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slovíčko o SLOVE 

 

Všetci si živo pamätáme na Pochod za život, ktorý sa na Slovensku uskutočnil po prvý 

raz 22. Septembra v Košiciach. Išlo hlavne o manifestáciu ochrany života od počatia až po 

prirodzenú smrť. Mnohí tiež vieme, že táto iniciatíva Katolíckej cirkvi na Slovensku bola 

v médiách porovnávaná s inou akciou  – tzv. dúhovým pochodom. Médiá pritom operovali 

číslami. Na jeden prišlo asi 1000 ľudí na Pochod za život asi 60 000. Istý sociológ to vysvetlil 

tým, že Pochod za život bol všeobecnejší, preto sa s ním stotožnilo viac ľudí. Nechajme toto 

tvrdenie najprv takto stáť a presuňme sa k evanjeliu 20-tej nedele po Päťdesiatnici. (Lk 7, 11-

16) Aj tu vidíme dva sprievody. Na čele jedného je Pán Ježiš. Tento sprievod je sprievodom 

ľudí, ktorí počúvajú živé slová Ježiša Krista. Uverili mu, že im môže dať niečo lepšie, ako 

mali doteraz, že im môže dať nový život. Druhý sprievod je sprievod smrti, smútku a 

beznádeje. Niet iného východiska, ako mŕtveho mládenca pochovať. Pri takýchto 

príležitostiach bolo zvykom, že si najali tzv. plačky, ktoré hlasito nariekali a upútavali 

pozornosť. Od okoloidúcich sa očakávalo, že sa k pohrebnému sprievodu pripoja. Do tejto 

situácie prichádza Pán Ježiš. Keď uvidel vdovu, bolo mu jej ľúto. Evanjelista Lukáš tu použil 

sloveso, ktoré zodpovedá hebrejskému slovu raham, ktoré sa viackrát používa v Starom 

zákone a označuje silné dojatie. Zachvacuje človeka veľmi hlboko v jeho vnútri. Nasledujúce 

gesto je gestom mocného Pána nad životom a smrťou: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ Určite 

nie je náhoda, že sa toto stretnutie udialo pred bránou mesta. Tak to je aj dnes. Smrť musí 

preč z dohľadu človeka. Neznesieme pohľad na smrť dlhší čas, len na okraji nášho životného 

priestoru. Tam sa vyberieme len vtedy, kedy chceme my. Naznačuje to aj etymológia názvu 

mestečka Naim. Mohli by sme ho preložiť slovom príjemný. Smrť je nepríjemná, preto musí 

ísť mimo Naim. 

Máme pred sebou teda dva konkrétne sprievody. Tieto sprievody vôbec nie sú 

všeobecné. Následne si môžeme položiť starú známu otázku: Prečo to vlastne Pán Ježiš 

urobil? Prečo vzkriesil človeka, ktorý o nejaký čas zomrel znova? Jedno vysvetlenie tejto 

perikopy hovorí, že Pán Ježiš súcitil s vdovou. Tá stratila živiteľa a tiež právneho zástupcu. 

Jednak je tu bolesť nad stratou jediného syna. A k tomu sa pridáva aj jej vlastná spoločenská 

„smrť“. Už nemá žiadneho ochrancu. Jej záchrancom sa tak stáva sám Ježiš Kristus, Boží syn, 

ktorý jej vracia syna naspäť. Pred pár rokmi som bol na pohrebe svojho príbuzného, ktorý 
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tragicky zahynul v mladom veku. Cestou na cintorín sa čítalo práve toto evanjelium. A pri 

tomto Božom slove vidiac bolesť matky lúčiacej sa so svojím jediným synom som zatúžil, 

aby Pán Ježiš urobil aj teraz tento zázrak. Nestalo sa. Bola moja viera alebo viera tej matky 

slabá? O viere v dnešnom evanjeliu nie je ani slovo. Koľko podobných pohrebných 

sprievodov asi stretol Pán Ježiš počas svojho pozemského života? Môžeme sa domnievať, že 

aj sv. Jozef bol už mŕtvy, keďže sa po dvanástom roku Pána Ježiša v evanjeliu už nespomína. 

Prečo ho Pán Ježiš „protekčne“ nevzkriesil?  

