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Uplynulý týždeň rozvírila mediálnu hladinu správa o tom, že na aukcii v New Yorku 

bol vydražený doposiaľ najdrahší obraz v histórii. Salvator mundi od Laonarda da Vinciho bol 

predaný za viac ako 450 mil. USD. Pritom ma zaujal príbeh toho obrazu. Len pred 60-timi 

rokmi zmenil tento obraz majiteľa len za 60 USD. Prečo po rokoch taký obrovský nárast 

ceny? Vieme, že ten obraz bol premaľovaný, čo bránilo jeho identifikácii. Až keď sa mu 

začali venovať experti, jeho cena stúpla. Vrstvy išli dole a jedného dňa bol jasný autor obrazu.   

Táto správu som si vypočul v čase, keď som premýšľal nad podobenstvom 26-tej 

nedele po Päťdesiatnici (Lk 12, 16-21). Prečo ho vlastne Pán Ježiš povedal? Na začiatku stojí 

pokus o premaľovanie obrazu. Vieme, že Pán Ježiš je zjaveným Bohom. Prišiel, aby 

namaľoval obraz pravého Boha. A už počas jeho pôsobenia vidíme veľa pokusov o jeho 

karikatúry. Aj dnes. Počujeme ako niekto z davu ľudí okolo Pána Ježiša naňho vykríkne: 

„Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ (Lk  12, 13) A nato 

nasleduje zaujímavá odpoveď Pána Ježiša: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo 

rozdeľovača medzi vami?“ (Lk 12, 14) Človek z davu, chce zneužiť Pána Ježiša na to, aby 

získal svoj majetok. Lenže Kristus neprišiel, aby rozdeľoval, ale aby spájal. Exegéti 

špekulujú, o čo mohlo ísť. Ten človek, ktorý sa obrátil na Krista bol zrejme mladší brat. 

Dedičstvo obyčajne zahŕňalo aj pozemky, ktoré sa nemali deliť. Ak k tomu malo dôjsť musel 

dať súhlas najstarší brat. Viac sa ale odporúčalo, aby bratia pozemok nedelili, ale zostali na 

ňom hospodáriť spolu. Keď zohľadníme tieto informácie, dostáva odpoveď Ježiša Krista 

trochu iný rozmer. Kristus nechce bratov rozdeliť, chce ich spojiť. Preto ich i nás varuje 

podobenstvom bohatom bláznovi. Boh je ten, ktorý spája. Rozdeľuje jeho protivník.  

Zopakujme si preto znova vysvetlenie podobenstva, s otázkou, prečo je človek nazvaný 

bláznom. Na prvý pohľad sa nesprával nerozumne.  Možno sa nám pred očami vynorí príklad 

patriarchu Jozefa, ktorý v Egypte riešil problém úrodných a neúrodných rokov obdobne. 

Počas úrodných rokov nechal vytvoriť veľké zásoby z úrody, aby prežili neúrodné roky. 

Bohatému človekovi tiež nešlo o to, aby mal stále viac, podľa hesla: Ešte toto a potom už 



prestanem. Tento človek má dosť, nechce viac. Len si chce postaviť nové miestnosti, aby mal 

kde uskladniť úrodu. Keď si to teda zhrnieme, bohatý človek zrejme zamestnával aj iných, bol 

staviteľ a investor. A predsa ho Pán Ježiš v podobenstve nazýva bláznom. Bolo to kvôli 

vlastným vrstvám, ktorými premaľoval skutočný obraz Boha vo svojom živote. Jeho prvý 

bláznivý nános totiž spočíval v tom, že nespoznal odkiaľ prišlo jeho bohatstvo. Evanjelium 

spomína, že „pole prinieslo veľkú úrodu“. Druhé bláznovstvo nadväzuje na to prvé. Keďže 

tento muž nespoznal zdroj svojho bohatstva, tak potom nemohol pochopiť, ako ho ma správne 

použiť. A toto platí aj o mne. Ak nevidím, že môj život nie je vlastne môj, že moje dieťa nie 

je vlastne moje, že môj majetok nie je vlastne môj, potom neviem ako ho správne použiť. Ak 

nevidím, že aj moja sexualita je vlastne darom od Boha, potom ju neviem správne použiť a 

používam ju pre iba pre seba a nie na to, aby som obdaroval svoju manželku alebo manžela. V 

evanjeliu podľa Jána si môžeme prečítať známu vetu: „Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do 

rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola (...) a začal umývať 

učeníkom nohy...“ (Lk 13, 3nn) Pán Ježiš teda veľmi dobre vedel, odkiaľ prichádza a kam ide 

a v tomto vedomí robil vždy jednu vec: slúžil.   

