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Drahé sestry a bratia! 
 

Určite poznáme to príslovie: koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Dnes už je 
samozrejmosťou, že ovládame minimálne jeden svetový jazyk – anglický, nemecký, ruský, 
taliansky, čínsky. A máme skúsenosť, keď sa nás niekto opýta: a vieš – holandsky? – no nie. 
Keby sa mňa niekto v tomto duchu opýtal konkrétnu otázku: hovoríš taliansky? Tak by som 
odpovedal – len pozdravy, oslovenia a jednu vetu a tá veta znie: il diavolo e arrabiato, che sono 
salvato – Diabol je rozhnevaný, že som spasený.  

Dnes som vďačný, že poznám túto vetu – nie kvôli jazyku – ale kvôli jej významu. Lebo 
na túto vetu som si spomenul nielen pri evanjeliu podľa Matúša, kde na konci 8. kapitoly čítame 
o uzdravení dvoch posadnutých, ktorí boli veľmi zúrivý. A tu som si spomenul: Diabol je 
nahnevaný. Ale túto vetu si pripomínam aj pri iných situáciách – poznáte to, chcete urobiť nejakú 
dobrú vec, niekomu pomôcť, a zrazu príde kopec problémov. Cestujeme na nejakú kresťanskú 
púť. Podnikneme nejakú kresťanskú akciu - Hneď prichádza protivník, aby to prekazil, aby mi to 
znepríjemnil. Lenže – a toto musíme zdôrazniť - vždy len po tú hranicu, po akú mu to dovolí 
ten posledný „supervisor“ – Boh. Všetci dobre poznáme prípad starozákonného Jóba – Diabol ho 
chcel trápiť. Len Boh vždy určil hranicu. Dobre zober mu majetok, ale nie viac, dobre zober mu 
deti, ale nie viac, zober mu zdravie, ale nie viac. A vieme aká bola Jóbova odpoveď: Boh dal, 
Boh vzal, nech je požehnané meno Pánovo. 

 Boh niekedy dovolí, aby protivník na takú pomyselnú misku váh na jednu stranu položil  
položil to, čo si ceníme, aby to porovnali s tým najcennejším, na druhej miske váh – našou vierou 
V prípade Gadarčanov, ktorí boli obchodníci, to bola črieda svíň. Cena za príchod Ježiša Krista. 
Pre nich privysoká. Poslali ho preč. Náš prípad to byť nemusí.    

 Protivník nás bude chcieť znechutiť, Boh mu to možno dovolí, nie preto aby nás zničil, 
ale preto aby sme si nakoniec v takej pokore uvedomili tu podstatnú vec, ktorú nám pripomína sv. 
Pavol v liste Rimanom na záver 8. kapitoly: Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie úzkosť 
alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? A som si istý, že ani smrť ani 
život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani 
nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 
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VÝKLAD SVÄTEJ BOŽSKEJ LITURGIE SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO  

2. Proskomídia - príprava darov 

Proskomídia (prothesis) svojimi modlitbami a 
gestami vopred pripravuje mnoho spoločných tém, 
ktoré sa viažu na verejnú časť eucharistie. 
Pamiatka, služba, posvätenie, obetovanie: toto 
všetko sa naznačuje, keď kňaz pripravuje dary 
chleba a vína. Kopijou krája prosfory (chleby) a 
usporadúva častice tak, že znázorňujú cirkev na čele 
s Kristom. Bohorodička, anjeli, svätí, žijúci aj 
zosnutí, všetci obklopujú „Baránka” (výraz, ktorým 
sa označuje hlavná a najväčšia častica tohoto 
chleba). 

V prvých storočiach kresťanstva a 
v niektorých východných cirkvách dodnes kresťania 
dokazujú hlboké prepojenie medzi ich každodenným životom a liturgiou cirkvi prípravou obetných 
chlebov (prosfor), ktoré prinášajú do chrámu a dávajú kňazovi so zoznamom mien a úmyslov (intencií), 
ktoré sa majú v liturgii spomínať. Chlieb, ktorý sa stane pravým telom Krista obetovaného „za všetkých a 
pre všetko” je obetované týmto telom – cirkvou, ktorá sa schádza na liturgiu. To, že sa stretáva, 
neznamená, že sa jej členovia otáčajú svetu chrbtom, ale že prinášajú tento svet do Kristovej prítomnosti. 
Pamätajú na to, čo svet potrebuje. 

Väčšinou chránime to, čo si ceníme, a preto sa aj dary zakrývajú osobitnými prikrývkami. Potom 
sa kňaz modlí za ich prijatie. Po okiadzaní týchto darov sa slúžiaci presunú k svätému prestolu. 

Z VAŠICH OTÁZOK VYBERÁME: 

Otázka: Vždy sa oznamuje, že sv. otec Benedikt XVI. udelí 29. júna 2008 o. arcibiskupovi Jánovi 
Babjakovi pálium. Čo je to vlastne pálium a čo symbolizuje? 

