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slovíčko o SLOVE 

 

 

Približne pred rokom ma zaujalo zamyslenie jedného kresťanského sociológa. Opisoval 

jednu skúsenosť zo svojej mladosti. Hovoril, že so svojím kamarátom sa vždy tešili na 

prvoaprílové žartíky. Robilo im radosť, keď niekoho mohli na niečom nachytať. Raz ale 

takmer prekročili hranicu. Mali plán. V noci pred prvým aprílom sa chceli vlámať do 

obchodu. Nechceli nič ukradnúť. Čo ale chceli urobiť, bolo – zameniť cenovky pri 

produktoch. Boli zvedaví, ako by sa asi zákazníci na druhý deň tvárili, keby pri značkovom 

televízore videli cenovku – 5 dolárov. Alebo keby zrazu pri obyčajnom rádiu zbadali cenovku 

5000 dolárov. Tento „aprílový žart“ našťastie neuskutočnili. Zostal len v rovine možnosti – čo 

keby? Lenže práve tento zámer mu poskytol tému na hlbšie zamyslenie. Ako kresťan a 

sociológ opísal pomocou tohto obrazu svoj pohľad na svet. Zdá sa, akoby sa do našich 

životov niekto vlámal a pomenil cenovky. A my sme tomuto klamstvu uverili. Menej 

významným veciam pripisujeme veľkú hodnotu a naopak. Skutočne hodnotné veci si ceníme 

len málo. Málo významným veciam obetujeme tak veľa času, síl, prostriedkov. A naopak, 

tomu, čo ma naozajstnú hodnotu, venujeme málo.  

Tento obraz nám môže poslúžiť ako vhodný odraz k evanjeliu 14-tej nedele po 

Päťdesiatnici. (Mt 22, 1-14) Aj tu vidíme akoby „vymenené cenovky“ dokonca na minimálne 

troch postojoch.  Znova máme pred sebou známe podobenstvo. Kráľ organizuje svadbu pre 

svojho syna. Pozve hostí. A keď je už všetko pripravené, pošle sluhov, aby oznámili 

pozvaným, že nadišiel čas. A vtom prichádza zvláštna reakcia pozvaných hostí.  My máme 

inú prácu – pole, biznis, rodinu.  Akoby sa do života pozvaných hostí niekto vkradol a 

vymenil cenovky. Môj život, moje záujmy sú cennejšie a prednejšie ako nejaká svadba 

kráľovho syna. Je to o priorite. Pred časom jeden veriaci z nášho spoločenstva použil jedno 

prirovnanie. Bolo o šéfovi, ktorý sa pýtal svojho podriadeného, či stihol vybaviť záležitosť, 

ktorou ho poveril. On sa začal vyhovárať, že ešte nemal na to čas. Na to mu jeho šéf povedal: 

„Pomenuj to správne. Nehovor, že si to nestihol, ale radšej povedz, že si tomu nedal prioritu.“ 

Preto je aj to dnešné evanjelium pozvánkou nielen na svadbu, ale aj ku kontrole svojich 

priorít.  



Možno sa nájde aj niekto, kto povie: „Mňa sa to netýka. Veď ja som prijal pozvanie na 

Kráľovu hostinu. Som v cirkvi a snažím sa budovať osobný vzťah so živým Bohom aj s inými 

ľuďmi.“ Potom je tu ďalšia nenápadná otázka, ktorá vyvstáva z dnešného evanjelia: Mám z 

toho radosť? Mám radosť z toho, že som kresťanom, mám radosť z modlitby, mám radosť, 

keď som na bohoslužbách? Alebo to robím skôr zo strachu, donútenia či tradície? To je 

takisto nenápadná „zámena cenoviek“. 

A potom je tu do tretice ešte jedna „zámena“. Človek, ktorý je na hostine bez 

patričného svadobného odevu.  Už nás neprekvapí tá tvrdá reakcia kráľa. Nechá toho človeka 

zviazať a vyhodiť. Neprekvapí nás preto, lebo vieme, že v tej dobe človek pozvaný na hostinu 

odev dostal od toho, kto ho pozval. Prečo teda nemal pozvaný človek na sebe šaty, ktoré 

dostal? Nezamenil  tiež cenovky? Svoj vlastný odev si cenil viac, ako šaty od kráľa. A tu sme 

pri konkrétnom odkaze pre nás. Prijali sme pozvanie. Sme na hostine, ale máme na sebe aj 

dnes tie správne šaty? 

