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slovíčko o SLOVE 

 

V televíznych novinách som si pred pár dňami pozrel reportáž, ktorá si vzala na mušku 

piatok trinásteho. Vieme, že pre niektorých ľudí, je tento dátum symbolom nešťastia. Pôvod 

tejto povery niektorí vidia v tom, že bol práve piatok, 13. októbra 1307, keď francúzsky kráľ 

Filip IV. uväznil hlavných predstavených rádu Templárov a krátko potom ich zrušil. Iní vidia 

pôvod tejto povery v skutočnosti, že pri poslednej večeri Krista s apoštolmi ich bolo práve 13 

a potom nasledovalo Kristovo zatknutie , umučenie a smrť. Z dohľadu sa ale očividne vytráca 

nedeľné ráno vzkriesenia. Táto povera je jednoducho krátkozraká. V spomínanej reportáži 

o tejto povere sa hovorilo aj o tom, že niektoré letecké spoločnosti nemajú lietadlá s číslom 13 

a tiež v niektorých hoteloch chýbajú izby s týmto číslom. A odznela tam aj jedna štatistika. Za 

posledných 100 rokoch vraj bolo asi 150 piatkov trinásteho. A práve počas týchto piatkov 

burzy zaznamenali, že ľudia investovali menej. Možno zo strachu, že tieto investície im 

nevyjdú. Spoločným znakom povier je, že sú krátkozraké. Zaseknú sa kdesi na polceste 

a nedovolia vidieť, že všetko je v rukách všemohúceho Boha. Všetko okrem našej slobodnej 

vôle. Pred ňou sa aj sám Boh takpovediac stiahol. A práve na jej súhlas, na jej „áno“ tento náš 

všemohúci Boh čaká. Prečo sa bojíme do Jeho rúk „investovať“ svoju dôveru? Máme 

pochybnosti. A tieto pochybnosti vidíme aj v evanjeliu štvrtej nedele Veľkého pôstu. 

 Sme svedkami kurióznej situácie. Pán Ježiš sa vracia z hory Tábor, na ktorej sa 

premenil pred tromi so svojich apoštolov. Prichádza k nemu otec s prosbou, aby pomohol 

jeho synovi. Apoštoli, ktorí neboli na Hore premenenia, to nedokázali. Spoločným znakom 

tohto otca i apoštolov boli práve pochybnosti. Zaostrime najprv na otca posadnutého chlapca. 

On svoju pochybnosť vyjadril zvolaním: „Verím. Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24) Vidíme 

pred sebou zúfalého rodiča. Môže byť niektorý rodič viac zúfalý, ako v situácii, keď nevie 

pomôcť svojmu chorému dieťaťu? A v tomto zúfalstve sa vynoria pochybnosti, ako u otca 

v dnešnom evanjeliu. Tieto pochybnosti majú svoj pôvod v krátkozrakosti otca. Nevidel celú 

príčinu choroby svojho syna. Znova si všimnime jeden nenápadný detail. Keď chcel otec 

Kristovi na začiatku opísať problém svojho syna, povedal: „Učiteľ, priviedol som k tebe 

svojho syna, posadnutého nemým duchom.“  (Mk 9, 17) Keď ale neskôr uzdravuje 

posadnutého chlapca, tak toho zlého ducha nazve v celej šírke: „Nemý a hluchý duch, ja ti 

rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj!“ (Mk 9, 24) Toto je celý problém 
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chorého chlapca. Bol nielen nemý, ale aj hluchý. A toto je problém mnohých nás kresťanov. 

Sme často nemí pred týmto svetom, keď treba svedčiť o Bohu a jeho milosrdenstve. Prečo? 

Lebo sme sami často hluchí. Uzavretí pred hlasom Božieho slova. A dôsledkom sú 

samozrejme pochybnosti. Iný hlas, ktorý nám hovorí: „Je to naozaj pravda?! Má ma Boh 

naozaj rád? Čo ak mu odovzdám do rúk svoj život a On ma oberie o všetky pôžitky?“ Často si 

opakujeme, že viera sa rodí z počúvania. Ale aj pochybnosti sa z neho rodia. Viera sa ale rodí 

z počúvania Božieho slova, kým pochybnosti z počúvania slov otca lží.  

A podobné pochybnosti vidíme aj u apoštolov Pána Ježiša, ktorí síce chceli pomôcť 

chorému chlapcovi, ale nemohli. Keď zalistujeme vo Svätom písme, zistíme, že tejto udalosti 

predchádzalo viacero zázrakov. Utíšenie búrky na mori, mnohé uzdravenia, vzkriesenie 

Jairovej dcéry, dve rozmnoženia chleba. To znamená, že učeníci vedia o Ježišovej moci, Peter 

dokonca vyzná: „Ty si Boží syn!“ A predsa, keď chcú ako žiaci napodobniť svojho učiteľa, 

keď chcú uzdraviť posadnutého chlapca, zlyhávajú. Prečo? Myslím, že z toho istého dôvodu. 

