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slovíčko o SLOVE 
 

Známa anekdota hovorí, ako sa raz slávny detektív Sherlock Holmes a jeho kolega 

Watson vybrali do prírody stanovať. Strávili pekný večer pri ohni, postavili stan a šli spať. 

Uprostred noci sa Sherlock prebudí, pozerá hore na nočnú oblohu a hovorí Watsonovi: 

„Drahý priateľ, čo vám hovorí nočná obloha?“ Watson sa zamyslí a povie: „No, môžu byť tak 

tri hodiny. Astronóm by povedal, že vo vesmíre je milión galaxií a miliardy hviezd. Z 

teologického hľadiska sa zamýšľam nad mocou Boha, ktorý toto všetko tak múdro urobil. 

Ako meteorológ by som zasa povedal, že zajtra bude pekne. A čo hovorí táto nočná obloha 

vám, drahý priateľ? Na to Sherlock odpovie: „Že nám niekto ukradol stan.“ 

„Koľko ľudí, toľko chutí“, hovorí známe príslovie. Koľko ľudí, toľko hláv, názorov, 

pohľadov... Máme pred sebou obraz a jeden ho chápe takto, druhý ináč a tretí tiež po svojom. 

A niekedy sa pohľad rýchlo zmení aj u jedného a toho istého človeka. Poznáme tie obrazy, 

kde na prvý pohľad vidíme niečo a po krátkom čase tam zrazu objavíme niečo úplne iné. 

Spomeňme obraz španielskeho maliara Salvadora Dalího. Na ňom vidíme v prvom momente 

dve rehoľné sestry a po chvíli zasa namiesto nich bustu filozofa Voltaira, známeho svojím 

proticirkevným postojom. Raz vidím jedno, inokedy niečo úplne opačné.     

Skúsme sa teraz spoločne pozrieť na obraz evanjelia 24-tej nedele po Päťdesiatnici. (Lk 

8, 41-56). Keď sa pozriete na tento obraz, čo vidíte? Určite každý to svoje. Preto sa s vami rád 

podelím, čo na tomto obraze vidím ja. Z môjho pohľadu je v tomto príbehu vymaľovaný 

obraz Cirkvi, ktorá vznikla neskôr. Nechýba tam zástup ľudí ani konkrétny človek so svojimi 

problémami. Nechýba tam predstavený ani laik. A samozrejme tam nechýba ten hlavný – 

Ježiš Kristus. Osvojil som si tiež pohľad Origena, ktorý na tomto obraze vidí vrchol Cirkvi – 

sv. liturgiu. V dotyku ženy trpiacej krvotokom vidím prvú časť sv. liturgie, keď sa často chorí 

dotýkame akoby obruby Kristových šiat – jeho slova. A v dotyku Pána Ježiša, ktorým vracia 

život mŕtvemu dievčaťu, vidím zasa obraz druhej časti sv. liturgie. Tu sa Boh dotýka nás 

svojim telom a krvou, aby nás vzkriesil. Aby v náš oživil vieru, nádej, ale najmä lásku. Toto 

vidím v obraze tohto príbehu z diaľky. 

Keď sa k tomuto obrazu ale priblížim, zrazu si všímam detaily a mám otázky. Vidím 

ženu, ktorá sa približuje ku Kristovi a chce sa ho dotknúť. Na tom by nebolo nič zvláštne, 

keby táto žena nebola chorá a podľa židovského zákona – nečistá. A aj ten, koho sa dotkne 



ona, sa stáva rituálne nečistým. Čo to znamená? Nemôže sa spoločne s ostatnými modliť v 

chráme a tak sa vlastne nemôže priblížiť ani k Bohu. Vidím ženu, ktorá chce porušiť Zákon a 

pýtam sa: Je toto cesta k Bohu? Cez porušenie Zákona? Na druhej strane mi je jasné. Keby 

žena ten Zákon neporušila, Krista by sa nedotkla a nebola by uzdravená. Lenže Kristus 

neprišiel, aby Zákon zrušil, ale naplnil. Nedá mi to a premýšľam ďalej. Všímam si spôsob, 

akým sa žena priblížila ku Kristovi. Prišla tajne, anonymne, bez slova. Prečo? Nie preto, aby 

predsa len ten Zákon dodržala aspoň navonok? Aby si nikto nevšimol, čo je zač a nesúdil ju 

za to? Odhalil ju až Kristus sám. Prečo? Možno preto, aby jej, Jairovi i nám odhalil, že On je 

naplnením Zákona. Tu sú tie komplikované slová sv. Pavla v praxi: „Ja som skrze Zákon 

zomrel zákonu, aby som žil Bohu.“ (Gal 2, 19) Tam, kde mi zákon hovorí, že sa Boha 

nemôžem dotknúť pre moju hriešnosť, pre moju slabosť, práve tam sa ma dotýka Boh sám.     

