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slovíčko o SLOVE 

Pri príprave na aktuálnu nedeľu som si spomenul na jeden známy príbeh. Je 

o chlapcovi, ktorý trénoval na dôležitý futbalový zápas na istej strednej škole mimo domova. 

Pár dní pred zápasom mu zatelefonovala jeho mama a oznámila veľmi smutnú správu. Jeho 

otec náhle zomrel. Chlapec bol v šoku, ale počas niekoľkých dní sa pozbieral a na zápas 

prišiel. Tréner dlho váhal, či má chlapca poslať na ihrisko. Keďže chlapec veľmi naliehal, 

tréner napokon súhlasil. To, čo potom chlapec predviedol na ihrisku bolo nad všetky 

očakávania. Keď potom po vyhratom zápase prišiel tréner do šatne, spýtal sa chlapca: „Ako 

to, že si hral tak, ako nikdy doteraz?“ Chlapec dal jasnú odpoveď: „Viete, môj otec bol celý 

život slepý. Ale dnes ma po prvý krát videl hrať.“   

V evanjeliu Nedele o slepom (Jn 9, 1-38) sme svedkami dôležitého zápasu. Ježiš 

Kristus zápasí o konkrétneho človeka, ktorý ho po prvý krát vidí „hrať“. Výsledkom tohto 

zápasu je výhra: Uzdravený slepý uveril, že Kristus je Boží syn a klaňal sa mu. (porovnaj Jn 

9, 38) Pozrime si teda spoločne priebeh tohto víťazného zápasu Pána Ježiša. 

Prvá vec, ktorú si môžeme všimnúť v dnešnom evanjeliovom zápase, je otázka 

utrpenia. Odkiaľ je utrpenie? Čo ho spôsobuje? Je moja choroba vždy odplatou za môj 

hriech? Mnohí kresťania si aj dnes myslia, že áno. „Boh ma trestá za to, že som zhrešil ja 

alebo niekto z mojej rodiny. Boh ťa potrestá, ak sa nebudeš modliť! Stihne ťa Boží trest, ak 

nebudeš chodiť do chrámu! Ak budeš aj ďalej takto hrešiť, zakúsiš hnev Boha!“ Je 

zarážajúce, že mnohí takto rozmýšľame, alebo sme podvedome poznačení týmto postojom. 

Dnešné slovo Boha nám chce  znova pomôcť, aby sme odstránili takéto zmýšľanie. Nie 

všetko moje utrpenie je priamym dôsledkom môjho hriechu. V žalme 102 čítame jasné slovo: 

Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Nevyčíta nám ustavične naše 

chyby, ani sa nehnevá naveky. Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám 

neodpláca podľa našich neprávostí. (Žalm 102, 8 nn) Ako by sme zdôvodnili utrpenie malých 

detí? Ako by sme zdôvodnili obete prírodnej katastrofy? Dnešné evanjelium nám ponúka 

jednu možnú odpoveď na túto otázku.    

Už na jeho začiatku čítame vetu: „Ako šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia 

slepý.“ ( Jn 9, 1). Pán Ježiš videl tohto človeka. V jeho realite. Nie je tam zmienka, žeby aj 

ostatní videli tohto človeka, ale Ježiš ho videl. Zrejme preto hneď nasleduje otázka apoštolov: 

„Rabbi, kto zhrešil - on, alebo jeho rodičia -, že sa narodil slepý?“ (Jn 9, 2) Kde je príčina 

jeho stavu? Akoby nevideli človeka, ale presúvajú sa od neho k príčine jeho stavu. A práve 
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toto Ježiš nerobí. On zostáva pri tom človeku v jeho súčasnej situácii. Tak ako niekoľko 

okamihov predtým zostáva pri žene, ktorá bola pristihnutá pri cudzoložstve. Ostatní ju chcú 

kameňovať, lebo sa pozerajú iba na príčinu. A pritom nevidia všetko. Ježiš sa pozerá ináč. On 

vidí následok, vidí možnosti. Aj preto neodpovedá na otázku apoštolov podľa ich schémy. 

Namiesto otázky: Prečo je toto utrpenie?, smeruje k otázke: na čo? Rozširuje horizont. 

