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Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na čas Filipovky a Adventu 2018 
 

Drahí bratia a sestry! Prežívame čas bezprostrednej prípravy na sviatky Kristovho 

narodenia, ktorému hovoríme „Filipovka“. Filipovka je očakávaním Kristovho príchodu. 

Tešíme sa na narodenie Pána, a zároveň sa pripravujeme na jeho druhý príchod na konci 

časov. A práve o tomto druhom príchode Pán Ježiš predpokladjúc obavy svojich učeníkov: 

hovorí o znameniach na hviezdach, na slnku i na mesiaci, a tiež o strachu, ktorý s tým bude 

spojený. Učeníkom však dodáva odvahu, aby sa nebáli: majú zdvihnúť hlavu, lebo sa blíži ich 

vykúpenie. Na týchto slovách, ktoré sú adresované aj nám, vidíme starostlivosť Božieho 

Syna. Dopredu nás upozorňuje, že prídu ťažké chvíle, ale aj povzbudzuje, aby nás 

nepremohol strach, a ponúka rady ako dobre obstáť. Kristovi záleží na každom jednom z nás. 

V podobnom duchu si môžeme všimnúť aj starostlivosť svätého Pavla, ktorý píše 

Solúnčanom. Tiež im dáva rady, ako sa pripraviť na Pánov deň. A nemenej pozorný je aj 

prorok Jeremiáš, ktorého hlas zaznieva z dávnej minulosti: i on dodáva nádej a pripomína 

prísľub spásy, ktorý Boh určite splní. 

To sa uskutočňuje v Ježišovi Kristovi. Boží Syn prichádza na svet, aby hľadal, čo sa 

stratilo. Pomáha nám vrátiť sa na cestu, ktorá vedie k Otcovi; vyslobodzuje nás z pút strachu a 

z pasce hriechov. Betlehemska hviezda symbolizujú svetlo, ktoré ukazuje Božiu cestu. "Lux 

mundi" - svetlo sveta - rozjasní Betlehemskú jaskyňu a zachráni stratených. To je radostná 

zvesť pre všetkých! Nás, kresťanov, tento zdroj svetla volá, aby sme ho sprostredkovali 

druhým. To dokážeme vtedy, ak sa obrátime tvárou k nemu. Nie sme schopní poskytnúť 

svetlo sami zo seba; môžeme iba odovzdávať svetlo Božie, byť nástrojmi jeho šírenia. Preto 

sa zdroju svetla nesmieme obracať chrbtom. Naopak, máme byť "bez úhony a vo svätosti pred 

Bohom", píše svätý Pavol. K tomu nám vo Filipovke pomáha spytovanie svedomia a prijatie 

sviatosti zmierenia. Nezabudnime na to! Až keď sa necháme prežiariť Božím svetlom, 

môžeme byť spolupracovníkmi na diele evanjelia. 

V tomto svetle máme potom prijať za svoju túžbu Boha po spáse ľudí a jeho 

starostlivosť o nich. Kristus preto prichádza, Pavol a Jeremiáš preto píšu, lebo sa vložili do 

Božej starostlivosti o spásu duší. Keď si toto uvedomíme, pochopíme, že svetlo 

sprostredkované kresťanmi nemá byť svetlom do očí, ktoré oslepuje, ale svetlom pre nohy, 



ktoré pomáha kráčať. Našou úlohou nie je "posvietiť si" na tých, čo uviazli alebo zablúdili, 

ale pozvať ich na cestu k Bohu. Túžiť potom, aby čím skôr pochopili a čím ľahšie objavili 

jeho dobrotu. V duchu slov svätého Pavla preto prosíme Pána, aby zveľadil a rozhojnil našu 

lásku - nielen k veriacim, ale voči všetkým ľuďom. Toto vám chceme, drahí bratia a sestry, v 

tomto posvätnom čase Filipovky pripomenúť, a o to vás poprosiť: rozhodnime sa upevňovať 

zväzky lásky a pokoja! Neprispievajme k rozbrojom, zvadám a hádkam. Nenechajme sa k nim 

vyprovokovať: hoci od druhých zažijeme príkorie, výsmech, či pohŕdanie, prosme Pána, aby 

posilnil naše srdcia, a my sme dokázali reagovať s láskou.  

