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Z (východného) katechizmu: 4. OD PREPADU K NÁDEJI 

 

  A tak spoznal človek porušenie. Ten človek, ktorý bol stvorený podľa obrazu Boha, aby 

žil večne a aby sa stále viac podobal na svojho Stvoriteľa. (Vieme, že mu budeme podobní...“ 

1Jn 3, 2) Zaiste, znak, ktorý v ňom zanechala prítomnosť Boha, nezmizol; neustála 

nespokojnosť človeka, ktorý chce stále viac a stále lepšie, dosvedčuje túto túžbu po stratenom 

raji, tento smäd po Bohu, po nekonečnej láske, čo zanechala v človeku neprítomnosť Boha ako 

hlbokú jazvu. Ale krása obrazu nezmizla. Človek, ktorý je obrazom Boha, sa stáva skreslenou 

karikatúrou. Božie dary ako inteligencia, sila vôle, kreativita, vybočili od ich pôvodného 

určenia až k tomu, že slúžia zlu; tak sa z lásky stáva žiarlivosť, ctižiadosť byť lepším sa stáva 

túžbou po moci a vládnutí, hľadanie večných dobier sa stáva chamtivosťou. Zlaté teľa zaujíma 

miesto pravého Boha. Zlý, zvodca, prastarý had, ten, ktorý rozdeľuje, diabolos, otec lži, sa stáva 

kniežaťom tohto sveta a necháva tam vládnuť strach, nenávisť, chorobu, utrpenie a smrť.     

Predsa Boh neopúšťa svoje stvorenie: Necháva vystúpiť medzí ľuďmi prorokov, cez 

ktorých môžeme počuť slovo Boha. Dáva im príklad verných služobníkov ako Jóba, ktorý je 

vzorom ako odporovať zlému, ktoré nikdy nepochádza od Boha (Jak 1, 13), predsa však môže 

poslúžiť ako príležitosť Božím služobníkom, ktorá im umožní dokázať svoju vernosť a vážnosť 

lásky voči Bohu. Táto skúška môže stať aj miestom pádu, zároveň však môže byť podnetom k 

trpezlivosti, nádeji, vytrvalosti v dobrom, k víťazstvu nad zlým, lebo človek je slobodný. Preto 

Boh dopúšťa skúšku, ktorá preukáže ale aj posilní kvality jeho služobníkov, preskúša ich lásku 

a vernosť.  

Kniha Jób nebola v Starom zákone čítaná ako mesiášske posolstvo, skôr nám kresťanská 

lektúra príbehu o Jóbovi ako spravodlivom a bez vysvetlenia trápenom služobníkovi umožňuje 

vytušiť príchod trpiaceho, ale aj víťaziaceho Služobníka, ktorý človeku vráti jeho prapôvodnú 

krásu.  V tomto diele sa opakovane stretávame s tým, že vedome podnikneme kresťanskú lektú 

starozákonného textu a tak sa pokúšame zobudiť chápanie písem pomocou evanjelií. Sv. Pavol 

nám hovorí (2Kor 3, 13-17), že Kristus sníma závoj zo sŕdc tých, ktorí čítajú Starý zákon a 

nerozumejú mu: „Len čo sa niekto priblíži k Pánovi, závoj mu je sňatý.“ (porovnaj verš 16). 

Myslíme si, že existuje aj iný závoj v prípade tých ľudí, ktorí čítajú bibliu (Starý a Nový zákon) 



akoby šlo len o jednoduchý objekt, pričom v ňom nespoznávajú živého Boha, ktorý je tam 

ukrytý.      

V krajine Hus žil istý muž, menom Jób. Bol to muž dokonalý a statočný, bál sa Pána a 

chránil sa zlého. Narodilo sa mu sedem synov a tri dcéry. Boh mu tiež dal veľký majetok. 

Jedného dňa zhromaždil Boh svojich anjelov, medzi nimi aj Satana, ktorý sa vrátil z potuliek 

po svete: Boh ho upozornil na horlivosť svojho služobníka Jóba. Ale Satan odpovedal: „Vari 

sa Jób zadarmo bojí Boha?! A neurobil si ty sám akoby ohradu okolo neho, okolo jeho domu a 

okolo všetkého jeho imania?! Požehnávaš prácu jeho rúk a jeho čriedy zaplavili šíry kraj. Ale 

vztiahni ruku a zasiahni všetko jeho imanie, či ti nebude kliať do očí!" (Jób 1, 9-11) 

„Pán povedal satanovi: "Hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!" 

Satan sa vrátil na zem. Zničil Jóbov majetok a dokonca spôsobí aj smrť jeho detí. Napriek svojej 

bolesti Jób nezhreší a nevysloví nič nepatričné voči Bohu. Satan sa vrátil vyjednávať s Pánom 

a počuje o svojej prehre: „Podnes si zachoval svoju dokonalosť, a ty si ma popudil proti nemu, 

aby som ho bez príčiny trápil!" (Jób 2, 3) A satan odpovedal: „Ale vztiahni ruku a zasiahni jeho 

kosti a telo, či ti nebude kliať do očí!" (Jób 2,5) 

Tu Pán povedal satanovi: "Hľa, je v tvojich rukách, len jeho život ušetri!" (Jób 2,6) V 

skutočnosti dovolí Boh takú skúšku – smrť – len pre svojho milovaného Syna Ježiša Krista, 

lebo jeho smrť nás navždy oslobodí z moci satana.  

