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slovíčko o SLOVE 
 

Keď sa učíme cudzí jazyk,  na začiatku nám často pomáhajú frázy. Vychádzajú z 

najčastejších situácií a učia nás ako zareagovať. Vezmem do ruky knihu a nalistujem kapitoly 

V obchode, Na letisku, U lekára, V banke... Na začiatku nám to pomáha. Čím ďalej sa ale 

jazyk učíme a chceme pokročiť, už nám frázy nestačia.  Dokonca sa stáva, že slovo fráza – 

požijeme v negatívnom význame. To je taká fráza, klišé...  A už sme si prestali všímať, čo 

všetko sa za nimi vlastne skrýva, čo presne pre nás znamenajú. Niekedy nám teda fráza môže 

pomôcť, ale niekedy nás nepustí ďalej. A vidíme to aj v duchovnej rovine – slová a výroky, 

ktoré nám možno na začiatku pomohli, voviedli do toho pre nás „cudzieho jazyka viery“. Čo 

nám ale hrozí, že sa postupne stanú akousi frázou. Ide o veta ako: Boh je láska! Viera je dar! 

Vďaka Bohu! Na začiatku nás tieto vety určite nadchli, pomohli nám, pozvali nás na cestu 

k Bohu. Ale nestali sa pre nás časom len frázami?  

Preto nám znova na pomoc prichádza evanjelium Dvadsiatej deviatej nedele po 

Päťdesiatnici. (Lk 17, 12-19) Na prvý pohľad z tohto príbehu vyťažíme frázu. Pán Ježiš 

uzdraví desiatich malomocných. Len jeden z nich sa vráti, aby sa poďakoval. Evanjelium ako 

lekcia vďačnosti. Ako keď malým deťom povieme: „No? Čo povieš, keď niečo dostaneš?“ 

Učíme ich poďakovať sa, ale naučili sme ich vďačnosti? Naučíme ich frázu ďakujem. Čomu 

ich naučím ?  Nanajvýš slušnosti! Je slušné sa pozdraviť, je slušné sa poďakovať. Ale čo je to 

vďačnosť?  

Preto nás dnešný príbeh z evanjelia pozýva hlbšie. Kamsi za kulisy ošúchaných fráz. 

Tu sa totiž skrýva oveľa viac. Začína sa to nenápadnou poznámkou, že Pán Ježiš vchádzal do 

nejakej dediny. Už toto je cenná indícia. Je pozvaním zamyslieť sa. Pretože takmer vždy, keď 

sa v evanjeliu objaví výraz dedina, naznačuje to nepriateľstvo, nepochopenie či neprijatie 

ohlasovania Pána Ježiša. Lebo dedina bola symbolom uviaznutia v tradícii. Naproti tomu 

mesto je v evanjeliu symbolom otvorenosti aj pre nové prvky. Dedina nie. Tam skôr platilo 

pravidlo: Načo zmena? Veď sa to takto robilo vždy! Dedina v dnešnom evanjeliu je iná. Tu 

vidíme prekvapenie. Desať malomocných v dedine. Čo mám tu nesedí? Toto predsa nebolo 

možné! Malomocní sa v dedine zdržiavať nemohli! Oni predsa museli byť mimo 

spoločenstva! Pre viacerých exegétov sú preto symbolom. Malomocní v dedine sú  symbolom 



človeka, ktorý žije zakotvený iba v náboženskej tradícii. Tradícia a obrad síce priblíži človeka 

k Bohu, ale zároveň ho drží v bezpečnej vzdialenosti. Len pripomeňme, že to je zmysel a účel 

starozákonných obradov – ochrana človeka v komunikácii s Bohom. Obrad zaručoval 

bezpečnú vzdialenosť, aby sa človeku nič nestalo. V našom príbehu to je vyjadrené 

poznámkou, že malomocní zastali zďaleka a kričali. Na jednej strane išli Kristovi oproti, na 

druhej strane zostali stáť zďaleka.  