Sami boli totiž ešte hluchí a nemí. Sám Pán Ježiš odhalí príčinu ich zlyhania, keď povie: 

„Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou a pôstom.“ (Mk 9, 29) Nemôžeme sa 

správne modliť, ak nedokážeme počúvať. Modlitba je totiž rozhovor. A tu môže spočívať môj 

ďalší problém. Často si modlitbu mýlim s kolkovanou žiadosťou na nejakom úrade. Textom 

sú moje slová adresované Bohu a kolkom moja obetavá návšteva chrámu, prípadne moje 

dobré skutky, almužny, či pôst. A keď potom príde zamietavá alebo žiadna odpoveď, 

vynárajú sa pochybnosti: „Miluje ma Boh? Existuje vôbec?“   

Pán Ježiš povedal otcovi posadnutého chlapca jednu dôležitú vetu: „Všetko je možné 

tomu, kto verí.“ Neprehliadnime jednu zásadnú vec. Viera nie je v prvom rade o tom, čo 

dokážem alebo u Boha „vybavím“, ale o tom, kto som. Veriť znamená byť vo vzťahu 

s Bohom, ako svojím Otcom. Z tohto pozadia, potom vychádzajú skutky viery. Všetko je 

možné tomu, kto verí. My vieme, že túto vetu potom môžeme čítať aj inak. Tomu, kto verí, 

kto je vo vzťahu s Bohom, sa naozaj môže prihodiť všetko a nič ho nezničí. „Tým, čo milujú 

Pána, všetko slúži na dobré“, hovorí sv. apoštol v liste Rimanom. Všetko. Ako ale dospieť 

k tejto viere? 

Štvrtá nedeľa Veľkého pôstu je tiež spomienkou na  sv. Jána Klimaka, autora spisu 

Rebrík. Bol to mních, ktorý od svojich šestnástich rokov žil na vrchu Sinaj. A po štyridsiatich 

rokoch pustovníckeho života napísal spomínané dielo Rebrík, kde opisuje cestu kresťana 

k Bohu. Ide o 30 stupienkov ku kresťanskej dokonalosti. Od odvrátenia sa od sveta, cez boj so 

všetkými možnými vášňami až po vrchol – vieru, nádej a lásku. Pýtame sa, čo nám ľuďom 

21. storočia môže povedať nejaký pustovník, ktorý žil pred 1400 rokmi? Veď my nežijeme 

niekde na púšti, ale uprostred hektického sveta. Myslím, že to, čo on napísal veľkými 

písmenami, môžeme my písať malým písmom každý deň. Všetci sme pozvaní vystúpiť 

a stúpať po tomto rebríku viery. Z jedného dôvodu. Lebo tento rebrík spustil Boh a zišiel po 

ňom k nám. Do našej biedy, do našej reality, do našej smrti, aby sme mohli spolu s ním 

vystúpiť do Života. Boh otvoril nebo, ale na vstup do neho je potrebná naša vôľa. Či je teda 

piatok trinásteho alebo nedeľa pätnásteho, každý deň si môžeme byť istí, že sa vždy oplatí 

investovať. Investovať svoju dôveru, svoj život do rúk všemohúceho Boha. Odmena je 

veľkolepá: večný život!  

   

DIAKONSKÉ „RUKOPOLOŽENIE“ V PARÍŽI 

 

V piatok, 20. februára 2015 vladyka Peter Rusnák počas archijerejskej božskej liturgie 

v Sobore sv. Vladimíra Veľkého v Paríži (Eparchia sv. Vladimíra Ukrajinskej 

gréckokatolíckej cirkvi) rukopoložil na diakona Bohdana Jacoša, pôvodom z našej farnosti, 

ktorý v tomto roku ukončí svoje bohoslovecké štúdiá na Parížskom katolíckom inštitúte. 

Slávnostnú liturgiu v cirkevnej slovančine sprevádzal spevom katedrálny zbor Chrysostomos 

pod vedením Martina Škovieru. 
 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 16. - 22. 3. 2015 
 

Pondelok           17:00   Veľkopôstna večiereň (csl.) 

              
Utorok             17:00   Veľkopôstna večiereň (sl.) 

 

Streda              17:00   Služba preždeosvjaščénnych dárov (csl.)  

 
Štvrtok             17:00   Liturgia vopred posvätených darov (sl.) † Gabriela, panychída 

         

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

 

Sobota              Akatistová 

                        16:30 Akatist k Presvätej Bohorodičke   
                        17:00 Sv. liturgia (sl.)  

      Večiereň  

 

Nedeľa         5. Pôstna, 8. hlas. 

                             8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)  

        9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

                           10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  

                           17:00   Veľkopôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho  

 Bohoslužobný poriadok na obdobie: 23. - 29. 3. 2015  
 
Pondelok           17:00   Veľkopôstna večiereň (csl.) 

                           

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

 

Streda              Zvestovanie Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne                

                 7:00   Sv. liturgia (slovenská) 

               17:00   Sv. liturgia s večierňou (cirkevnoslovanská) 

 

Štvrtok             17:00   Veľkopôstna večiereň (sl.) 