Znepokojene sledujeme, ako sa z našej spoločnosti vytráca úcta. Medziľudské vzťahy 

za posledné roky zhrubli, na mnohých miestach sa ľudia k druhým chovajú nezdvorilo a 

sebecky. Žiaľ, tieto spôsoby prenikli do súkromného aj verejného života: dostali sa do 

politiky, kultúry i médií. Prosíme, vráťme sa k úcte! Začnime každý sám od seba, 

nepoukazujme na iných. Učme sa k ľuďom pristupovať s trpezlivosťou a láskou. Nie je to 

ľahké: je to však kresťanská služba, naše povolanie. To, že si niektorí našu láskavosť a 

slušnosť zamenia so slabosťou, nech nás nevyvedie z miery. Vytrvajme! V našej spoločnosti 

silnie vedomie práva na vlastný názor, no bez rešpektu voči akejkoľvek autorite: učiteľovi, 

lekárovi, policajtovi, sudcovi, predstaviteľovi štátu, kňazovi. Tak ako je jasné, že nositeľ 

autority sa musí správať na úrovni úradu, ktorý zastáva, musí zostať jasné, že mu prináleží 

úcta a rešpekt, bez ktorých naša spoločnosť nemôže fungovať.  

Popri úcte k autoritám je potrebné zachovať úctu k názorovým oponentom. Šíri sa 

mentalita vzájomného znevažovania, či dokonca mávanie zdvihnutými päsťami: a zapáčilo sa 

to aj niektorým kresťanom. Heslo "ja ti ukážem!" nezodpovedá kresťanskej viere o nič lepšie, 

ako hrozba "ja si na teba posvietim!" To nie je našou úlohou. Správnejšie pochopili výzvu 

evanjelia naši predkovia, keď do svojich porekadiel zaradili zásadu "kto do teba kameňom, ty 

do neho chlebom". Nazbierajme odvahu vrátiť sa k takémuto spôsobu "obrany". To je 

najúčinnejšie nastavenia zrkadla, aj najlepšia pomoc tým, čo zblúdili. Pripomeňme si, že 

naším cieľom nemá byť získanie moci nad spoločnosťou, ale jej vnútorná premena mocou 

kríža. Ten je naším symbolom: nie kameň, ani meč.  

Nenavštevujme webové stránky, ktoré podporujú neznášanlivosť a pohŕdanie druhými. 

Nepodporujme také stránky! "Čím je duša v tele, tým sú kresťania vo svete", môžeme čítať v 

starobylom liste Diognetovi: našou úlohou je spoločnosť spájať, nie rozdeľovať. Úsilie 

zjednocovať nám však nebráni svedčiť o evanjeliu a držať sa pravdy o živote, rodine, 

manželstve, človeku a jeho dôstojnosti. To, že si životom podľa evanjelia vyslúžime nevôľu, 

nech nikoho neprekvapí. Pripomeňme si, že kresťania sa snažia milovať "aj tých, čo ich 

nenávidia. Keď im nadávajú, oni žehnajú. Vydané zákony poslúchajú, no svojím životom 

ľudské zákony prevyšujú!" (List Diognetovi, 2. stor.) 

Drahí bratia a sestry, ak chceme byť svetlom pre svet, stoja pred nami náročné 

požiadavky. Na ich splnenie nestačia len naše sily. Evanjelium nás preto pozýva k modlitbe. 

Zároveň k striedmosti a zdržanlivosti. Aby nám srdcia "neoťaželi" neresťami a starosťami o 

pozemské veci. Striedmosť v užívaní svetských dobier, ktorú kresťanstvo hlása, nikdy nebude 

populárna. K čomu vedie svojvôľa a strata zdržanlivosti však vidíme na príklade škandálov, 

ktoré zasiahli spoločnosť i Cirkev. Práve preto nesmieme podľahnúť "bezbrehosti", ani 

naivnej predstave, že nám neostáva iné, než uvoľňovať mravy a rušiť požiadavky náročných 

predpisov - údajne pre uľahčenie a zlepšenie života. Kresťanská láska má iné smerovanie. 

Ovládanie žiadostivostí nie je škodlivé, ale prospešné, ba priam nevyhnutné pre dobro 

medziľudských vzťahov. 

Aj v tomto čase Filipovky bdejme a modlime sa. Na neúctu odpovedajme úctou. Na 

uvoľňovanie mravov zdržanlivosťou a sebaovládaním. Na ohrozenie života nenarodených či 

starých a chorých veľkodušnosťou k životu, ochotou slúžiť a pomáhať. A dajme si aspoň 

jedno dobré predsavzatie: pokúsim sa o väčšiu láskavosť k druhým! Tak sa môžeme pripraviť 

na príchod Pána, a čím viacerým pomôcť nájsť cestu k nemu. Takto spoločne, v láske a bez 

strachu, chceme raz stáť pred Synom človeka, ktorého s radosťou očakávame. 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 3. - 9. 12. 2018 
Pondelok              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Oľga, panychída 

             

Utorok                  17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

  

Streda               17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                    Veľká večiereň s lítiou 

                                           

Štvrtok                  Sv. Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry 

                             7:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie 

                           17:00  Sv. liturgia (slovenská), myrovanie 

    

Piatok                    7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

        17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  
 

Sobota                   Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou, prikázaný sviatok   

                             8:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie  

          17:00 Sv. liturgia (slovenská), myrovanie 
              Veľká večiereň 

 

  Nedeľa               29. po Päťdesiatnici, 4. hlas,  

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská) 

            16:00  Sv. liturgia v Pezinku - Cajle 

                               17:00    Večiereň 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 10. – 16. 12. 2018  
Pondelok              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Michal, panychída 

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

        

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

    

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

 

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

 

Nedeľa                   svätých Praotcov, 5. hlas                                      

   8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                  9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                             16:00  Sv. liturgia v Lehniciach   

                             17:00   Večiereň 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 2. 12. 18 sa uskutoční jesenná zbierka na Charitu. Jej účelom je podpora ľudí 

v materiálnej núdzi. Vyzbierané peniaze zasielame gréckokatolíckej charite do Prešova. 