A tu sme už pri nás samých. Aj my kresťania takpovediac dodržiavame obrady, 

predpisy, prikázania. Ale môže to byť len vonkajšie gesto. Len formálne ukotvenie v akejsi 

tradícii. Už dávno ma oslovil citát, podľa ktorého je tradícia živá viera mŕtvych a 

tradicionalizmus je mŕtva viera živých. Je smutné, keď poviem, že mne to stačí. Trocha 

tradície ako dekorácie môjho života. Veď to sa tak patrí. Žijeme v priestore, ktorý ešte stále 

nesie nálepku kresťanský. Okorením si teda život štipkou náboženstva. Prídem v nedeľu do 

chrámu,  raz za čas pôjdem na spoveď, nechám pokrstiť deti, vysvätiť si dom. Všetko sú to 

dobré veci. Ale stačí nám to? Trocha tradičného náboženstva? Bezpečná vzdialenosť. Hlavne 

si Pána Boha  nepripustiť príliš na telo – alebo lepšie povedané  na dušu. Lenže nám nemôže 

stačiť „mŕtva viera“. My živí potrebujeme živú vieru. A čo je teda viera?  

V evanjeliu vidíme jednu zaujímavú vec. Kristus očistil desiatich malomocných. Ale 

uzdravil sa len jeden. Desať očistených a iba jeden uzdravený. Desať ľudí si išlo splniť 

povinnosť. Deväť z nich išlo vykonať iba obrad. Len jeden z nich mal skutočnú vieru. A toto 

je veľmi zvláštne. Ja by som totiž povedal: Ale veď bol len slušný. Prišiel sa poďakovať. A 

predsa mu Kristus nehovorí: Tvoja slušnosť ťa uzdravila! Pán Ježiš mu povie: Tvoja viera ťa 

uzdravila! Čo ho to uzdravilo? Uzdravilo ho to, že sa vrátil, aby nadviazal vzťah s darcom.  

Toto je viera podľa evanjelia. Je to vďačnosť. Je to pohľad, ktorý sa od daru prechádza 

k darcovi.  

A preto sme účastní na bohoslužbách.  Vraciame sa.  Prichádzame do chrámu. Prečo? 

Aby sme si splnili povinnosť? Priblížili sa k Bohu, ale zároveň si ho držali dosť ďaleko od 

tela – od srdca, od života? Stačí mi to takto? Ak si myslím, že áno, potom ma niekto oklamal. 

Ak si myslím, že áno, klamem samého seba. Ak si myslím, že áno, potom takmer všetko, čo 

dnes v chráme  počujem či poviem, môže vyznieť ako obyčajná fráza. Gestá, ktoré robím - 

ako obyčajné divadlo. Spev, ktorý počúvam, či spoluvytváram – ako pokus o umenie či 

sebarealizáciu. Naše stretnutie v chráme tak môže vyznieť len ako pravidelné stretnutie 

známych, priateľov či príbuzných... Je to pekné a milé. Ale stačí nám to? Alebo sa neustále 

vraciam zo svojho života, aby som nadviazal vzťah s Darcom všetkého čo mám a čím som? 

Táto účasť na bohoslužbe ma očisťuje ako tých desiatich. Očisťuje ma od nedeľného príkazu, 

ktorý si tým splním. Odchádzam očistený, ale odchádzam aj uzdravený? 

 

NARODENIE PÁNA 
 

Narodenie Ježiša Krista sa na Východe slávilo najprv spolu so sviatkom Bohozjavenia 

6. januára. Podnes to tak je v niektorých východných cirkvách, napríklad v Arménskej cirkvi 

sa slávi Narodenie spolu s Bohozjavením 6. januára. Od 4. storočia sa Narodenie Pána slávi aj 

na byzantskom Východe 25. decembra podľa rímskeho vzoru.  

26. decembra sa slávi druhý deň sviatku, označovaný ako Zhromaždenie (Zbor) 

presvätej Bohorodičky. V našej cirkvi je zvykom, že po hlavnom sviatku sa na ďalší deň 

slávia tí, ktorí sú so sviatkom nejakým spôsobom spojení, preto 26. decembra slávime 

Zhromaždenie na česť/ku cti presv. Bohorodičky. (Podobne po Bohozjavení 7. januára 

slávime Zhromaždenie k sv. Jánovi Predchodcovi.) 

Obsahom sviatku je oslava toho, že Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom. 

Boh sa stáva človek, prijíma ľudskú prirodzenosť, aby skrze jeho poníženie, smrť a 

vzkriesenie človek mohol prijať účasť na Božom živote, teda aby človek mohol byť 

zbožštený.                                        (zdroj: www.grkat.nfo.sk) 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 17. - 23. 12. 2018 
Pondelok              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Štefan  

             

Utorok                  17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Alžbeta  

  

Streda               17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                           

Štvrtok                  17:00  Sv. liturgia (slovenská) † o. František 

    

Piatok                    17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Lucia  

 

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

 

  Nedeľa                  sv. otcov, 6. hlas,  

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská) 

                               15:00    Sv. spoveď v chráme 

                               17:00    Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 24. – 30. 12. 2018  
 

Pondelok                Predvečer Narodenia Pána  

                                    8:00 Kráľovské hodinky 

            14:30  Sv. liturgia s večierňou  

                21:30  Veľké povečerie, lítia 

               

Utorok              Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 

           Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu! 

