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slovíčko o SLOVE 

 

Zaujal ma jeden homiletický príklad. Štvorročné dievčatko sa sťažuje svojej mame, že 

ju rozbolelo bruško. Mamička stanoví diagnózu. „Bruško ťa bolí preto, lebo je prázdne. Musíš 

doňho niečo vložiť a prestane ťa bolieť.“ O nejaký čas príde na návštevu rodinný priateľ. Pri 

spoločnej večeri sa sťažuje na bolesti hlavy. Poučené dievčatko prosto stanoví diagnózu: 

„Hlava Vás boli preto, lebo je prázdna. Musíte do nej niečo vložiť a prestane Vás bolieť.“     

V evanjeliu Piatej nedele po Päťdesiatnici (Mt 8, 28 – 9,1) vidíme ako Pán Ježiš 

stanovuje vážnu diagnózu človeka. Počujeme ako prichádza do nežidovského kraja k 

cudzincom. Do jedného z miest Dekapola, zväzu desiatich gréckych obchodných miest. Pán 

Ježiš teda prichádza k obchodníkom. Na prvý pohľad tento dnešný príbeh vyvoláva akýsi 

pochmúrny dojem. Kristus sa stretáva s ľuďmi, ktorí sú posadnutí zlými duchmi. Viacero 

vysvetlení tohto textu si berie na mušku práve ich. Všímajú si príznaky posadnutia, vplyv 

zlého ducha na človeka. Len málo exegétov si tu všíma hlavnú postavu – Ježiša Krista. 

Pretože táto udalosť dáva odpoveď na dôležitú otázku. Tú otázku položili apoštoli krátko pred 

týmto príbehom. Plavili sa po Genezaretskom jazere a strhla sa búrka. Pán Ježiš túto búrku 

utíšil slovom. A ohromení učeníci sa pýtali: „Ktože je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“ 

(Mt 8, 27) Krátko potom pristáli v gadarskom kraji, kde ho „privítali“ zlí duchovia výčitkou: 

„Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť?“ (Mt 8, 29) Apoštoli tu 

dostávajú odpoveď na otázku, kto je Ježiš Kristus. Je zaujímavé, že prvý kto v evanjeliu 

podľa Matúša označí Pána Ježiša za Božieho syna je práve diabol. Robí to práve vtedy, keď 

ho na púšti pokúša. (kapitola 4) Tento titul potom použije aj židovský veľkňaz pri vypočúvaní 

Pána Ježiša a žiada od neho, aby mu potvrdil, či je Mesiáš, Boží syn. (kapitola 26) Podobne 

rúhavo tento titul vyslovia ľudia, ktorí prechádzajú popri Kristovi na kríži: „Ak si Boží syn, 

zostúp z kríža.“ (Mt 27, 40) Bodku za týmito výrokmi dáva svedectvo stotníka, pohana, ktorý, 

keď vidí udalosti ukrižovania a smrti Pána Ježiša, povie: „On bol naozaj Boží syn.“ (Mt 27, 

54) Na jednej strane máme pred sebou uznanie Ježiša Krista ako Boha. Je tu odpoveď na 

otázku, kto je ten, kto ovláda vietor i more. Na strane druhej je toto dôležitým mementom pre 

kresťanov. Pozor, je veľký rozdiel uznať Ježiša Krista za Božieho syna ústami a vyznať ho 

ako Boha svojim srdcom. Máme pred sebou názornú ukážku zásadného rozdielu medzi vierou 

v Boha a vierou Bohu. Preto sv. apoštol Pavol vo svojom liste Rimanom napísal: „Lebo ak 

svojimi ústami vyznávaš: "Ježiš je Pán!" a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z 



mŕtvych, budeš spasený.“ (Rim 10, 9) Pán Ježiš v celom texte príbehu povedal len jediné 

slovo. Bolo to slovo, ktorým poslal zlých duchov do čriedy svíň: „Choďte!“ Jedno Božie 

slovo má obrovskú moc. Má moc nad morom, vetrom, démonmi. Je to slovo, o ktoré sa 

môžem oprieť, je to slovo, na ktoré sa môžem spoľahnúť. Lebo je to slovo pre mňa.  

Ďalej nám znova môžu napadnúť otázky: Prečo chcú ísť démoni práve do čriedy svíň? 