Preto ani v dnešnom evanjeliu nechce byť sudcom. On chce zachraňovať. Chcel 

zachrániť vzťah dvoch bratov, medzi ktorých sa dostal majetok. A chce zachrániť aj naše 

vzťahy poznačené egoizmom a hriechom každého druhu. Preto nám ponúka ten najväčší 

poklad. Seba samého. Nie karikatúru Boha. Nie obraz Boha s nánosmi našich vrstiev. Pán 

Ježiš neponúka obraz Boha, ktorý plní naše plány, naše sýpky či naše žalúdky. On prináša 

obraz Boha, ktorý plní v prvom rade naše srdcia. Prináša obraz Boha, ktorého môžeme volať 

svojím Otcom. Preto sa budeme v období pred sviatkom Narodenia Pána modliť: Kristus 

prichádza na svet, aby obnovil v človeku svoj zničený obraz. A na to je potrebné, aby sme sa 

v tomto čase Filipovky zverili do rúk najväčšieho odborníka Reštaurátora – Svätého Ducha. 

 

 

NOVOKŇAZ O. ANDREJ ŠKOVIERA 

 

V sobotu, 11. novembra 2017 rukopoložil v našom chráme vladyka Peter Rusnák 

diakona Andreja Škovieru na presbytera (kňaza). Stalo sa tak počas slávnostnej archijerejskej 

liturgie, ktorú spevom sprevádzal katedrálny zbor Chryzostomos. Samotný obrad sa konal po 

cherubínskej piesni a začal predstavením kanditáta. Po obrade, ktorým sa svätenec 

symbolicky zasnúbil s oltárom, na ktorom ako kňaz bude sláviť božskú liturgiu, vyznal vieru 

a predniesol sľub vernosti eparchovi, pápežovi a ich nástupcom. Podstatou kňazskej 

vysviacky je už od čias apoštolov vkladanie rúk a konsekračná modlitba. Tú predniesol 

vladyka Peter nad svätencom, ktorý pritom kľačal pred oltárom. Následne biskup odovzdal 

novokňazovi jednotlivé časti kňazského rúcha a novokňaz spolu so svätiteľom a ďalšími 

prítomnými kňazmi spoluslávil svoju prvú liturgiu. 

Primičnú sv. liturgiu slávil novokňaz Andrej v sobotu, 18. 11. 17 za účasti vladyku 

Petra Rusnáka, slávnostného kazateľa vladyku Cyrila Vasiľa, viacerých kňazov a mnohých 

veriacich. Homília vladyku Cyrila ako aj slová blahoželania vladyku Petra sa niesli v duchu 

hesla „viac“. Je totiž veľmi dôležité, aby sme sa ako kresťania neuspokojili s dosiahnutými 

métami, ale neustále napredovali vo vzťahu k Bohu. Po skončení sv. liturgie ešte nasledovali 

osobitné požehnania novokňaza ako aj jeho poďakovanie všetkým podporovateľom jeho 

kňazského povolania. Nechýbalo ani blahoželanie v mene našej farnosti a dar, ktorý sme mu 

nechali zhotoviť – kňazské rúcho modrej farby. Okrem praktického dôvodu sa v tomto dare 

symbolicky odráža aj naše želanie. Modrá farba je totiž spojená so sviatkami Presvätej 

Bohorodičky. A tak želáme o. Andrejovi, aby sa vo svojej kňazskej službe neustále obracal 

k Presvätej Bohorodičke s prosbou o príhovor. Nech mu vyprosí otvorenosť pre hojnosť 

Božích milostí na mnoho rokov!      
              (zdroj: www.grkatba.sk) 

  



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 20. - 26. 11. 2017  
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (csl.) † Mária, Eva, Ladislav (Arvayová) 

                                      Veľká večiereň s lítiou 

               

Utorok        Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu             
                                7:00  Sv. liturgia (csl.) 