Možno nám  tu pomôže iný výklad tejto udalosti. Ten si berie na mušku tento príbeh 

v kontexte všetkých troch vzkriesení, o ktorých je reč v evanjeliách. Jairová dcéra, Naimský  

chlapec a Lazár. Tento výklad nám je dobre známy. V jeho centre stojí dom. Jairovu dcéru 

Pán Ježiš vzkriesi doma, Naimského mládenca na ceste na cintorín a Lazára už na cintoríne. 

Slovo dom podľa tohto vysvetlenia popisuje miesto našej formácie. Tým miestom je 

spoločenstvo cirkvi – či je to farnosť, spoločenstvo spoločenstiev alebo domáca cirkev – 

rodina. Najprv som stotožnený s domom a s jeho hodnotami. No postupne sa to môže začať 

meniť. Začne ma priťahovať niečo iné, niečo mimo domu. Nazvime to cintorín. A všetky tri 

vzkriesenia sú obrazmi troch odlišných stavov človeka. Jairova dcéra je vzkriesená doma 

(človek je fyzicky ešte v cirkvi, zapísaný niekde v matrike krstov, ale duchom už niekde 

inde). Naimský mládenec je už na ceste na cintorín, už je mimo domu cirkvi. A Lazár už je na 

cintoríne. A tieto vzkriesenia nám ukazujú, že pre Pána Ježiša žiaden stav človeka 

nepredstavuje problém. Problém ale je, ak chceme v tomto stave zostať. Preto je volanie Pána 

Ježiša k životu, či je to „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ alebo „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ 

alebo „Lazár, poď von!“  volaním k slobode, k odvahe, k životu či k novému začiatku. 

 S tým korešponduje aj posledný, tretí výklad tejto state. Je to vysvetlenie na základe 

predobrazu. Lebo už vieme, že táto udalosť je vystupňovaním inej udalosti. V Starom 

zákone v Prvej knihe kráľov vidíme proroka Eliáša, ktorého Pán pošle k  vdove, aby u nej 

býval. Počas jeho pobytu, tejto vdove zomrie jediný syn, ale Eliáš sa nad ním modlí a chlapec 

ožije. To isté robí Pán Ježiš teraz. Ale oveľa suverénnejším spôsobom. Svojím slovom. 

A zároveň v tomto príbehu vidíme náznak oveľa dôležitejšej udalosti. Odohrala sa neskôr. Aj 

tam bola jedna vdova – aspoň podľa tradície. S jediným synom. Aj táto vdova vidí smrť 

svojho syna. Na kríži. Aj tento príbeh má šťastný koniec. Vďaka Bohu. Presvätá Bohorodička 

zažije úžasnú vec. Vidí svojho syna vzkrieseného.  

 Nech pristúpime k tomuto evanjeliu, výsledok je ten istý. Tu nejde o vdovy, nad 

ktorými sa kedysi Boh zľutoval a vrátil im ich deti zo smrti. Toto Božie slovo sa týka nás 

všetkých. Boh definitívne vyriešil problém smrti. Nechce nám dávať len nejakú dočasnú 

„dovolenku od smrti“ ako v prípade vzkriesenia syna vdovy zo Sarepty, chlapca z Naimu, 

Jairovej dcéry či Lazára. On má pre nás omnoho viac – život naveky! Otec vrátil svojho Syna 

Ježiša Krista nielen jeho matke, ale nám všetkým. Aby sme mali život. Znamená teda byť 

v sprievode Ježiša Krista naozaj len niečo všeobecné? Som len nejakým „všeobecným“ 

kresťanom, alebo človekom, ktorý má konkrétny vzťah so živým Bohom?  

”Boh a štát: medzi laicitou a laicizmom” 

Touto témou sa zaoberali o. biskupi Rady európskych biskupských konferencií 

(CCEE), od 3. do 6. októbra 2013 na plenárnom zasadnutí v Bratislave. Tento rok sa toto 

stretnutie uskutočnilo u nás pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na 

územie dnešného Slovenska.  

V rámci tohto zasadania slávili otcovia biskupi sv. liturgiu aj v našom chráme v sobotu, 

5. októbra o 8. 00 h. Predsedal jej vyšší arcibiskup a metropolita Ukrajinskej gréckokatolíckej 

cirkvi vladyka Svjatoslav Ševčuk za účasti nášho o. arcibiskupa vladyku Jána Babjaka 

a nášho miestneho eparchu vladyku Petra Rusnáka.  