Z otázky o našom zlyhaní robí Kristus otázku o možnostiach Boha. Ježiš Kristus nehovorí 

o slepom žobrákovi, On hovorí s ním. A to je zásadný rozdiel. Pán Ježiš sa ho dotkne na 

mieste jeho zranenia. Bez určenia a hľadania príčiny. Takto vyzerá dotyk Boha. Bez 

predsudkov. A tento dotyk lieči. Páčil by sa nám ale takýto dotyk? Pán Ježiš napľul na zem 

a týmto blatom slepému potrel oči. Niektorí exegéti tu vidia súvis so stvorením človeka. Vo 

Svätom písme čítame, že Boh stvoril človeka zo zeme a vdýchol doňho dušu. Pascha, 

vzkriesenie Ježiša Krista je nové stvorenie. Zdvihol človeka zo zeme, z prachu hriechu 

a vdýchol doňho svojho Svätého Ducha. Keď sa Pán Ježiš po svojom vzkriesení zjavil svojim 

apoštolom, dýchol na nich a povedal: „Prijmite Svätého Ducha...“ A dnešné evanjelium 

ukazuje, čo je praktickým dôsledkom tohto Nového stvorenia. Človek, ktorý vidí. Cirkevný 

otec Sv. Irenej to zhrnul v známej vete: „Slávou Boha je živý človek a životom človeka je 

videnie Boha.“ A tu vyvstáva otázka, ktorú si všetci môžeme položiť: Som živý človek? 

Vidím a môžem povedať, ako konkrétne Boh pôsobí v mojom živote? Pri hľadaní odpovede 

na tieto otázky ma zaujal jeden kazateľský príklad. Hovoril o chlapcovi, ktorý po jednom 

chemickom pokuse na hodine chémie stratil zrak. Mal vtedy len 14 rokov. Zrútil sa mu celý 

svet. Stratil chuť do života. Obrat nastal po jednej udalosti. Keď sa raz schyľovalo k silnej 

búrke, prišiel za ním jeho otec a požiadal ho, aby vyšiel rebríkom na povalu a zatvoril strešné 

okná. Chlapec tomu nemohol uveriť. Toto odo mňa otec žiada? Nevidí, že som slepý? Ale 

potom sa rozhodol, že to urobí. Nahnevaný si hovoril: „Veď keď spadnem z toho rebríka 

a dolámem sa, tak budú mať doma nielen slepca, ale aj mrzáka!“ Nahmatal rebrík, vyšiel na 

povalu a okná zatvoril. Nič sa mu nestalo. Čo ale zmenilo jeho postoj? Keď sa neskôr 

dozvedel, že jeho otec po celý ten čas stál za ním. Toto nám chce Boh darovať. Posiela nás do 

rôznych úloh a situácii, ale je vždy s nami. Veľkú odvahu mi vždy dodáva veta, ktorú som si 

prečítal ešte počas štúdia: „V neznámej situácii, v neznámom človekovi ťa stretáva známy 

Boh.“ Tak ako po svojom vzkriesení išiel Kristus pred apoštolmi do Galiley, tak ide a pôjde aj 

pred nami. Preto sa nemusím stále pýtať iba prečo, ale môžem sa opýtať na čo? Aby sa 

oslávil Boh cez môj život. A ja žijem vtedy, keď vidím, že Boh je so mnou. Všetci si môžeme 

vymodliť milosť takého zraku.  

 

DETI Z NAŠEJ FARNOSTI NA BIBLICKEJ SÚTAŽI V JUSKOVEJ VOLI  

 
V stredu, 6. 5. 2015 sa v gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli 

konalo metropolitné kolo biblickej súťaže detí prvého stupňa základných škôl, na ktorom sa po 

prvý krát zúčastnili aj deti z našej a trnavskej farnosti. Duchovným garantom podujatia bol náš 

vladyka Peter Rusnák. Program sa začal už v utorok 5. mája popoludní po príchode všetkých 

účastníkov, kedy o 16. 00 h. predsedal vladyka Peter sv. liturgii za účasti viacerých kňazov z 

našich troch eparchií. V rámci svojej homílie povzbudil prítomné deti k podobnosti Ježišovi 

Kristovi, ktorá nespočíva iba vo vedomostiach, ale najme v osobnom vzťahu so vzkrieseným 

Kristom prijatím Svätého Ducha. 

Po spoločnej večeri sa program niesol v zábavnej atmosfére. Každé zo 16-tich prítomných 

družstiev sa predstavilo pripravenou biblickou scénkou alebo súťažou. Zoznamovací večer 

ukončil karneval v biblických maskách.  

Samotná biblická súťaž sa konala v stredu dopoludnia, po raňajkách a spoločnej modlitbe. 

Súťaž prebiehala opäť v dvoch kategóriách. Naše deti obsadili v mladšej kategórii piate 

a v staršej štvrté miesto. Vyvrcholením stretnutia bolo slávenie sv. liturgie, po ktorej vladyka 

Peter odovzdal deťom diplomy a odmeny.    

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 11. - 17. 5. 2015  
 

Pondelok              17:00  Sv. liturgia (csl.)  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) * Ján, Klára (Škovierová) 

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.) 

   Večiereň sviatku Nanebovstúpenia Pána 

   

Štvrtok            Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok 

                             7:00  Na úmysel (csl.) 

