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Známe príslovie hovorí, že ak chceme niekoho spoznať, musíme s ním zjesť vrece soli. 

Indiáni to vyjadrili slovami, že by sme mali chodiť aspoň pätnásť dní v jeho mokasínach. Až 
po mnohých dňoch spoločného stravovania a chôdze si môžeme o niekom vytvoriť svoj 
úsudok. Nie náhodou používame vyjadrenie, že ak chceme niekoho skutočne pochopiť, mali 
by sme byť v jeho koži. Lebo ak toto nespravím, ak sa niekomu skutočne nepriblížim, moje 
názory naňho môžu byť často skreslené. Známy francúzsky filozof a literát Albert Camus to 
vyjadril vetou: „Niekoho odsúdiť, znamená nechápať ho.“ 

Keď sa prenesieme do duchovnej oblasti, do vzťahu Boh – človek, prichádza mi na um 
otázka: Neplatí aj tu niečo podobné? Už som počul mnohých ľudí vysloviť vetu: „Nechápem, 
prečo to Boh dopustil, ako to Boh mohol dopustiť? Vojny, vraždy, choroby, stroskotané 
vzťahy, smrť milovaného človeka? Kde bol Boh, keď...?“ A tu nám môže pomôcť skúsenosť 
proroka Eliáša zo Starého zákona. Prorok Eliáš bol mužom horlivej viery, hoci aj on prežil 
svoje pochybnosti. Zostal verný pravému Bohu. A to preňho znamenalo problémy. Kráľovná 
Jezabel ho totiž chcela zabiť. Preto uteká 40 dní a nocí k vrchu Horeb a tu zažíva svoje 
osobné stretnutie s Bohom. A táto skúsenosť začína nenápadnými slovami: „Ale Pán nebol...“ 
Nebol vo vetre, nebol v zemetrasení a nebol ani v ohni. A práve v týchto slovách: „Ale Pán 
nebol...“ vidím veľkú pravdu aj o svojej slabej viere. Koľkokrát som si myslel, že práve 
v tom, čo chcem ja je Boh, práve v týchto mojich predstavách o živote, o práci, o rodine, 
o partnerovi. A pritom išlo len o silu búrky, zemetrasenia či ohňa. Inými slovami – išlo len 
o silu mojich pocitov a predstáv o Bohu. A musel prejsť čas, kým sa moje predstavy utíšili 
a ja som zistil, že som na začiatku Eliášovej skúsenosti: „Ale Boh nebol...“ Lebo až keď 
všetko prešlo – vietor, zemetrasenie, oheň, až potom sa Eliáš stretáva s Bohom v tichom, 
lahodnom vánku. (porov. 1Kr 19, 12) A toto je aj moja skúsenosť. Až keď utíchne víchrica 
mojich plánov, zemetrasenie mojich predstáv či oheň mojich túžob, až potom prichádza 
jemný vánok, kedy môžem zažiť svoju skúsenosť s Bohom.  



Lebo toto pre nás urobil Ježiš Kristus. Prišiel na svet ako malý vánok a „narobil veľký 
vietor“. Prišiel nenápadne, ako malé dieťa v maštali a zomrel smrťou zločinca na kríži. 
Všetko preto, aby nám dokázal, ako nás miluje. Prišiel bezmocný, a predsa mnohí sa ho chceli 
zmocniť. Lebo mali o ňom svoju predstavu. Od Herodesa, cez zákonníkov a farizejov, až po 
samotných apoštolov. Tak, ako dnes. Pán Ježiš ich pripravuje na svoje utrpenie, smrť 
a vzkriesenie. Apoštolov Jakuba a Jána zaujíma iba to, či by nemohli mať podiel na jeho 
moci. „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ (Mk 10, 
37) Ináč povedané: „Daj nám pevnú pozíciu, aby sme mohli mať na teba vplyv. Ovplyvňovať 
tvoje rozhodnutia.“ Zvláštne, keď si uvedomíme, koľko času strávili so svojím učiteľom. 
Predsa akoby ho nepoznali. Zrejme preto, že nechodili v jeho topánkach, že ešte neboli v 
„jeho koži“. Preto boli ešte v tej situácii: „Ale Boh nebol...“ Lebo ich túžbou bola moc a nie 
Boh sám. Ich túžbou bolo uskutočňovať svoje predstavy. Preto Boh nebol v ich túžbe. A kedy 
sa to zmenilo? Keď prišiel ďalší tretí „vánok“. Vánok Sv. Ducha. Keď dostali Ducha Ježiša 
Krista, zrazu sa ocitli v „jeho koži“. Toto je ten „vánok“, ktorý veje kam chce. Nie tam, kam 
chcem ja.  

