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slovíčko o SLOVE 
 

Mnohí poznáme anekdotu, ktorá už takpovediac zľudovela aj v podaní populárneho 

rozprávača. Išlo v nej o vojaka, ktorý dostal od svojho veliteľa úlohu, aby počas víkendu strážil 

útvar. Keď sa po víkende veliteľ vrátil, pýta sa vojaka, aká bola služba. On mu odpovie: „Ale 

nič zvláštne, len som zlomil lopatu.“ „A čo ste robili s tou lopatou?“, spýtal sa veliteľ.  

„Zakopával som psa, zrazilo ho hasičské auto,“ znela odpoveď.  „Prečo hasičské auto?“, čuduje 

sa veliteľ. „Ale, niekto fajčil, vypukol požiar a vybuchli muničné sklady,“ vysvetlil vojak. 

Zdesený veliteľ nechápal: „A prečo mi to hovoríte tak pomaly?“ „No, aby ste si nesiahli na 

život, ako pán major,“  vysvetlil vojak.  

Táto anekdota vtipne poukazuje na niečo, čo môžeme celkom vážne objaviť vo Svätom 

písme, ale aj v živote viery. Postupnosť. Boh sa človeku odhaľuje postupne. Celé Sväté písmo 

ukazuje túto postupnosť. Nie preto, aby sa s nami chcel Pán Boh zahrávať. Ale preto, lebo 

rešpektuje naše schopnosti. Bol by človek hneď na začiatku prijal celé zjavenie Boha naraz? 

Nie. Musela prísť plnosť času. Až potom vstúpil do dejín človeka Boží Syn. Musel prísť 

správny čas, aby sa Boh ukázal naplno. Ale aj tento Boží Syn sa ľuďom odhaľoval postupne. 

Dokonca naše poznávanie, naša reflexia sa nevyčerpala ani Svätým písmom. Kompletné 

Vyznanie viery, ktoré sa modlíme pri každej sv. liturgii, tam ešte nenájdeme. To sa sformovalo 

až postupne v kresťanskej tradícii. 

A do tejto postupnosti zapadá aj evanjelium Deviatej nedele po Päťdesiatnici. (Mt 14, 22 

– 33).Lebo si predstavme, že by bol Pán Ježiš prišiel po vode k svojím učeníkom hneď na 

začiatku. Desať kapitol prv čítame, ako ich povolal na brehu jazera. A pokojne mohol toto 

povolanie urobiť vo veľkom štýle – aj s efektom kráčania po vode. Ale prinieslo by to vtedy 

potrebné ovocie? Senzácia by to bola, ale dalo by im to vieru? Preto Kristus vovádza apoštolov 

do viery pomaly. Najprv rozpovie reč na vrchu. Povie slovo a po ňom nasledujú zázraky. Ako 

potvrdenie, že Jeho slovo naozaj funguje. Uzdravuje chorých, vzkriesi mŕtvu Jairovu dcéru, 

rozmnoží chlieb a nasýti ľudí. Pomaly. A ako to asi vnímali apoštoli? Ako to vnímali prví 

poslucháči evanjelia? Možno spätne porovnávali ako my. Vieme, že evanjelium sa najprv 

tradovalo ústne. Kresťania si tieto príbehy rozprávali. A zrejme nejednému poslucháčovi či 

rečníkovi svitlo: To som už niekde počul! Už viem. Aj prorok Eliáš vzkriesil mŕtveho syna 

vdovy zo Sarepty ako Kristus Jairovu dcéru. Aj prorok Elizeus uzdravil malomocného Námana 



ako Kristus desiatich malomocných. Aj Mojžiš nasýtil chlebom z neba svojich ľudí. Proroci v 

Starom zákone robili podobné veci ako tento Ježiš Nazaretský. Ohlásili Božie slovo a potvrdili 

ho skutkom. Ale čo nerobili? To, čo Kristus dnes. Nechodili po vode. Toto tu ešte nebolo. 