                            17:00  Sv. liturgia (sl.) † Juraj a ostatí z rodiny (Šecková)  

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.) † Mária, Jozef, panychída 

    

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.) † Anna (Šecková), panychída 

   

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (csl.) † za obete hladomoru na Ukrajine  

     

Sobota                   17:00  Sv. liturgia (sl.) † Michal, panychída 

              Veľká večiereň  

  
  Nedeľa                   Krista Kráľa 

                                   8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

               10:30    Sv. liturgia (slovenská)   

                                17:00    Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 27. 11. – 3. 12. 2017  
 

Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.) † Viera (Seman) 

             
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.) † Anna (Pituch), panychída 

                              
Streda                   17:00  Sv. liturgia (csl.) † Mária, Vasiľ, Alica, Ivan (Hricáková) 

       

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (sl.) 

 

Piatok                     17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                     17:00 Sv. liturgia (sl.)  

                         Večiereň 

   

Nedeľa                   26. po Päťdesiatnici, 1. hlas 
                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                               17:00   Večiereň  (slovenská) 
 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu 19. 11. 17 bude zbierka na Solidárny fond. Jej účelom je podpora ekonomicky 

slabších farností našej eparchie. Vopred ďakujeme za Vaše dary. 

• V utorok, 21. 11. 17 slávime sviatok Vstupu našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, 

vždy Panny, do chrámu (Vovedenije v chram presvjatyja Bohorodicy). Z tohto dôvodu bude 

ako zvyčajne deň predtým veľká večiereň sviatku s lítiou a požehnaním chlebov a vo sviatok 

bude po sv. liturgiách požehnanie detí a myrovanie. V deň sviatku budú dve sv. liturgie, jedna 

ráno o 7.00 h. v cirkevnoslovanskom a večer, o 17.00 h. v slovenskom jazyku. 

• Pozývame manželské páry našej farnosti na stretnutie v piatok, 25. 11. 17 po sv. liturgii 

o 18. 00 h. 
• V sobotu, 25. 11. 17 sa o 15. 30 h. v priestoroch eparchiálneho úradu uskutoční stretnutie 

detí pred prijatím sv. spovede a eucharistie.    

• Piatok, 1. 12. 17 je prvým piatkom v mesiaci, a teda príležitosťou prijať odpustenie vo 

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

h, pričom bude v chráme počas celého dňa možnosť sv. spovede. 

• V nedeľu, 3. 12. 17 budeme sláviť sv. liturgiu v Kostole Najsvätejšej Trojice v Malackách 

so začiatkom o 17. 00 h. 
• Na farskom úrade si môžete zakúpiť knižný kalendár Spolku sv. Cyrila a Metoda na rok 

2018 za príspevok 3 €. V ponuke je aj aktuálna podielová knihu spolku Vietor bez (s)vedomia 

za cenu 3, 90 €. Členovia Spolku si ju spolu s kalendárom môžu vyzdvihnúť bezplatne.  

• Mládež v našej farnosti pripravuje ďalší ročník plesu, ktorý bude opäť v UPeCe Mlynská 

Dolina v sobotu, 20. 1. 2018. Prosíme o pomoc vo forme spolupráce pri organizácii plesu.  

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

liturgii do priestorov eparchiálneho úradu. 

• V mene našich chrámových zborov Chrysostomos a Kyrillomethodeon, ktoré pravidelne 

skrášľujú spevom naše sv. liturgie, chceme poprosiť nových spevu schopných veriacich 

o službu v týchto zboroch. Kvôli úbytku členov je ich momentálna situácia kritická.  

ĎAKUJEME 

• Bohu známa rodina darovala na podporu farnosti 100 €. Vyslovujeme úprimné „Pán Boh 

odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

        rod. Žačikovej  (10. 11. 17) a spoločenstvu Modlitby matiek (17. 11. 17) 

     25. 11. 17 upratuje rod. Krajňáková a Žeňuchová 

      2. 12. 17 upratuje: rod. Semberová a Vavríková.  

• Aj v súvislosti s upratovaním chrámu si dovoľujeme poprosiť ďalších dobrovoľníkov 

z radov Vás, našich veriacich, o zapojenie sa do tejto obetavej služby.    

BLAHOŽELÁME 

• V stredu, 15. 11. 17 oslávila svoje 60-te narodeniny aktívna veriaca našej farnosti p. 

Katarína Krajňáková. Oslávenkyni blahoželáme a vyprosujeme Božie požehnanie na 

mnohaja i blahaja 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