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 7. – 13. 10. 2013 
 

Pondelok              17:00  Na úmysel 

               
Utorok                17:00  Na úmysel  

 
Streda             17:00  † Juraj, Mária, Vasiľ, Ján, Anna, Mikuláš  

 

Štvrtok            17:00  † Mikuláš, Helena, Miroslav, Júlia, panychída (Šimková) 

 

Piatok          17:00  † Lýdia, Audij, panychída 
    

Sobota                  17:00  † o. Štefan, Anna (Lovaszová)  

 

Nedeľa                21. po Päťdesiatnici, 4. hlas 

                  8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  

                             10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 

                             17:00  Večiereň 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 14. – 20. 10. 2013  
 
Pondelok             17:00  Na úmysel  

                            

Utorok                 17:00  Na úmysel 

 
Streda                  17:00  Na úmysel 

             

Štvrtok                17:00  Na úmysel 

 
Piatok                  17:00  Na úmysel 

           

Sobota              17:00  Na úmysel  

                                         Večiereň  

   

Nedeľa              22. po Päťdesiatnici, 5. hlas 
            8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  

                             10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 

                             17:00  Večiereň 

 

 

 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Pozývame vysokoškolskú a pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utorok o 18. 00 h. 

• V piatok, 11. 10. 13 od 17.00 do 18. 00 h. bude na biskupskom úrade vyučovanie 

ukrajinského jazyka pre deti a mládež pod záštitou p. Rybákovej.    

• Pozývame na pravidelné stretnutia deti v piatok, o 18. 00 h. Prvé stretnutie bude 11. 10. 13. 

• V sobotu, 12. 10. 13 sa o 15. 30 h. v priestoroch biskupského úradu uskutoční stretnutie 

detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k sv. tajomstvu zmierenia a eucharistie. Momentálne 

záujem prejavilo sedem detí, resp. ich rodičov. 

• V nedeľu, 13. 10. 13 všetkých pozývame na spoločný farský obed s následnou prednáškou 

v priestoroch biskupského úradu. Svoj záujem nahláste, prosím, do stredy, 9. 10. 13.  
• V ponuke je publikácia s názvom Vzácny odkaz Benedikta XVI. od autorov Jána Košiara 

a Šebastiána Laba. Cena je 5 €. Taktiež si môžete zakúpiť Cerkovnyj ustav – Liturgický 

poriadok na rok 2013/14 za cenu 2,50 €.  

• V nedeľu, 20. 10. 13 bude zbierka na misie. Vopred ďakujeme za Vašu podporu misijných 

aktivít našej cirkvi. 

• Dávame do pozornosti oficiálnu internetovú stránku našej farnosti, na ktorej si budete môcť 

prečítať aktuálne farské oznamy. Stránka nesie názov: www.bratislava.grkatba.sk.  

ĎAKUJEME 

• Pri zbierke na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove vyzbieralo 296 €. 

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“  

• Ďakujeme zboru Kyrillomethodeon, ktorý zafinancoval kúpu modlitebných knižiek 

v cirkevnoslovanskom i slovenskom jazyku sumou 250,- €. Tieto knižky sú vyložené na 

laviciach v chráme a sú k dispozícii veriacim počas bohoslužieb.  

• Bohu známa rodina darovala na opravu chrámu prevodom na farský účet sumu 60 €, iná 

Bohu známa osoba darovala 100 €. Srdečne ďakujeme. 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 

    rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (28. 9. 13) a rod. Michalkovej a Mockovej (4. 10. 13) 

    12. 10. 13 upratuje rod. Semberová a Vavríková.  

    19. 10. 13 upratuje Neokatechumenátne spoločenstvo.  

Ďakujeme za Vašu službu! 

BLAHOŽELÁME 

• V pondelok, 30. 9. 13 oslávila svoje 60-te narodeniny veriaca našej farnosti p. Mária 

Schlosserová; v ten istý  deň oslávil 20-te narodeniny náš veriaci a člen zboru Chrysostomos 

Samuel Škoviera. V nedeľu, 6. 10. 13 oslávila 80 rokov života p. Marianna Lovaszová. 

Oslávencom popri blahoželaniu vyprosujeme veľa úspechov v živote i vo viere na mnohaja 

lita! 

• V sobotu, 5. 10. 13 prijal iniciačné sv. tajomstvá v našom chráme Matyáš Zeman. 

Novoosvietenému Božiemu služobníkovi vyprosujme stálu prítomnosť Božieho svetla 

v živote.  

KKOONNTTAAKKTT 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte: 
  
osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0907/387 265, 
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 

http://www.bratislava.grkatba.sk/
mailto:rastislav.cizik@gmail.com


 

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..      

  