A nebola to len obyčajná exhibícia. Lebo my vieme, že voda v chápaní židov predstavovala 

sídlo zla a smrti, bola sídlom zlých duchov. Preto apoštoli dostali strach, keď videli, ako sa k 

ním Kristus blíži kráčajúc po vode. A práve týmto znakom Pán Ježiš ukázal dôležitú 

skutočnosť, ktorú pochopia až postupne. On je väčší ako všetci starozákonní proroci. On je 

silnejší ako smrť. A sám to potvrdí znova svojím slovom: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ 

Tu opäť zaznieva to známe meno Boha, ktorý sa z horiaceho kríku predstavuje Mojžišovi ako: 

Ja Som, ktorý Som. A dnes sa v ťažkej chvíli predstavuje svojim žiakom: Ja Som to. Preto na 

konci celého príbehu môže nasledovať  vyznanie: „Naozaj si Boží syn!“ (Mt 14, 33) Pred 

šiestimi kapitolami ešte takéto vyznanie nezaznelo. Keď Pán Ježiš vtedy utíšil búrku z lode, 

ľudia sa zmohli len na otázku „Ktože je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“ (Mt 8, 27)  

A na druhej strane je táto postupnosť dôležitá aj pri poznaní nás samých. Lebo ruka 

v ruke so skutočným a vždy hlbším poznávaním Boha kráča aj poznávanie nás samých. 

Spomeňme si len na tie príznačné schody v krstných bazénoch, ktoré symbolizujú aj toto. 

Zostupujem do svojho vnútra. Spoznávam samého seba. A toto je skúsenosť mnohých 

kresťanov. Čím viac čítam Božie slovo, tým viac odhaľujem, aký vlastne som. Čím viac kopem 

vo svojom vnútri, tým viac sa na povrch dostáva moja pýcha, potlačené zranenia, nevyriešené 

konflikty. Zrazu spoznávam, prečo reagujem ako reagujem. A čo je pritom dôležité? Že to 

spoznávam pomaly, postupne a priamo úmerne s tým, ako poznávam Boha. Prečo nie naraz 

a prečo nie bez Boha? Pretože by som možno z neskutočného sklamania, rozčarovania 

a zúfalstva dostal šok. Preto je tu Boh. To preto, aby som „nesiahol“ na svoj život, ale siahol 

po Jeho živote. Po živote bez strachu, po živote v slobode. Keď sa presviedčam, aký je môj 

život krehký a úbohý, práve v tej chvíli  môžem siahnuť po živote Boha. Tak ako chcel siahnuť 

aj apoštol Peter. Keď videl Krista kráčať po vode, zatúžil aj on. Aj apoštol Tomáš chcel po 

vzkriesení Krista „siahnuť“ po tomto vzkriesenom Živote. Chcel sa dotknúť Kristových 

oslávených rán. Emeritný pápež Benedikt XVI. to na záver posledných duchovných cvičení v 

úrade vyjadril veľmi trefne: „Viera nie je nič iné, ako sa v noci sveta sa dotknúť Božej ruky....“ 

  

USPENIE 

  
Prvé zmienky o slávení sviatku Uspenia máme zo 6. storočia. V Palestíne sa tento sviatok 

nevolal Uspenie (Zosnutie), ale Nanebovzatie. Týmto pomenovaním sviatku v Palestíne sa 

zdôrazňoval fakt, že Bohorodička bola vzatá do neba so vzkrieseným telom. V 7. storočí je 

sviatok zavedený i v samotnom meste v Ríme (pápežom Sergejom), odkiaľ sa rozšíril do celého 

sveta. I na západe tento sviatok prevzal meno „Nanebovzatie“, zatiaľ čo všade na východe 

zostalo pomenovanie: „Uspenie“ (Zosnutie). 

Sväté písmo nám nič nehovorí o tom, ako sa ukončil pozemský život Bohorodičky. 

Bohoslužby sa opierajú o apokryfy, ktoré sú svedkami starodávnej viery a spôsobu myslenia 

prvých kresťanov. Podľa týchto apokryfov Mária posledné dni života prežila v Jeruzaleme. 

Archanjel Gabriel jej oznámil, že sa priblížil deň, keď musí opustiť túto zem. Pri jej smrteľnom 

lôžku sa zhromaždili všetci apoštoli. Pochovali ju v Getsemanskej záhrade. Predtým však, ako 

opustili Jeruzalem, apoštoli zistili, že hrob je prázdny. Z toho pochopili, že Mária bola 

vzkriesená svojím Synom a bola prenesená do neba (nanebovzatá), aby tam žila večne s ním. 

Po sv. liturgii v deň Uspenia existuje starodávny obyčaj posväcovania kvetov a liečivých 

bylín. Tradícia sa zakladá pravdepodobne na tom, že keď Prečistá Bohorodička bola vzatá na 

nebo, jej hrob bol naplnený nebeskou vôňou a kvetmi (sv. German, I. Homília na Uspenie). 