Na obraze tohto evanjelia tak vidím, že žena trpiaca krvotokom je pre Jaira skúškou i 

lekciou zároveň. A to je na tomto obraze domaľované aj v symboloch. Chvíľu sa pozerám na 

ženu, ktorá je dbvanásť rokov chorá a po chvíli zasa vidím dievča, ktoré má dvanásť rokov a 

zomiera. Jairus ako predstavený synagógy tu vlastne stojí pred dilemou. Pred chvíľou pozval 

Krista do svojho domu. A tento pozvaný Ježiš z Nazareta prišiel do kontaktu s nečistou ženou 

a sám sa znečistil. Ba čo viac. On dokonca odmenil jej neposlušnosť Zákonu tým, že ju 

uzdravil. Ešte ju aj pochválil. Keby jej bol aspoň povedal: „Ale od teraz už buď dobrá! Už 

viac neporušuj Zákon!“ Ale Pán Ježiš toto neurobil. Čo teraz? Keď Kristus vstúpi do jeho 

domu, tak to znečistenie zanesie aj tam. Na druhej strane, dcéra je vážne chorá. Preváži 

ortodoxný žid alebo zúfalý otec zomierajúcej dcéry? Ktosi sa tu dokonca odvážil poznamenať, 

že keď potom prišli z Jairovho domu a oznámili, že dcéra umrela, Jairus mohol v sebe nechať 

vyhrať tradičného žida.  Zrazu mal „pádny“ dôvod odvolať pozvanie. Ale Jairus v tejto skúške 

obstál. Samozrejme s pomocou. Tou mu bola veta Pána Ježiša: „Neboj sa len ver a bude 

zachránená.“ Aj napriek tradícii. Aj napriek tvojim doterajším skúsenostiam. S Ježišom 

Kristom môžeš zažiť niečo úplne nové. Kristov dotyk zo mňa môže urobiť nového človeka.  

A napokon mi na obraze dnešného evanjelia neunikol ešte jeden detail: Jairus je 

skúšaný dokonca aj z vlastného domu. A to na prvý pohľad celkom racionálnym argumentom: 

„Tvoja dcéra umrela, už neunúvaj Učiteľa!“ Možno táto veta prichádza občas aj „z nášho 

domu“, aj od našich najbližších: „Už to nemá zmysel. Aj lekári potvrdili, že sa už nedá nič 

robiť. Aj psychológ povedal, že vaše manželstvo už nezachránite. Každý hovorí, že to 

nezvládneš.“ Preto povzbudenie Ježiša Krista nepatrí len Jairovi, ale nám všetkým: „Neboj sa, 

len ver!“ Ak dovolím, aby sa toto slovo dotklo môjho srdca, zažijem zázrak. Lebo to nie je 

slovo psychológa, lekára, či príbuzného. Je to slovo Boha. 

Keď sa teda pozrieš na obraz tohto evanjelia, čo vidíš? Čím dlhšie nad tým premýšľam, 

tým viac túžim po jednej veci. Nechcem, aby toto evanjelium bolo len obrazom. Chcel by 

som, aby sa toto evanjelium stalo pre mňa zrkadlom. 

 

FILIPOVKA 
 

Východná Cirkev pred sviatkom Narodenia Pána prežíva pôstne obdobie, ktoré je 

známe aj pod názvom Filipovka. Cieľom tohto štyridsaťdňového pôstneho obdobia je 

duchovná príprava veriacich na slávenie sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenie. 