A prečo im to vlastne Pán Ježiš dovolil? V dnešnej dobe by musel rátať z mediálnymi 

titulkami: „Židovský prorok v krajine. 2000 svíň uhynulo.“ Mohla to byť zákerná taktika zo 

strany démonov: Aká výborná možnosť prekaziť Kristovi plány v šírení evanjelia. Aspoň 

takto odradíme obyvateľov gadarského kraja, aby ho prijali, aby uverili jeho slovu. Cirkevní 

otcovia sa pokúšajú vysvetliť, prečo im to vlastne Pán Ježiš dovolil. Hovoria, že takto chcel 

vlastne Pán Ježiš demaskovať taktiku zlého. Lebo diabol ako otec lži vystupuje naoko ako 

priateľ človeka, ako ten, ktorý mu chce dobre. Ale v skutočnosti nás nenávidí. A tejto 

zákernosti prispôsobuje svoju taktiku. Keď nám hriech podsúva ako ovocie zo stromu 

poznania dobra a zla v raji: „na jedenie chutné, na pohľad krásne a poznanie vábivé“. Ale my 

dobre vieme, čo prichádza potom. Trpkosť, rozčarovanie, smútok, nepokoj, strach. Preto Pán 

Ježiš dovolil démonom, aby vošli do čriedy svíň. Aby na tomto ukázal, ako naozaj vnímajú 

človeka. Ako nás nenávidia. Na toto by som mal myslieť, keď prichádza pokušenie.  

Ďalší dôvod môžeme vidieť v tom, že Pán Ježiš demaskoval inú posadnutosť. Bola to 

posadnutosť obchodníkov svojím majetkom. Všimnime si, ako zareagovali pastieri po tomto 

incidente. Oni „ušli a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko, aj o tých, čo boli posadnutí 

zlými duchmi.“ (Mt 8, 33) Centrom ich správy bola škoda na majetku. Dvetisíc svíň. To bolo 

to hlavné. A len tak mimochodom povedali aj o tých, čo boli posadnutí. V tomto zmysle, by 

veta zlých duchov, mohla byť pokojne vetou obchodníkov: Prišiel si sem predčasne nás 

mučiť? Z tohto vyvstáva ďalšia dôležitá otázka pre nás: Keď Boh zasiahne do môjho života 

ináč, ako si to predstavujem ja, nevnímam to tiež ako „mučenie“? Nedá sa poprieť, že takýto 

zásah nás niekedy naozaj môže bolieť. Ale ani uzdravujúci zásah lekára nemusí byť vždy 

bezbolestný. O čo viac, keď ide o uzdravenie nášho srdca, keď ide o večný život.  Dnešný 

evanjeliový príbeh teda stanovuje diagnózu, ale aj jediné možné riešenie. Ak nie som šťastný, 

ak nie som naplnený, ak žijem v strachu zo zajtrajšieho dňa, ak ma pohlcujú starosti, Božie 

slovo určuje problém. Tým problémom je prázdne srdce. Ale ten problém nevyriešim tak, že 

tam len tak niečo vložím. Obyvatelia gadarského kraja tam vložili majetok, ale nepomohlo to.  

Jediné, čo pomôže, je naplniť svoje srdce Ježišom Kristom. On, Boží syn, je hlavnou 

postavou evanjelia, On je hlavnou postavou dejín sveta a túži byť hlavnou postavou aj môjho 

života.     

 

OBJAV DOKUMENTU Z UŽHORODSKEJ ÚNIE 

Na tlačovej besede na pôde Prešovskej archieparchie v Prešove predstavili v piatok 10. 

6. 2016 vzácny dokument z Užhorodskej únie, ktorý 4. mája 2016 identifikoval vo fonde 

„Drugeth z Humenného“ v Štátnom archíve v Prešove, mestská časť Nižná Šebastová, 

gréckokatolícky kňaz, šéfredaktor časopisu Slovo Juraj Gradoš. Ide o originálnu listinu z 24. 

apríla 1646, ktorá dokumentuje priamo akt podpísania Užhorodskej únie. Doteraz sa 

spochybňovalo, že v deň únie bol podpísaný akýkoľvek dokument, ba niektorí historici a 

teológovia spochybňovali i samotnú úniu. Nález dokumentu podpísaného minimálne 

šesťdesiatimi troma kňazmi však tieto špekulácie vyvracia. Užhorodská únia bola aktom 

zjednotenia grécko-slovanského duchovenstva s Katolíckou cirkvou v teritóriu 

severovýchodného Uhorska, teda na území vtedajšej Mukačevskej eparchie. Táto únia sa týka 

dnes priamo štyroch štátov (Ukrajiny, Slovenska, Maďarska a Rumunska) a nepriamo 

ďalších, kde emigranti z tohto územia majú svoje cirkevné štruktúry (USA, Kanady, Srbska a 

Českej republiky). 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 20. - 26. 6. 2016  
 

Pondelok              17:00  Sv. liturgia (csl.)  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) 

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.) 

                    

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) 

                                     Veľká večiereň  

 

Piatok      Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána 
                             7:00  Sv. liturgia (sl.) 

          17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                     17:00  Sv. liturgia (sl.) † Roman Rychlo 

                                         Večiereň 
  

  Nedeľa                   6. po Päťdesiatnici – 5. hlas  

                                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                 9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. Liturgia (slovenská)  

                            17:00    Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 27. 6. – 3. 7. 2016  
 

Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.) ⃰ Vasiľ, Jarmila (Zvineková) 

             
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.) ⃰ Vasiľ, Jarmila (Zvineková) 

      Veľká večiereň s lítiou 

                              

Streda            Sv. apoštoli Peter a Pavol, prikázaný sviatok, myrovanie, agapé   

            7:00  Sv. liturgia (sl.)           