Nevkradol sa niekto do môjho života a nevymenil cenovky? Chceme takpovediac 

dobre vyzerať pred inými ľuďmi, ale aj pred samotným Pánom Bohom. A tak si vyrábame 

pekný odev. Snažíme sa robiť dobré skutky a s každým vychádzať. Riadime sa podľa hesla: 

šaty robia človeka. A tými šatami myslíme masky, ktoré nosíme podľa konkrétnej situácie. 

Preto nám aj dnešné Božie slovo pripomína, že možno šaty robia človeka, ale sú len jedny 

šaty, ktoré robia kresťana. Zo Svätého písma dobre vieme, že šaty človek nepotreboval vždy. 

Prvý krát si ich urobil po páde do hriechu. Vtedy sa im otvorili oči a oni zistili, že sú nahí. 

Dostali strach a skryli sa. Vieme, že v tomto opise je vystihnutý následok hriechu. Hriech 

totiž spôsobuje, že sa na toho druhého pozeráme ako na objekt. A toto nikto z nás v 

skutočnosti nechce. Preto sa maskujeme. Musím si dať masku, aby som ma ten druhý prijal. 

Alebo tlmočím tomu druhému, že ak si nedá masku nebudem ho akceptovať. Nechceme, 

alebo bojíme sa obnažiť, odhaliť pred tým druhým. A práve toto prišiel vyriešiť Pán Ježiš. 

Prišiel, aby nám daroval svoje šaty. Prišiel, aby nás zaodel svojou láskou. Šaty možno robia 

človeka, ale len šaty Ježiša Krista robia kresťana. Keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych, nechal v 

prázdnom hrobe aj prázdne plachty. Aby nám povedal, že už nemusíme mať strach z nahoty.  

Obliecť si Ježiša Krista znamená – odvahu zostať obnažený. Nebáť sa nahoty. Vydať sa 

napospas tomu druhému. Preto dnes znova z Božích úst zaznieva tých dvadsať dva slov:  

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho 

verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16) 

Ak sa teda medzičasom niekto vkradol do môjho života a zamenil cenovky a ja som 

tomu klamstvu uveril, je čas na zmenu. Je čas na správne poradie priorít. Je čas na radosť z 

kresťanstva. Je čas na odev Božej lásky. Teraz je ten čas. 

   

NÁŠ CHRÁMOVÝ SVIATOK 
 

Sviatok Povýšenia svätého Kríža patrí s najstarším sviatkom východnej cirkvi. 

Historici východnej cirkvi sa zhodujú v tom, že predovšetkým dve hlavné udalosti boli 

podnetom k ustanoveniu tohto sviatku: nájdenie Pánovho kríža v 4. storočí a je prinavrátenie z 

Perzie v 7. storočí po Kristovi. 

Drevo svätého Kríža, na ktorom zomrel náš Pán Ježiš Kristus, našla podľa prastarej 

kresťanskej tradície sv. Helena (+ 330), matka cisára Konštantína Veľkého r. 326. 

Nakoľko tento sviatok pripomínal Kristovo ukrižovanie a smrť, ktoré sa slávi na Veľký 

piatok, od dávnych čias bolo zvykom vo východnej cirkvi v tento deň dodržiavať pôst. 

Sviatok Povýšenia sv. kríža patrí medzi dvanásť veľkých sviatkov našej Cirkvi, má jeden deň 

predprazdenstva a sedem dní poprazdenstva. Sobota a nedeľa pred a po sviatku sa nazývajú 

podľa tohto sviatku, lebo na svätej liturgii sa čítajú čítania o kríži.  

So sviatkom je v našej katedrále spojené aj vykladanie ikony s ostatkami Pánovho 

kríža, ktoré získal vladyka Peter v roku 2008.  

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 11. - 17. 9. 2017  
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (csl.),  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.) * Peter (Plško) 

     Veľká večiereň s lítiou  

    

Štvrtok          Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom  

                              7:00  Sv. liturgia (csl.)           

17:00  Sv. liturgia (sl.)  

   

Piatok                   Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka 

 7:00  Sv. liturgia (sl.) 

                            17:00  Sv. liturgia (csl.)  