Liečivé byliny sú však posväcované i na pamiatku mnohopočetných uzdravení a iných milostí, 

ktoré obdržali pútnici k Máriinmu hrobu prostredníctvom jej orodovania (sv. Ján Damascénsky, 

I. Homília na Uspenie, 13). 
(zdroj: www.zoe.sk) 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 12. - 18. 8. 2019 
 

Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Vasiľ, Jarmila 

  
Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Anna   

      Veľká večiereň s lítiou a uložením plaščenice 

 

Štvrtok                 Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny 
                                   7:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)     

    16:30 Akatist k Presvätej Bohorodičke   

                                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

  
Piatok                      17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Jozef, Fedor, Mária, panychída 

 

Sobota               17:00  Sv. liturgia (slovenská) * na úmysel darcov 

  Veľká večiereň  

 

Nedeľa                    Desiata po Päťdesiatnici, 1. hlas                                     

     8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                                  17:00   Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 19. – 25. 8. 2019  
 
Pondelok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

 

Utorok                       17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

 
Streda                    17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

       

Štvrtok                      17:00  Sv. liturgia (slovenská) * o. Igor 

 
Piatok                        17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

 

Sobota                        17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

          Veľká večiereň                                

 
  Nedeľa                Jedenásta po Päťdesiatnici, 2. hlas  

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)  

                                17:00   Večiereň (slovenská) 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Vo štvrtok, 15. 8. 19 slávime prikázaný sviatok Zosnutie našej presvätej Vládkyne, 

Bohorodičky Márie, vždy Panny (Uspénije presvjatoj Bohoródicy). V deň sviatku budú znova dve 

sv. liturgie, prvá o 7. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku a druhá o 17. 00 h. bude v slovenskom jazyku. 

Po sv. liturgiách bude myrovanie. Pred večernou sv. liturgiou sa o 16. 30 pomodlíme Akatist k Presvätej 

Bohorodičke. Deň pred sviatkom bude po večernej sv. liturgii veľká večiereň s lítiou, požehnaním 

chlebov a vyložením plaščenice s vyobrazením Presvätej Bohorodičky. Tento deň sa zároveň končí aj 

tzv. Uspenský pôst, ktorý trval od 1. augusta. 
• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať:  

1. Jozef Banas a Slavomíra Banasová r. Komárová 

Ak by niekto vedel o prekážke k uzavretiu manželstva v chráme, je v zmysle c. 786 CCEO 

povinný to oznámiť cirkvi. Zároveň zahrňme tieto páry do svojich modlitieb. 

• Priebežne upozorňujeme na projekt logos.tv, ktorý zabezpečuje internetové prenosy 

bohoslužieb z viacerých gréckokatolíckych chrámov, vrátane nášho.  V mesiaci august je 

možné takto sledovať bohoslužby mariánskych odpustových slávnosti v Klokočove i Ľutine. 

• Pozývame Vás na farskú púť Po stopách sv. Sedmopočetníkov, ktorú pripravujeme spolu 

s našimi farnosťami Trenčín a Trnava v dňoch od 28. augusta do 5. septembra 2019. Púť sa 

uskutoční autobusom a navštívime na nej mestá Skopje, Ochrid (Macedónsko), Berat 

(Albánsko) a Solún (Grécko). Cena za osobu je 335 €. Prosíme o Vaše modlitby za zdarný 

priebeh púte. 

 

ĎAKUJEME 

• Bohu známa rodina darovala na podporu farnosti 55 €. Iná Bohu známa podporila farnosť 

sumou 50 €. Vyslovujeme „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

    Spoločenstvu Modlitby matiek (3. 8. 19)  a rod. Buraľovej a Pokornej (10. 8. 19) 

    17. 8. 19 upratuje rodina Krajňáková a Telepčáková 

    24. 8. 19 upratuje rodina Semberová a Vavríková 

 

BLAHOŽELÁME 

• V uplynulých dňoch oslávil svoje 70-te narodeniny veriaci našej farnosti Albín Škoviera. 

Štyridsať rokov života dovŕšila naša veriaca, členka zboru Kyrillomethodeon Alena Jancurová. 

Oslávencom blahoželáme a vyprosujeme im aj ich rodinám hojnosť Božích milostí na príhovor 

Presvätej Bohorodičky. 

• V piatok, 9. augusta 2019 prijala v našom chráme iniciačné sv. tajomstvá Gréta Viktória 

Jägerová. Novoosvietenej Božej služobníčke a jej rodine vyprosujeme úspechy v živote i vo 

viere. 

  

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 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