Nenašiel som sa aj ja v tomto obraze? Hoci kráčam s Ježišom Kristom, hoci s ním 
stolujem, predsa ho ešte dobre nepoznám. A toto chýbajúce poznanie nahrádzam svojimi 
predstavami. Zaujal ma jeden príbeh. Matka chcela podporiť svojho syna v jeho hre na klavír, 
preto ho vzala na koncert slávneho umelca Paderewského. Keď sa usadili, matka zbadala 
hneď vedľa jednu známu a zarozprávala sa s ňou. Chlapec sa potichu vytratil, až sa ocitol na 
javisku pri klavíri na ktorom mal hrať slávny umelec. Sadol si za klavír a začal vybrnkávať 
detskú melódiu. V tom okamihu vstúpil na scénu aj majster, rýchlo podišiel ku klavíru 
a chlapcovi  pošepol: „Neprestávaj! Hraj ďalej!“ Naklonil sa nad chlapca, ľavou rukou pridal 
basové tóny a pravou pridal novú melódiu. Všetko to splynulo do nádherného celku. A tak, 
starý majster a mladý umelec premenili túto nepríjemnú situáciu na krásnu kreatívnu 
skúsenosť.  

Tento príbeh mi pripomenul, že Boh je ten majster, ktorý chce hrať v mojom živote 
a ak mu to dovolím, môžem zažiť, že aj nepríjemná situácia sa vďaka nemu zmení na 
skúsenosť, ktorá ma posunie dopredu. Aby som mohol čoraz viac zažívať „A Boh bol...“  

Zo života svätých: Prepodobná Mária Egyptská 

Päť dní pred koncom sv. Štyridsiatnice nám cirkev ponúka príklad prepodobnej Márie 
Egyptskej (pozri úvodnú ikonu). Preto si pripomeňme základné udalosti z jej života podľa 
synaxára. Mária sa narodila v Egypte a ako dvanásťročnú ju zlákal hriešny život v Alexandrii. 
Zlom v jej živote nastal vtedy, keď pocítila túžbu odísť spolu s početnou pútnickou skupinou z 
Egypta do Jeruzalema na sviatok Povýšenia Svätého kríža. Chcela vojsť do chrámu, zastavila ju 
však neviditeľná sila. Vtedy pochopila príčinu zábrany. Uvedomila si svoju hriešnosť a jej srdca 
sa dotkla Božia milosť. Na zemi pred chrámom sa prvý raz obrátila v modlitbách k Panne Márii. 
Vyznala hriechy a prosila o možnosť vojsť k relikvii kríža. Zaviazala sa zachovávať čistotu tela i 
mysle a sľúbila, že odíde tam, kde jej to Božia Matka prikáže.  

Jej modlitba bola vypočutá a prekvapená Mária bez problémov vošla do chrámu. Potešená, 
že Boh prijal jej pokornú modlitbu, prosila o naznačenie cesty pokánia. Za tri mince, ktoré jej 
niekto daroval pri východe z kostola, si kúpila tri pecne chleba. V Chráme sv. Jána Krstiteľa pri 
Jordáne prijala krst a odišla do púšte. Žila sama takmer 50 rokov. Venovala sa iba pokániu v 
modlitbách a rozjímaní.  

Legenda hovorí, že po dlhom čase, krátko pred jej smrťou, ju v púšti našiel starec Zosima, 
ktorý jej podal Eucharistiu. Hoci Mária nevedela čítať ani písať, bola zázračne poučená o 
kresťanskej viere a s mníchom sa rozprávala, akoby prečítala Sväté písmo. Pri druhej Zosimovej 
návšteve bola už svätica mŕtva. Máriin hrob bol od 6. storočia cieľom mnohých pútnikov. Úcta k 
nej v 7. storočí prekročila spolu s palestínskymi utečencami hranice Talianska.  

 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 22. – 29. 3. 2010  
Pondelok    17:00  Na úmysel (Durišinová)  
 
Utorok       17:00  Na úmysel 

19:00  ���� Viera, Ivan (Froncová) 
 
Streda       17:00  Služba preždeosvjaščénnych dárov, ���� Andrej (Škovierová)   
   
Štvrtok     Zvestovanie Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne, myrovanie  

  7:00  na úmysel 
17:00  za farnosť 

                               
Piatok        17:00   Služba vopred posvätených darov ���� Marta s rodinou (Škovierová) 
      
Sobota    Lazárová  
   17:00   Na úmysel 

Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov.   
 