     

Sobota                  17:00  Sv. liturgia (sl.), večiereň  
  

  Nedeľa                     ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ  

                                   15. po Päťdesiatnici, Po Povýšení, 6. hlas 

                                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                 9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30    Sv. liturgia (slovenská)   

                            17:00    Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 18. – 24. 9. 2017  
 

Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.)  

             
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.) Na úmysel (Bodnárová) 

                              
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.)  

       

Štvrtok                  17:00  Sv. liturgia (sl.) 

 

Piatok                    17:00  Sv. liturgia (csl.) Na úmysel (Purdešová) 

           

Sobota                    17:00 Sv. liturgia (sl.)  

                Večiereň 

   

Nedeľa                   16. po Päťdesiatnici, 7. hlas 
                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň  (slovenská) 

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 10. 9. 17 pozývame na spoločnú „opekačku“ do prírody. Stretli by sme sa o 15. 

00 na lúke v Lamači. Kontaktnou osobnou je Jozef Porhinčák. 

• V stredu, 13. 9. 17 budeme o 16. 00 znova sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR.  

• Vo štvrtok, 14. 9. 17 budeme sláviť náš chrámový sviatok Povýšenie úctyhodného 

a životodarného Kríža nad celým svetom. V deň sviatku budú dve sv. liturgie, o 7. 00 h. 

v cirkevnoslovanskom a večer o 17. 00 h. v slovenskom jazyku. Pripomíname, že tento 

sviatok je spojený so zdržanlivosťou od mäsa. 

• V piatok, 15. 9. 17 je sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. V tento deň je národná 

púť v Šaštíne, v rámci ktorej bude aj modlitba akatistu k Presvätej Bohorodičke. V našom 

chráme budú dve sv. liturgie – o 7. 00 hod. v slovenskom jazyku a o 17. 00 hod.  v cirkevnej 

slovančine. V tento deň je voľnica. 

• Eparchiálna odpustová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu, 17. 9. 17. Bohoslužobný 

poriadok sa oproti ostatným nedeliam tentoraz meniť nebude.  

• Pozývame manželské páry našej farnosti na stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok, 22. 9. 

17, po sv. liturgii v priestoroch eparchiálneho úradu. Súbežne s týmto stretnutím bude 

prebiehať aj stretnutie detí.  

• Do pozornosti dávame pastoračné pôsobenie o. Jána Burdu SJ v UPC v Mlynskej Doline. Aj 

v zimnom semestri 2017 tam budú sv. liturgie v soboty a v nedele. Prvá sv. liturgia bude 

v nedeľu, 24. 9. 17.  

• V nedeľu, 24. 9. 16 sa uskutoční Zbierka na kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča.  

Vopred ďakujeme za Vaše dary, ktorými podporíte formáciu nových kňazských povolaní. 

• Pozývame vysokoškolskú a pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utorok, po sv. 

liturgii. 

• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k sv. tajomstvu zmierenia 

a eucharistie, aby svoj záujem nahlásili na farskom úrade. 

• Spoločenstvo Modlitby matiek pozýva nové záujemkyne na spoločné pravidelné modlitby 

na rôzne úmysly. Pre bližšie informácie kontaktuje farský úrad.  

• Do pozornosti dávame projekt novej internetovej televízie www.logos.tv. Táto televízia sa 

snaží o väčšie zviditeľnenie a propagáciu našej cirkvi. Súčasťou tohto projektu sú pravidelné 

prenosy bohoslužieb z viacerých chrámov, vrátane nášho. 

ĎAKUJEME 

• Ďakujeme rodine Šeckovej za dar na chrám 100 €, ako aj inej Bohu známej osobne, ktorá 

nás podporila tou istou sumou. Srdečné „Pán Boh odmeň!“  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

            Rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (2. 8. 17) a rod. Semberovej a Vavríkovej (9. 9. 17) 

    16. 9. 17 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková  

    23. 9. 17 upratuje: rod. Ďuková a Porhinčáková. 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 9. 9. 2017 prijali iniciačné sv. tajomstvá v našom chráme Benjamín Mária Mock 

a Martin Parizek. Novoosvieteným Božím služobníkom aj ich rodinám blahoželáme a 

vyprosujeme na príhovor presvätej Bohorodičky „pokoj, zdravie a Božie požehnanie na blahé 

roky.“  

 

 

http://www.logos.tv/


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