         

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

Sobota              Lazarová 
                               17:00 Sv. liturgia (sl.) 

      Večiereň  

 

Nedeľa         Kvetná nedeľa 
  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)  

         9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská), požehnanie ratolestí, myrovanie 

                            10:30   Sv. Liturgia (slovenská), požehnanie ratolestí, myrovanie  

                            17:00   Večiereň 

 

 



OZNAMUJEME 

• 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!  

• V stredu, 18. 3. 15 sa po skončení liturgie vopred posvätených darov budeme modliť utiereň 

s kánonom sv. Andreja Krétskeho s poklonami. Veľký kánon sv. Andreja Krétskeho je asi 

najkrajšou kajúcou veľkopôstnou modlitbou gréckokatolíckej cirkvi. Celý kánon má výrazne 

biblický ráz, prechádza dejiny spásy od Genezis až po Apokalypsu, pričom všetky udalosti 

týchto dejín vzťahuje konkrétne na modliaceho sa.  

• Vo štvrtok, 19. 3. 15 je deň Veľkého kajúceho kánona sv. Andreja Krétskeho. Preto bude 

o 17. 00 h. liturgia vopred posvätených darov. 

• V piatok 20. marca začne od 14.00 h. na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v 

Bratislave podujatie Veslovanie pre Sýriu. Tento 24-hodinový maratón veslovania na 

trenažéroch vznikol ako forma podpory pre vybudovanie kliniky v Sýrii pri kláštore 

Deir Mar Elian v meste Qaryatayn. Prispieť a rezervovať si čas na trenažéri je možné cez 

portál Ľudia ľudom alebo priamo na mieste. Vrcholom podujatia bude archijerejská sv. 

liturgia po polnoci z piatka na sobotu, ktorú bude sláviť vladyka Cyril Vasiľ SJ. 

• Piata pôstna sobota, 21. 3. 15 nesie názov Akatistová. Pred sv. liturgiou sa o 16. 30 

začneme modliť Akatist k Presvätej Bohorodičke. 

• Veriaci gréckokatolíckej farnosti Svit sa na nás obracajú s prosbou o pomoc. V jeseni roku 

2013 začali s výstavbou farskej budovy. S Božou pomocou sa im podarilo postaviť hrubú 

stavbu a uzavrieť ju. Napriek veľkému odhodlaniu veriacich, sú ale odkázaní na pomoc iných. 

Preto bude so súhlasom nášho vladyku Petra v nedeľu, 22. 3. 15 zbierka na podporu stavby 

tamojšej farskej budovy.  

• V utorok, 24. 3. 15 budeme o 17. 00 h. slúžiť liturgiu vopred posvätených darov, keďže je 

predprazdenstvo sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičky. 

• V stredu, 25. 3. 15 budeme sláviť prikázaný sviatok Zvestovanie Presvätej Vládkyni, 

Bohorodičke Márii, vždy Panne. V deň sviatku budú dve sv. liturgie, prvá ráno o 7. 00 h. 

v slovenskom jazyku. Večer, o 17. 00 h. bude sv. liturgia Jána Zlatoústeho s večierňou 

v cirkevnej slovančine. Po sv. liturgiách bude myrovanie. 

• V stredu, 25. 3. 15 budeme tiež o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR. 

• Zakúpiť si môžete brožúrku s Kajúcim akatistom k Presvätej Trojici a Kajúcim molebenom 

za cenu 1 €. Tiež ponúkame krátku publikáciu s názvom Dejiny duše ThDr. Jána Mastiliaka 

CSsR, ktorého proces blahorečenia bol otvorený 31. 1. 15. Cena publikácie je 1 €. 

• Zakúpiť si môžete hudobné CD s názvom Požehnaný si, Pane, ktoré v uplynulom roku 

2014 vydala skupina zboru bohoslovcov kňazského seminára v Prešove. Jedno CD stojí 6 €. 

ĎAKUJEME 

• Organizátori jedenásteho ročníka plesu gréckokatolíkov darovali zo zvyšných peňazí 

z predaja lístkov 150 € Gréckokatolíckej charite v Prešove, 150 € Domu sociálnych služieb 

sv. Kozmu a Damiána v Prešove a 200 € Slovenskej katolíckej charite na pomoc pre Ukrajinu.  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Semberovej a Vavríkovej (7. 3. 15) a rod. Ilenčíkovej a Žačikovej (14. 3. 15) 

        21. 3. 15 upratuje spoločenstvo Modlitby matiek. 

        28. 3. 15 upratuje rod Krajňáková a Žeňuchová.  



BBLLAAHHOOŽŽEELLÁÁMMEE 

• V nedeľu, 15. 3. 15 svoje 40-te narodeniny aktívny člen našej farnosti subdiakon Andrej 

Škoviera. Oslávencovi i jeho rodine ďakujeme za obetavú službu v našej miestnej cirkvi 

a vyprosujeme aj naďalej úspešnú spoluprácu s darmi Svätého Ducha na mnohaja lita!   

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 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