V byzantskej cirkvi bol tento pôst definitívne zavedený niekedy medzi 6. a 8. storočím, 

hoci o ňom máme zmienky už aj v 4. storočí. Názov „Filipovka“ získal preto, lebo sa začína 

deň po sviatku sv. apoštola Filipa (14. novembra). Začína sa 15. novembra a trvá do 24. 

decembra, teda štyridsať dní. Je jedným zo štyroch pôstnych období v byzantskom obrade 

Pôstne predpisy pre Filipovku boli vždy miernejšie ako pravidlá pre Veľký štyridsaťdňový 

pôst pred Paschou. Gréckokatolíkov na Slovensku v súčasnosti viaže iba povinnosť zdržiavať 

sa mäsitých pokrmov v piatok. Na rozdiel od Veľkého pôstu Filipovka nemá vlastné 

liturgické predpisy.   
zdroj: www.grkatba.sk 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 5. - 11. 11. 2018 
  

Pondelok              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * sr. Alfonza 
             

Utorok                  17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Ján s rodinou 

     

Streda              17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Petro 
                                          Veľká večiereň 

 

Štvrtok           Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam    

                                7:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Michal 

                              17:00  Sv. liturgia (slovenská)  
    

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  
 

Sobota                  17:00 Sv. liturgia (slovenská) 
              Veľká večiereň  

 

  Nedeľa               25. po Päťdesiatnici, 8. hlas 

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská) 

                               17:00    Večiereň 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 12. – 18. 11. 2018  
 

Pondelok              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

        

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Ján, Anna  

    

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

 

Sobota               17:00  Sv. liturgia (slovenská) 
                                   Veľká večiereň 

 

Nedeľa                   26. po Päťdesiatnici, 1. hlas                                      

     8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00   Večiereň 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Vo štvrtok, 8. 11. 18 slávime odporúčaný sviatok Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi 

a ďalším beztelesným mocnostiam. V predvečer sviatku bude večiereň a v deň sviatku budú 

dve sv. liturgie, jedna ráno o 7.00 h. v cirkevnoslovanskom a druhá večer o 17.00 h. 

v slovenskom jazyku.  

• V nedeľu, 11. 11. 18 budeme sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom Kostole Povýšenia sv. 

Kríža v Pezinku – Cajle so začiatkom o 16. 00 h.  
• Vo štvrtok, 15. 11. 18 začína pôst pred Narodením Pána - FILIPOVKA, ktorá trvá do dňa 

Narodenia Pána. V našej cirkvi je záväzná minimálna pôstna disciplína, t.j. platí zdržanlivosť 

od mäsa v piatok, čo samozrejme nebráni v osobnom nastavení „vyššej latky“.  

• V nedeľu 18. 11. 18 bude zbierka na Solidárny fond. Jej účelom je podpora ekonomicky 

slabších farností našej eparchie. Vopred ďakujeme za Vaše dary. 

• V nedeľu, 18. 11. 18 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme v 

Lehniciach. Srdečne pozývame. 

• Oznamujeme, že absolvent pápežského inštitútu v Trumau, Mgr. Jozef Durkot mieni prijať 

posvätný rad kňazstva. Kto by vedel o akejkoľvek prekážke k prijatiu svätenia, je povinný to 

nahlásiť na farský úrad. Toto svätenie sa uskutoční v našom chráme v sobotu, 24. 11. 2018 

vkladaním rúk vladyku Petra Rusnáka. 

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

liturgii do priestorov eparchiálneho úradu. Stretnutia vedie o. Andrej Škoviera. 

• Ďalšie stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď a eucharistiu bude v sobotu 10. 

11. 18 o 15. 30 hod.  

• 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 situácia naďalej kritická.  

• Priebežne pripomíname projekt 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. 

• V ponuke je kniha od gréckokatolíckeho kňaza ICDr. Jozefa Ivana s názvom 365 zamyslení 

nad Božím slovom a životom za cenu 17 €/exemplár. 

ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 21. 10. 18 sme pri zbierke na mise prispeli sumou 600 €. Tentoraz bola cieľom 

podpory Etiópia. Srdečná vďaka! 

• Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Fóra života n. f. Sviečka za nenarodené deti. 

Zakúpením sviečok sme prispeli sumou 220 €. Viac konkrétnych informácií o aktivitách Fóra 

života ako aj o použití vyzbieraných finančných prostriedkov nájdete na ich stránke 

www.sviecka.forumzivota.sk.   

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

  rod. Krajňákovej (27. 10. 18) a rod. Semberovej a Vavríkovej (3. 11. 18) 

         10. 11. 18 upratuje: rod. Mocková a Mojzešová 

         17. 11. 18 upratuje: rod. Ďuková a Porhinčáková. 

 KONTAKT

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 

http://www.logos.tv/
mailto:rastislav.cizik@gmail.com


osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 
  

 