                             17:00  Sv. liturgia (csl.) 

       

Štvrtok                  17:00  Sv. liturgia (sl.) ⃰⃰⃰ Vasiľ, Jarmila (Zvineková)   

 

Piatok                    7:00  Sv. liturgia (sl.)   

17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                    17:00 Sv. liturgia (sl.) 

                Večiereň 

   

Nedeľa                   7. po Päťdesiatnici, 6. hlas 
                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. Liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň  (slovenská) 



OZNAMUJEME 

• Pri príležitosti 95-teho výročia založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov sa 

v nedeľu, 19. 6. 16 o 14. 30 uskutoční sakrálny koncert v Blumentálskom kostole na 

Radlinského ulici v Bratislave. V rámci koncertu vystúpi ako hosť náš katedrálny zbor 

Kyrillomethodeon. Vstup na koncert je voľný.  

• V piatok, 24. 6. 16 slávime sviatok Narodenia úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, 

predchodcu a krstiteľa Jána. Preto budú dve sväté liturgie, o 7. 00 h. v slovenskom a  o 17. 00 

h. v cirkevnoslovanskom jazyku. Po sv. liturgiách bude myrovanie. V deň sviatku je zároveň 

voľnica.  

• V nedeľu, 26. 6. 16 bude zbierka na dobročinné diela sv. otca. (bývalý názov „Halier sv. 

Petra). Ide o finančnú podporu sv. otca pri jeho starostlivosti o univerzálnu cirkev, najmä 

v prospech najnúdznejších. Zbierku zaviedol ešte v roku 1860 pápež Pius IX.   

• V nedeľu, 26. 6. 16 pozývame po skončení druhej sv. liturgie na spoločný farský obed 

v blízkej reštaurácii s následnou krátkou katechézou na biskupskom úrade. Svoj záujem 

môžete nahlásiť do stredy, 22. 6. 2016.  

• V stredu, 29. 6. 16, na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla bude v našej katedrále 

eparchiálna odpustová slávnosť. Po svätých liturgiách bude myrovanie a po večernej svätej 

liturgii agapé pre všetkých veriacich.  

• Piatok, 1. 7. 16 je prvým piatkom v mesiaci, a teda príležitosťou prijať odpustenie vo 

sviatosti zmierenia. V tento deň budú dve sv. liturgie – jedna o 7.00 h. a druhá o 17. 00 h, 

pričom bude v chráme počas celého dňa možnosť prijať sv. tajomstva zmierenia. 

• V nedeľu, 3. 7. 16 budeme o 17. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme 

Najsvätejšej Trojice v Malackách. 

• V dňoch 9-teho až 15-teho júla 2016 sa už po štvrtý krát uskutoční na Skalke pri Trenčíne 

Katolícka pútnická konferencia Nové svitanie. ´Hlavnou téma stretnutia bude vychádzať 

z úvah nad časťou modlitby Otče náš – „Ako v nebi, tak i na zemi.“ (Mz 6, 10) Zaregistrovať 

sa môžete na internetovej stránke www.novesvitanie.sk do 26. 6. 2016.   

• V súvislosti so Svetovými dňami mládeže v poľskom Krakove, je nám adresovaná jedna 

prosba. Tohto stretnutia sa chcú zúčastniť aj dve skupiny mladých ľudí z Taiwanu, kde sa 

o nich pastoračne stará diakon Bohdan Jacoš. Na ich púti do Krakova plánujú spoločne 

navštíviť aj našu farnosť. Prosba sa týka ich ubytovania. Boli by vďační za možnosť 

ubytovania v našich rodinách, čím by vznikla zároveň možnosť vzájomného poznávania 

a výmeny. Ide o dva termíny: od 12. do 14. júla a od 4. do 6 augusta. Zakaždým by išlo o dve 

noci. V prípade ochoty poskytnúť ubytovanie Vám dáme konkrétnejšie informácie.     

• LET 2016: Od pondelka, 4. júla 2016 do piatku 8. júla 2016 pripravujeme VI. ročník 

Letného eparchiálneho tábora, ktorý sa tentoraz uskutoční v obci Telgárt. (okres Brezno) 

Nástup do tábora bude v nedeľu, 3. júla v popoludňajších hodinách. Tábor je určený pre deti 

od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Viac informácii získate na farskom úrade. 

ĎAKUJEME 

• Bohu známa osoba darovala na chrám 50 €. Vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň“! 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

            rod. Semberovej a Vavríkovej (11. 6. 16) a rod. Mojzešovej a Mockovej (18. 6. 16) 

  25. 6. 16 upratuje: rod. Ilenčíková a Žačiková  

   2. 7. 16 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek. 

KKOONNTTAAKKTT 

 

http://www.novesvitanie.sk/


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