• Vo štvrtok, 6. 12. 18 je sviatok nášho otca sv. Mikuláša Divotvorcu. V predvečer sviatku 

bude veľká večiereň. Našu farnosť znova navštívi sám sv. Mikuláš, aby našich najmenších 

ako každoročne potešil sladkosťami. Príde v deň svojho sviatku, vo štvrtok, 6. 12. 18, po sv. 

liturgii. Preto prosíme deti, aby si pripravili básničky, pesničky alebo iné vhodné umelecké 

kúsky. V deň sviatku budú opäť dve sv. liturgie – o 7.00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku 

a o 17. 00 h. po slovensky. 

• V piatok, 7. 12. 18 je prvý piatok v mesiaci. Preto bude okrem sv. liturgie o 17.00 aj sv. 

liturgia ráno o 7. 00 a počas celého dňa bude v chráme možnosť pristúpiť k sv. spovedi.  
• V sobotu, 8. 12. 18 slávime prikázaný sviatok Počatie presvätej Bohorodičky svätou 

Annou. V predvečer sviatku bude po sv. liturgii veľká večiereň s lítiou. V deň sviatku budú 

znova dve sv. liturgie – o 8.00 h. v cirkevnoslovanskom a o 17. 00 h. v slovenskom jazyku. 

Po sv. liturgiách bude myrovanie. 

• V nedeľu, 9. 12. 18 budeme sláviť sv. liturgiu v Rímskokatolíckom chráme Povýšenia sv. 

Kríža v Pezinku – Cajle so začiatkom o 16.00 h. 

• V nedeľu, 16. 12. 18 budeme sláviť sv. liturgiu v Rímskokatolíckom chráme sv. Alžbety v 

Lehniciach so začiatkom o 16.00 h. 

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

Dolina v sobotu, 16. 2. 2019. Prosíme o pomoc vo forme spolupráce pri organizácii plesu. 

Predaj lístkov sa začne v nedeľu, 2. 12. 18 po sv. liturgiách. Prvých 50 lístkov bude za 

zvýhodnenú cenu 21 €, ostatné budú stáť 26 €/kus. Deti majú vstup zdarma. 

• Na farskom úrade si môžete zakúpiť knižný kalendár Spolku sv. Cyrila a Metoda na rok 

2019 za príspevok 3 €. V ponuke je aj aktuálna podielová knihu spolku Niektoré princípy 

katolíckeho spôsobu života za cenu 3, 90 €. Členovia Spolku si ju spolu s kalendárom môžu 

vyzdvihnúť na biskupskom úrade bezplatne.  
• Pozývame deti a rodičov do prípravy vianočnej scénky v našom chráme, ktorou sa 

každoročne zapájame do akcie Dobrej noviny. Tento rok pôjde o pomoc pre Ugandu. 

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

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

ĎAKUJEME 

• V nedeľu 19. 11. 17 sme pri zbierke na Solidárny fond prispeli sumou 640 €, ktorou sme 

podporili ekonomicky slabšie farnosti našej eparchie. Vyslovujeme „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

  rod. Žačikovej a Suslej (24. 11. 18) a spoločenstvu Modlitby matiek (1. 12. 18) 

         7. 12. 18 upratuje: rod. Krajňáková a Telepčáková 

        15. 12. 18 upratuje: rod. Semberová a Vavríková.  

 BLAHOŽELÁME

• V sobotu, 24. 11. 18 prijal sviatosť kňazstva v našom chráme Mgr. Jozef Durkot vkladaním 

rúk vladyku Petra Rusnáka. Od 1. 12. 18 bol vymenovaný za kaplána našej farnosti. O. 

novokňazovi vyprosujeme v jeho kňazskej službe Božie požehnanie na mnohaja i blahaja lita! 

• V uplynulých dňoch oslávila 60 rokov života veriaca našej farnosti Gabriela Vavríková. 

Minulý mesiac oslávil svoje 30-te narodeniny náš veriaci Matej Sember. Oslávencom aj ich 

rodinám blahoželáme a vyprosujeme Božie požehnanie na mnohaja i blahaja lita!   



 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 
                o. Jozef Durkot, kaplán, tel.: 0903/ 305 298   

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