROJ: www.grkatke.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 15. - 21. 4. 2013 
 

Pondelok              17:00  † o. Ján, o. Andrej (Petríková) 

               
Utorok                17:00  Na úmysel  

         19:00  * Juraj, Andrea, Filip, Martin, Kristína (Juraj Janočko)   

 

Streda                17:00  Na úmysel 

      

Štvrtok             17:00  † Mária Buzinkajová, panychída         

            † Pavol, Jozef, Júlia, Štefan (Papíková) 

 

Piatok                 17:00  Na úmysel  

           

Sobota                17:00  * Samuel (Škovierová) 

   Večiereň 

   

Nedeľa                      4. po Pasche – o porazenom, 3. hlas  

  8
 00 

Utiereň  

  9
 00 

Svätá liturgia (cirkevnoslovanská) 

           10
 30 

Svätá liturgia (slovenská) 

                                17
 00     

Večiereň
  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 22. – 28. 4. 2013  
 
Pondelok              17:00  Na úmysel 

              Večiereň 

 

Utorok               Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj 

  7:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                            17:00  * Juraj, Andrea, Filip, Martin, Kristína (Juraj Janočko)   

 
Streda                17:00  Na úmysel 

      

Štvrtok             17:00  * Ľubomír s rodinou (Michalková)        

 

Piatok                 17:00  Na úmysel 

           

Sobota                17:00  * Ľubomír s rodinou (Michalková) 

   Večiereň 

   

Nedeľa                   5. po Pasche – o samaritánke, 4. hlas 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská)   

                               17:00   Večiereň   

 



OZNAMUJEME 

• V utorok, 23. 4. 13 budeme sláviť odporúčaný sviatok Svätého a slávneho veľkomučeníka, 

triumfátora a divotvorcu Juraja. Z toho dôvodu bude deň pred sviatkom, po sv. liturgii večiereň 

tohto sviatku. V deň sviatku budú znova dve sväté liturgie. Jedna ráno, o 7.00 h. 

v cirkevnoslovanskom, druhá o 17. 00 h. v slovenskom jazyku.  

• V stredu, 24. 4. 13 bude o 16.00 na Úrade vlády SR slávená sv. liturgia prístupná verejnosti. 

• V dňoch 27. – 28 apríla sa uskutoční Národná slávnosť na Devíne pri príležitosti 1 150. 

výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda k našim predkom a 150. výročie založenia Matice 

slovenskej. V rámci osláv vystúpi v sobotu 27. apríla o 10.30 h. v Kostole sv. Kríža v 

Devíne Gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon z Bratislavy. 

O 11.00 h. bude na tom istom mieste prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ 

predsedať slávnostnej archijerejskej sv. liturgii, počas ktorej prednesie homíliu náš  

vladyka Mons. Peter Rusnák. Liturgiu bude spevom sprevádzať náš zbor Kyrillomethodeon. 

• V sobotu, 27. 4. 13, o 15. 00 h. sa v priestoroch biskupského úradu znova uskutoční 

príprava detí pred prijatím sviatostí zmierenia a eucharistie  
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Bohuslav Harviľák, gréckokatolík, syn rodičov Michala 

a Heleny r. Malikovej, narodený v Humennom, trvalým pobytom v Čertižnom a Renáta 

Sabolčáková, gréckokatolíčka, dcéra rodičov Ladislava a Márie r. Smutkovej narodená 

a bývajúca vo Vranove n/T. Sobáš budú mať 20. 4. 13 vo Vranove n/T. 
• Bratislavská eparchia pozýva deti a mládež so svojich farností na III. ročník Letného 

eparchiálneho tábora (Let-ka 2013), ktorý sa uskutoční od pondelka 8. júla do soboty 13. 

júla 2013 v rekreačnom zariadení Chata Bajč v Bojniciach.  

• V dňoch 26. – 28. júla 2013 sa v Ružomberku uskutoční Národné stretnutie mládeže R13, 

ktoré bude prebiehať paralelne so Svetovými dňami mládeže v Rio de Janeiro a bude s nimi 

tematicky prepojené. Toto stretnutie môžete podporiť kúpou náramku s mottom Svetových 

dní mládeže za symbolickú cenu 1, 30 €. Srdečne ďakujeme. 

ĎAKUJEME 

• Pri zbierke na Boží hrob sa vyzbierala suma 460 €, za čo srdečne ďakujeme.  

• Bohu známa osoba darovala na chrám sumu 150 €. Úprimné „Pán Boh odmeň“! 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (6. 4. 13) a rod. Mojzešovej a Pätoprstej (13. 4. 13) 

              20. 4. 13 upratuje: rod. Ličková a Rimová 

                27. 4. 13 upratuje: rod. Michalková a Mocková. 

Ďakujeme za Vašu službu a zahŕňame do zaambónnej modlitby, kde sa pri každej sv. liturgii 

modlíme za tých, „čo milujú krásu Tvojho domu“. 

BLAHOŽELÁME  

• V stredu, 27. 3. 13 oslávil 50-te narodeniny aktívny variaci našej farnosti p. Jozef Janočko. 

V nedeľu, 7. 4. 13 dovŕšil 40 rokov života náš veriaci Peter Škoviera. Oslávencom 

blahoželáme a vyprosujeme Božie požehnanie na „mnoho rokov!“ 

LÚČIME SA  

• Vo štvrtok, 4. 4. 13 naše farské spoločenstvo opustila p. Mária Buzinkajová r. Božiková. 

Pohrebné obrady boli v nedeľu, 7. 4. 13 na cintoríne v Bernolákove. Christos voskrese! 

KKOONNTTAAKKTT 

 o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0907/387 265, rastislav.cizik@gmail.com 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com


osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717  

AAKK  CCHHCCEETTEE  PPOODDPPOORRIIŤŤ  OOPPRRAAVVUU  NNÁÁŠŠHHOO  CCHHRRÁÁMMUU,,  MMÔÔŽŽEETTEE  TTAAKK  UURROOBBIIŤŤ  AAJJ  VVKKLLAADDOOMM  AALLEEBBOO  

PPRREEVVOODDOOMM  NNAA  ÚÚČČEETT  NNAAŠŠEEJJ  FFAARRNNOOSSTTII::  

ČČÍÍSSLLOO  ÚÚČČTTUU::  1111447722447766//00990000,,  SSLLOOVVEENNSSKKÁÁ  SSPPOORRIITTEEĽĽŇŇAA,,  AA..SS..  

SSPPRRÁÁVV  PPRREE  AADDRREESSÁÁTTAA::  OOPPRRAAVVAA  CCHHRRÁÁMMUU..      