 

Streda               Zbor Presvätej Bohorodičky  

                             Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu! 

 

Štvrtok              Svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana  
                               7:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                             17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

 

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

 

Sobota                 17:00  Sv. liturgia (sl.) † Juliana, o. Jozef, Michal, Viera, Babuľa, panychída 
                                 Veľká večiereň 

 

Nedeľa                   Po Kristovom narodení, Pred Osvietením, 7. hlas                                    

   8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                  9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                               17:00   Večiereň 



 

OZNAMUJEME 

• Vo štvrtok, 20. 12. 18 o 18. 00 hod. bude v našom chráme vianočný koncert nášho 

chrámového zboru Kyrillomethodeon. Srdečne pozývame! 

• V nedeľu, 23. 12. 18 budeme v našom chráme vysluhovať sviatosť zmierenia pri príležitosti 

nadchádzajúcich sviatkov. Začneme spoločnou modlitbou o 15. 00 h.  

• V utorok, 25. 12. 18 budeme sláviť prikázaný sviatok NARODENIE PODĽA TELA 

NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. V stredu, 26. 12. 18 bude 

prikázaný sviatok Zbor presvätej Bohorodičky. Bohoslužobný poriadok bude ako v nedeľu.   

• V deň sviatku Narodenia Pána, 25. 12. 18 sa znova predstavia deti našej farnosti krátkou 

vianočnou scénkou so začiatkom o 10. 30 h. Touto aktivitou sa zapojíme do koledovania 

Dobrej noviny, ktorá pomáha chudobných deťom na africkom kontinente. Po sv. liturgiách 

bude myrovanie, ktoré bude zbierkou na tento účel. Tento rok je krajinou podpory Uganda.  

• 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 prebieha po nedeľných sv. liturgiách. Prvých 50 lístkov je za zvýhodnenú cenu 

21 €, ostatné stoja 26 €/kus. Deti majú vstup zdarma. 

• Špeciálne pre našu farnosť sme znova pripravili nástenný kalendár na rok 2019. Tento 

kalendár obsahuje fotografie udalostí v našej farnosti. Môžete ho získať za príspevok 5 €. Na 

zhotovení tohto kalendára sa opäť podieľal dizajnér, náš veriaci Ľubomír Michalko ml.  

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

2019 za príspevok 3 €.  
• Pozývame deti z našej farnosti zapojiť sa do akcie Deti deťom. Počas Vianoc budú môcť 

priniesť darček do chrámu pod stromček. Darované darčeky potom odovzdáme deťom 

v detskej fakultnej nemocnici na Kramároch.  

• Pôstna disciplína: Zdržanlivosť od mäsa s pôstom je v deň pred Narodením a 

Bohozjavením Pána, teda v pondelok, 24. 12. 18 a v sobotu, 5. 1. 19. Zdržanlivosť znamená 

nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich obsahujú. Zdržanlivosť zaväzuje od 

7. roka veku do telesnej smrti. Pôst znamená nejesť; pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň 

malé občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej 

bohoslužbe, respektíve po 15. hodine. Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku. Pôst a 

zdržanlivosť nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko cestujúcich (myslí sa 

aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich bez možnosti výberu.  

 

ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 2. 12. 18 sme pri jesennej zbierke na Charitu prispeli sumou 700 €. Vyzbierané 

peniaze sme zaslali gréckokatolíckej charite do Prešova. 

• Bohu známa rodina darovala na chrám 100 €. Vyslovujeme Pán Boh odmeň! 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

  rod. Krajňákovej a Telepčákovej (7. 12. 18) a rod. Semberovej a Vavríkovej (15. 12. 18) 

         28. 12. 18 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková. 

 

LÚČIME SA 

V pondelok, 9. decembra 2018 naše farské spoločenstvo opustil jeho doteraz najstarší člen 

Ing. Martin Slaninka (†98). Zahrňme zosnulého do svojich modlitieb, aby sa pripojil k Cirkvi 

oslávenej, kde niet „zármutku, utrpenia ani stonu“. Večná mu pamiatka! 



 

 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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