Satan sa teda vracia na zemi; privodí Jóbovi hroznú chorobu. Jeho žena mu dokonca hovorí: 

"Ešte sa držíš svojej dokonalosti?! Prekľaj Pána a zhyň!" (Jób 2,9) 

Jób jej odvetil: „Hovoríš, ako len hlúpe ženy hovoria. Azda máme len dobré brať od Pána, a zlé 

prijať by sme nemali?"(Jób 2, 10) Pri všetkom tom nešťastí Jób nezhrešil ani slovom. 

Správa o všetkom tom zle, ktoré postihlo Jóba, sa dostane až k jeho trom priateľom 

Elifasovi, Bildadovi a Zofarovi, ktorí sa rozhodnú prísť ho potešiť v jeho žiali. Postihnutý 

hrozným utrpením na tele i na duši Jób preklína deň, keď sa narodil. Elifas mu pripomína to, 

čomu verí každý Žid: Utrpenie je ovocie hriechu proti Bohu. Ale Jób uisťuje o svojej nevine.  

  Pán prehovorí k Jóbovi z lona búrky a necháva pritom zažiariť svoju nádheru a moc: 

„Kto to prozreteľnosť zatemňuje zas a slovami, v ktorých vedy vôbec niet?! 

 Slabiny si opáš ako hrdina, ja sa budem pýtať, ty ma poučíš. 

 Keď som zem zakladal, kde si vtedy bol, nože mi to povedz, akže pravdu znáš... 

Do čoho jej stĺpy zapustené sú a kto položil jej kameň uholný, 

keď si ranné hviezdy zborom spievali a Boží synovia všetci plesali?“ (Jób 38, 2-4. 6-7) 

Touto teofániou ohromený Jób spoznáva transcendenciu svojho Boha: už od neho 

nepožaduje žiadne skladanie účtov. Rozumie, že múdrosť Boha môže dať utrpeniu a smrti 

zmysel, ktorý Jóbovi zostane skrytý, ale ktorý nám odhalí Kristus.  

Potom ako Boh hovorí k Jóbovi, obráti sa na Elifasa a jeho priateľova a hľa, aké prekvapenie, 

ospravedlňuje Jóba, spravodlivého protestujúceho, zatiaľ čo voči nim zahorí hnevom: nevideli 

v ňom iba mocibažného tyrana? Naopak, Jóbove výčitky len stupňujú lásku Boha k jeho 

stvoreniam, týmto spôsobom tak odhaľujeme Jeho pravú tvár. Po tejto skúške Pán Boh znova 

vytvára Jóbovu životnú situáciu dokonca zdvojnásobuje jeho vlastníctvo. 

Jób žil potom ešte stoštyridsať rokov a videl svoje detí aj ich deti až do štvrtého 

pokolenia. Jóbov príbeh nám teda dáva nádej. Hoci bol obraz Boha v človeku poškodený 

hriechom Adama a Evy, hriechom Kaina a hriechmi každého človeka, necháva nás Jób dúfať v 

príchod Niekoho, ktorý je spravodlivý a trpí, je trpezlivý a víťazí, ktorý svojou vytrvalosťou a 

odvahou odolá útokom zlého a zvíťazí nad ním, aby tak človeku znova vrátil hriechom stratenú 

prítomnosť Boha a znova v nás obnovil Jeho obraz v plnej kráse. Aby sa to podarilo, pošle Boh 

nám ľuďom samotný model, podľa ktorého človeka utvoril. Ako dobre umiestená pečať znova 

vytvára rozmazaný odtlačok, tak aj Boží Syn, ktorý je odbleskom Božej slávy (Hebr 1,3) vezme 

na seba ľudskú prirodzenosť, oblečie si ju ako odev, aby znova vytvoril nového Adama, 

dokonalého človeka, žiariaci obraz Boha. To je to, čo teológovia nazývajú inkarnácia. 

Uskutoční sa to v ten deň, keď Gabriel, Boží posol navštívi mladú Pannu z Nazareta menom 

Mária, deň Zvestovania.   