Odpoveď: Pálium je ručne utkaný pás z ovčej vlny a je súčasťou liturgického odevu 
arcibiskupa. Podľa tradície ho ako prvý nosil biskup, ktorý bol učeníkom svätého Jána 
Chryzostoma. 
     Pálium symbolizuje aj stratenú ovcu, ktorú si Dobrý pastier kladie na ramená a preto sa 
vyrába z čistej ovčej vlny. Je na ňom vyšitých päť krížov, ktoré znamenajú utrpenie Ježiša Krista 
a v troch z nich sú symbolické klince na pamiatku tých, ktorými bol pribitý Kristus na kríži. 
          Ovce, z ktorých vlna ide na výrobu pálií, sa chovajú v Ríme v kláštore trapistov na známom mieste 
Tre fontane. V deň spomienky svätej Agnesy (21. január - podľa rímskeho obradu) ich najprv privezú do 
Baziliky svätej Agnesy a potom do Vatikánu, kde ich požehná Svätý Otec. Tak ich prevezú do Baziliky 
svätej Cecílie. Tu v kláštore zostávajú až do utorka pred Veľkou nocou. Potom ich ostrihajú a z ich vlny 
utkajú páliá. 
          Na sviatok svätého Jána Krstiteľa ich rehoľníčky prinesú do Vatikánu. Tu v ten istý deň sú vložené 
do skrinky, ktorá sa nachádza v krypte Baziliky svätého Petra nad jeho hrobom. V predvečer sviatku 
svätých Petra a Pavla sú osobitne požehnané sv. otcom počas vešpier(večiereň).  
 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 16. 6. – 22. 6.2008 
    
 

Pondelok    17:00   † Júlia (Jacošová)  
 
Utorok        17:00  � Mária a Peter (Michalková) 
                     19:00   Na úmysel 
 
Streda       17:00  � Richard s rodinou (Duška) 
   
Štvrtok      17:00  � Mária a Peter (Michalková) 
                                
Piatok        17:00  � Richard s rodinou (Duška) 
     †  Ivan (Hladíková), panychída 
 
Sobota       17:00  Na úmysel 
         Večiereň  
 
Nedeľa     6. Po Päťdesiatnici, 5. hlas. 
                  8:00     Utiereň 
       9:00     Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
     10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 
                17:00   Večiereň 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 23. 6. – 29. 6. 2008 
 
Pondelok    17:00   † Jozef, Mária, Jozef (Segiňáková)  
    Večiereň 
 
Utorok       Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho predchodcu, proroka a krstiteľa Jána  

17:00  � Mária a Peter (Michalková) 
                     19:00   Na úmysel 
 
Streda       17:00  † Ján, Anna (Molčanová) 
   
Štvrtok      17:00  � Mária a Peter (Michalková) 
                                
Piatok        17:00  � Richard s rodinou (Duška) 
 
Sobota       17:00  Na úmysel 
         Večiereň  
 
Nedeľa     7. Po Päťdesiatnici, sv. apoštolov Petra a Pavla, 6. hlas. 
                  8:00    Utiereň 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
     10:30   Sv. Liturgia (slovenská            
                                 17:00   Večiereň  

 



OZNAMUJEME  

• V utorok 24. júna 2008 je sviatok Narodenia úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, 
    predchodcu a krstiteľa Jána. 

• V sobotu 28. júna 2008 končí pôst pred sviatkom svätých apoštolov Petra a Pavla – 
    PETROVKA. 

• V nedeľu 29. júna 2008 je zároveň aj prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv.  
    liturgia bude o 10:30 hod. Po sv. liturgii bude myrovanie a zbierka Halier sv. Petra, ktorej  
    účelom je podpora Pápežského misijného diela v krajinách tretieho sveta. Dôvodom je prosba 
    Svätého Otca vykonať túto zbierku vo všetkých katolíckych farnostiach na deň sv. apoštolov 
    Petra a Pavla. 
 

ĎAKUJEME  

•  Bohu známa osoba darovala na chrám 3000,- SKK, iná Bohu známa darovala 1600,- SKK. 
     Sdečné Pán Boh odmeň!   

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu rodinám: 
    Žeňuchovej a Kraj ňákovej (7. 6. 2008) a rodinám Semberovej a Segiňákovej (14. 6. 2008) 
 
      21.6.2008 upratujú:  mládež.  
      28.6.2008 upratujú:  rod. Mojzešová a rod. Krajcsovicsová. 

   Srdečná vďaka za Vašu službu. 
 

BLAHOŽELÁME  

 •  Dňa 11.6.2008 oslávil svoje 75. narodeniny o. Štefan Čarný. K jeho životnému jubileu mu  
      blahoželáme a vyprosujeme ešte veľa Božích milostí na mnohaja i blahaja lita.. 

 •  Dňa 7. 6. 2008 sa do nášho farského spoločenstva sviatosťami kresťanskej iniciácie začlenili  
      Tara Agnesa Mocková (narodená: 9. 5. 2008) a Martina Chandogová (narodená: 1.3.2008)  
      Dňa 14. 6. 2008 túto milosť od Boha dostal aj Martin Kollárik . (narodený: 13. 5. 2008)  
      K tomuto znovuzrodeniu v Kristovi Božím deťom blahoželáme a vyprosujeme veľa darov   
      Svätého Ducha na mnoho rokov.      
  •  Dňa 7. 6. 2008 v našom Chráme Povýšenia sv. Kríža prijali sviatosť manželstva Slavomír 
       Bandura a Ivana Pirová (obaja pochádzajú z obce Oľka). K tomuto dôležitému kroku im 
       kaktiež blahoželáme a prajeme najmä veľa spolupráce s milosťou Svätého Ducha.    
 

KKOONNTTAAKKTT 
 
 V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás prosím kontaktujte: 
  
  osobne:   o. Rastislav Čižik, farár 
   tel.:          02/ 52932856, 0907/387 265,  
   e-mail:    rastislav.cizik(zavináč)gmail.com 
 
  osobne:   o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný  
   tel.:           0903/946 717 
  