Nedeľa               Kvetná nedeľa; 2. hlas   
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie 
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská), myrovanie 
                                17:00  Večiereň

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 3. – 4. 4. 2010 
Veľký Pondelok    17 00 Služba vopred posvätených darov  (cirkevnoslovansky)   

 
Veľký Utorok           17 00  Služba vopred posvätených darov   (slovensky) 

 
Veľká Streda    17 00  Služba vopred posvätených darov  (cirkevnoslovansky)    

 
Veľký Štvrtok            9 00   Sv. liturgia, pri ktorej vladyka Peter Rusnák posvätí myro a  

                                              vykoná obrad umývania nôh 12-tim kňazom svojej eparchie. (slov.)                                          

   17 00 Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou   
            Sväté strasti   

 
Veľký Piatok           prísny pôst, prikázaný sviatok  

  9 00 Kráľovské hodinky   (slov.- csl.) 
16 00   Večiereň s uložením plaštenice   (csl.-slov.) 

 

Veľká Sobota      8 00 Jeruzalemská  nadhrobná utiereň (slov.) 
16 00    Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou (slov.- csl.) 

           Vladyka Peter Rusnák pokrstí počas sv. liturgie katechumenov.  
  
Nedeľa Paschy 5 30 Utiereň Vzkriesenia; posvätenie jedál, Sv. liturgia (csl.) 

9 00 Sv. liturgia (csl.), posvätenie jedál 
10 30 Sv. liturgia (slov.), posvätenie jedál 
17 00 Večiereň (csl.) 

 



 

OZNAMUJEME  

• Vo štvrtok, 25. 3. 10 budeme sláviť prikázaný sviatok Zvestovanie Presvätej Vládkyni, 
Bohorodičke Márii, vždy Panne. Z toho dôvodu budeme sláviť liturgiu sv. Jána Zlatoústeho 
s večierňou, po ktorej bude myrovanie. Okrem sv. liturgie o 17. 00 hod. v slovenskom jazyku, 
bude sv. liturgia aj ráno o 7. 00 hod. v cirkevnej slovančine. 

• V piatok, 26. 3. 10 zakončujeme sv. Štyridsiatnicu. Samostatný celok, ktorý nás vovedie do 
slávenia sviatkov Paschy, je Veľký týždeň. 

• Nedeľa, 28. 3. 10 je Kvetná nedeľa. Po sv. liturgiách bude myrovanie s rozdávaním posvätených 
ratolestí. Kvetná nedeľa je tiež spojená so stretnutiami o. biskupov s mládežou. Tohtoročné 
stretnutie našich mladých s o. biskupom Petrom Rusnákom bude spojené so stretnutím o. 
arcibiskupa Stanislava Zvolenského v UPC, v Bratislave. V rámci tohto stretnutia bude vladyka 
Peter sláviť v sobotu, 27. 3. 2010 o 12. 00 v UPC sv. liturgiu a potom sa popoludní o 16. 00 hod. 
spolu s arcibiskupom Zvolenským zúčastní besedy s mladými. Viac informácii nájdete na 
www.vikvetfest.sk. 

• Program Bohoslužieb počas Veľkého týždňa, sviatkov Paschy si môžete pozrieť vyššie. Do 
pozornosti dávame Veľký piatok (2. 4. 10), kedy je prikázaný sviatok a zároveň prísny pôst.  
• V ponuke sú ešte stále modlitebné knižky v slovenskom jazyku „Hore srdcia“, ktoré boli 
vyše jedného roka nedostatkovým tovarom. Cena za kus je 5,- €. 
 

ĎAKUJEME  

•  Pri zbierke na Solidárny fond sme v nedeľu, 14. 3. 10 prispeli dohromady sumou 496, 35 €. 
Za túto štedrú podporu farností našej eparchie srdečne ďakujeme! 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    rod. Jancurovej a Karczubovej (13. 3. 10 ) a rod. Kováčovej a Vavríkovej (20. 3. 10). 

  
 27. 3. 2010 pozývame na tzv. veľké upratovanie pred sviatkami Paschy rodiny: 
Segiňákovu, Semberovu, Žeňuchovu, Krajňákovu, Mojzešovu a Krajcsovicsovu. 

            3. 4. 2010 upratuje: rod. Bodnárova a Michalkova.  
   Ďakujeme za Vašu službu! 
 

BLAHOŽELÁME  

• V pondelok, 15. 3. 2010 oslávil svoje 35-te narodeniny aktívny člen našej farnosti - Andrej 
Škoviera. 25. 2. 2010 oslávila svoje okrúhle životné jubileum Klaudia Mikulová  a 19. 3. 2010 
svoje 10-te narodeniny aj jej dcéra Karolína . K životným medzníkom oslávencom blahoželáme 
a vyprosujeme Božie požehnanie na „mnohaja i blahaja lita!“ 
  

KKOONNTTAAKKTT 
 
V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte:  
   
osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0907/387 265, 
                                                            e-mail: rastislav.cizik(zavináč)gmail.com 
 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717  
 