Bohoslužobný poriadok na obdobie:  27. 6. - 3. 7. 2022 
Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  
  
Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

                                          Veľká večiereň s lítiou       
 

Streda                 SV. APOŠTOLI PETER A PAVOL, eparchiálny odpust  

    7:00  Sv. liturgia (slovenská), myrovanie   

  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie  

                                             

Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Piatok                        7:00  Sv. liturgia (slovenská)   

                                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  
  
Sobota                       17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

                                           následne: veľká večiereň                                
 

NEDEĽA         ŠTVRTÁ PO PÄŤDESIATNICI, 3. hlas 

                                8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                    10:30  Sv. liturgia (slovenská)                      

                              17:00  Sv. liturgia v Malackách 

                        17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                        následne: večiereň 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 4. - 10. 7. 2022  
Pondelok                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                              Veľká večiereň 
  
Utorok                      Sv. apoštolom rovní Cyril a Metod 

         9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) – priamy prenos RTVS - rozhlas 

                                   16:30   Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi    

                                   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) 

                                           následne: veľká večiereň                                
 

NEDEĽA          PIATA 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  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                        následne: večiereň 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Počnúc nedeľou, 3. 7. 2022 sv. liturgia o 12.00 hod nebude. Ostatné nedeľné bohoslužby 

zostávajú zachované v doterajších časoch i jazykoch. 
• V stredu, 29. júna 2022, na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla bude v našej katedrále 

eparchiálna odpustová slávnosť. Deň pred sviatkom sa pomodlíme veľkú večiereň s lítiou. 

V deň sviatku budú dve sv. liturgie – ráno o 7.00 hod. v slovenskom a večer o 17.00 

v cirkevnoslovanskom jazyku. Po svätých liturgiách bude myrovanie a po večernej svätej 

liturgii agapé pre všetkých veriacich.  
• V piatok, 1. júla. 2022 budeme sláviť dve sv. liturgie – ráno o 7.00 a večer o 17.00 a počas 

celého dňa bude v chráme možnosť pristúpiť k sv. spovedi a adorovať.  

• V nedeľu, 3. 7. 22 bude po sv. liturgiách zbierka na dobročinné diela sv. otca. (bývalý názov 

„Halier sv. Petra). Ide o finančnú podporu sv. otca pri jeho starostlivosti o univerzálnu cirkev, 

najmä v prospech najnúdznejších. Vopred ďakujeme za Vašu podporu. 

 • V nedeľu, 3. 7. 22 budeme sláviť sv. liturgiu v Rímskokatolíckom chráme Najsvätejšej 

Trojice v Malackách so začiatkom o 17.00 hod.  
• V pondelok, 4. 7. 22 sa v rímskokatolíckom chráme Najsvätejšej Trojice v Zálesí uskutoční 

ekumenická slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda so začiatkom o 17.00 hod. Po 

nej bude nasledovať odborná prednáška o. Andreja Škovieru PhD.  

• V utorok, 5. 7. 22 slávime odporúčaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. Budeme sláviť sv. liturgiu 

o 9.00 hod. v cirkevnej slovančine, ktorá bude priamo prenášaná RTVS – rozhlasom. Druhá sv. 

liturgia bude o 17. 00 hod. v slovenskom jazyku. Pred ňou sa o 16.30 hod. pomodlíme akatist 

k vierozvestcom. 

• Do pozornosti dávame posviacku novopostaveného chrámu sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne, 

ktorá sa uskutoční v sobotu, 9. 7. 2022 o 10.00 hod. Viac informácií nájdete na www.grkattn.sk.  

• V nedeľu, 10. 7. 22 budeme sláviť sv. liturgiu v Rímskokatolíckom chráme Povýšenia sv. 

Kríža v Pezinku – Cajle so začiatkom o 16.00 hod. 

• Letný eparchiálny tábor (LET 22) pred deti a mládež vo veku od ôsmych rokov sa tento rok 

uskutoční v netradičnom termíne od 28. 8. do 2. 9. 22 v rekreačnom zariadení Kľačno (okr. 

Prievidza). Cena na osobu je 90 €. Prosíme o Vaše záväzné prihlásenie na stránke eparchie 

www.grkatba.sk. 

• Pomôcť ľuďom sužovaným vojnou na Ukrajine môžete aj zakúpením knihy Pustovňa (s 

podtitulom kresťanská spiritualita Východu pre človeka západnej kultúry) za príspevok 10 €.  

ĎAKUJEME 

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

odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu rod. Žačikovej a Mockovej (18. 6. 22) a rod. Beblavej, 

Pätoprstej a Rimovej (25. 6. 22) 

   2. 7. 2022 upratuje: rod. Buraľová a Zimová. 

    9. 7. 2022 v rozpise nasledujú: rod. Krajňáková a Telepčáková.  

Ďakujeme za Vašu službu.   

BLAHOŽELÁME 

• V nedeľu, 26. 6. 22 slávil v našej katedrále svoju primičnú sv. liturgiu novokňaz o. Michal 

Janočko, ktorý prijal kňazskú vysviacku deň predtým v Šaštíne. Jemu i jeho manželke Mariane 

vyprosujeme Božie požehnanie na mnoho rokov. Naše želania sa okrem modlitieb pretavili aj 

do formy bohoslužobných rúch, ktoré sme mu ako farnosť darovali. Bohoslužobné rúcho vyšlo 

z krajčírskej dielne sr. Veroniky, OSBM. 



KONTAKT 

• V prípade otázok, sv. spovede alebo iných požiadaviek nás, prosím, kontaktujte: 

osobne: o. Rastislav Čižik, farár, tel.:  0911/400 845                                                                                                                               
                                                           e-mail: bratislava@grkatba.sk   
                 o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 
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