                            17:00  Sv. liturgia (sl.)         

 

Piatok                  17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                   17:00  Sv. liturgia (sl.) 

                      Večiereň 

   

Nedeľa                   7. po Pasche – Sv. otcov Prvého nicejského snemu, 6 . hlas  

                               8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

               9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

           10:30   Sv. Liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň
  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 18. – 24. 5. 2015  
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (csl.)  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.) 

       

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.)         

 

Piatok                  17:00  Sv. liturgia (csl.) 

           

Sobota                 Piata zádušná 
                                      17:00  Sv. liturgia za zosnulých, panychída, hramoty (cirkvenoslovansky) 

                       Večiereň 

   

Nedeľa                   Svätá Päťdesiatnica 
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská)   

                              17:00   Večiereň s modlitbami na kolenách   

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Vo štvrtok, 14. 5. 15 budeme sláviť prikázaný sviatok Pánovo nanebovstúpenie. Preto 

bude v predvečer sviatku veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov. V deň sviatku budú 

znova dve sv. liturgie – jedna ráno o 7.00 h. (cirkevnoslovanská) a o 17.00 h. (slovenská).    

• V nedeľu, 17. 5. 15 bude v našej farnosti pri druhej sv. liturgii slávnosť sv. prijímania detí, 

ktoré prvý krát pristúpia k sv. tajomstvu zmierenia v sobotu, 16. 5. 2015 o 9. 00 h. 

•  V nedeľu, 17. mája 2015 sa v Bratislave uskutoční Deň rodiny. Program bude v Medickej 

záhrade, začne o 15:00 h. a potrvá do 18:30 h. Návštevníci si budú môcť vyskúšať prácu 

s hrnčiarskym kruhom, požičať si živú knihu, zúčastniť sa rôznych hier, alebo sa porozprávať 

s odborníkmi na manželské témy. Nebudú chýbať ani súťaže a atrakcie pre najmenších. 

Podrobnejšie informácie môžete získať na internetovej stránke www.denrodiny.sk. 

• Sobota, 23. 5. 15 je piata zádušná. Svätá liturgia bude slávená za našich zosnulých 

veriacich. Bohoslužobný jazyk bude cirkevnoslovanský. 

• Nedeľa, 24. 5. 15 je Svätá Päťdesiatnica. Po sv. liturgiách bude myrovanie, ktoré bude 

zároveň zbierkou na katolícke masmédiá. Popoludní bude večiereň s modlitbami na kolenách.  

• Chceme Vás oboznámiť s iniciatívou mamičiek našej farnosti, ktoré majú záujem 

o zriadenie cirkevnej materskej školy. V súvislosti s týmto zámerom pripravili krátky 

dotazník a prosia o jeho vyplnenie. Dotazník je k dispozícii v chráme.   

• LET 2015: Od pondelka, 6. júla 2015 do piatku 10. júla 2015 pripravujeme V. ročník 

Letného eparchiálneho tábora (LET 2015), ktorý sa uskutoční v penzióne Jazmín 

v rekreačnej oblasti Duchonka (okres Topoľčany). Nástup do tábora bude v nedeľu, 5. júla 

v popoludňajších hodinách. Tábor je pre deti od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Viac 

informácii získate na farskom úrade.  

• V ponuke je kniha o. Daniela Atanáza Mandzáka CSsR, Dokumenty k Akcii „P“ Prešovský 

sobor. Môžete si ju zakúpiť za zvýhodnenú cenu 9 €. 

• Prešovské arcibiskupstvo organizuje šiestu metropolitnú púť Gréckokatolíckej cirkvi na 

Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční 16. 5. 2015. 

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ján Škoviera narodený a bývajúci v Bratislave, syn 

rodičov  Martina a Kataríny rodenej Hatvanyiovej  a Klára Mateašáková, narodená a 

bývajúca v Bratislave, dcéra rodičov Dušana a Moniky rodenej Mateašákovej. Sviatosť 

manželstva prijmú v Dóme sv. Martina v sobotu, 16. 5. 2015.  

ĎAKUJEME 

• Pri zbierke na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove sme v nedeľu, 3. 5. 15 

prispeli sumou 470 €. Svojimi darmi sme podporili formáciu nových kňazských povolaní 

našej cirkvi. Úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

• Bohu známa rodina darovala na podporu našej farnosti 50 €. Srdečná vďaka za Vašu 

podporu. 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

            rod. Ilenčíkovej a Žačikovej (2. 5. 15) a spoločenstvu Modlitby matiek (9. 5. 15) 
            16. 5. 15 upratuje: rod. Krajňáková a Žeňuchová   

            23. 5. 15 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková. 

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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