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Počul som čerstvú skúsenosť jednej mamičky, ktorá hovorila o tom, ako jej syn prišiel 
ráno, na sviatok sv. Mikuláša do obývačky, v ruke niesol prázdnu čižmu a s veľkým plačom 
sa sťažoval, že mu Mikuláš nepriniesol žiadne sladkosti, že naňho zabudol. Jeho mama mu ale 
povedala, aby sa pozrel do iných topánok, že Mikuláš možno niečo nechal tam. A tak aj bolo. 
Chlapec našiel hŕbu sladkostí v iných topánkach. Plakať síce prestal, ale ešte dlho nevedel 
pochopiť, prečo si Mikuláš „urobil po svojom“. Prečo mu nedal sladkosti do pripravenej 
čižmičky, ale do tých ostatných. Mama mu to nakoniec vysvetlila: „Lebo do tých ostatných ti 
vošlo oveľa viac sladkostí ako do tvojej pripravenej čižmičky.  

Na príklade tohto chlapca som znova objavil svoj postoj voči Bohu. Lebo aj Boh si 
ľudsky povedané  „chce robiť po svojom“ v mojom živote. Ja niečo chcem a mám pripravený 
aj presný postup, ako to má Boh urobiť. A ak to tak nie je, potom prichádza rozčarovanie, 
sklamanie, slzy. Akoby sme sa ešte dostatočne nepoučili z dejín. Z dejín svojho života, ale aj 
z dejín spásy. Dosť často máme jasnú predstavu o tom, ako má Boh konať v našom živote. 
A čo sa pritom môže stať? Možno práve táto predstava stavia medzi mňa a Boha múr, ktorý 
zabraňuje, aby mi Boh dal oveľa viac. Akoby moja predstava „pred-stavila“ Bohu prekážku, 
aby on naplno konal v mojom živote. Boh je síce všemohúci, no zároveň pritom rešpektuje 
dar, ktorý nám dal On sám - slobodnú vôľu. A práve tú môže veľmi ovplyvniť moja 
predstava. Tak si to predstavujem a toho sa „musí“ držať aj Boh. Prvá nebezpečná predstava 
sa teda týka otázky ako? Tá druhá sa zasa týka otázky kedy? Tu sú najčastejšie naporúdzi dve 
odpovede. Buď je to odpoveď hneď alebo naopak dnes ešte nie. „Bože, daj mi to hneď teraz!“ 
Alebo moja predstava je: „Teraz nie, teraz mám ešte inú prácu.“ Tento problém sme jasne 
videli v evanjeliu dnešnej nedele. (Lk 14, 16-24) Pán Ježiš nám v podobenstve vykreslil ľudí, 
ktorí pozvanie Boha na jeho hostinu odmietli tou istou výhovorkou: dnes ešte nie. Vo svete je 



to bežný jav. Dnes si chcem ešte užiť slobodu. A neskôr zisťujem, že už nemám nikoho, 
komu by som svoju slobodu venoval/-a. Dnes mnohí ľudia riešia situáciu, ako z nejakej 
egoistickej príčiny ešte nemať deti. Neskôr zisťujú, že to nie je až také samozrejmé – môcť 
mať deti. Dnes si myslím, že mám ešte veľa času na výchovu svojich detí, zajtra zistím, že už 
mi žiaden čas nezostal. Dnes si myslím, že sa ešte nepotrebujem zmieriť so svojím bratom, 
otcom, s Bohom, zajtra... Nie je to výsledok mojej predstavy? Preto nám prichádza na pomoc 
Božie slovo. Apoštol Pavol nám v liste Kolosanom pripomenul jednu zásadnú vec: „Ale teraz 
odložte aj vy všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst.“ (Kol 3,8) 
Toto je dôležitý predpoklad, ako dovoliť Bohu, aby konal v mojom živote. Toto je ten prvý 
predpoklad, aby som aj dnes mohol prijať pozvanie na hostinu, na ktorú nás pozýva 
evanjelium. Nepýtajme sa ako? Nepýtajme sa kedy? Skúsme dnes pristúpiť k Bohu ako „čisté 
tabule“. On najlepšie vie, čo má napísať na ďalšie strany knihy môjho života. 

V kondáku dnešnej nedele svätých Praotcov sme sa modlili: „ Traja mládenci sa v ohni 
preslávili, lebo nevzdali božskú úctu soche rukou urobenej.“ Aj na nás dnes čaká jeden 
„oheň“. Je to oheň Božej lásky, ktorý nás chce očistiť od všetkých našich predstáv. Aby sa 
Boh oslávil v našich životoch. Preto odložme všetky svoje vopred pripravené „čižmičky“ 
a otvorme mu bezodnú nádobu – svoje srdce.                  

 
 

Zo života našej cirkvi: Sv. Mikuláš v našej farnosti 
 

 
V nedeľu, 5. decembra 2010, po veľkej večierni zavítal aj do našej katedrály sv. 

Mikuláš, na ktorého už netrpezlivo čakali deti našej farnosti. Ako sa ukázalo, deti prejavili 
mnohé vedomosti o živote sv. Mikuláša. Divotvorcu, ktorý je považovaný za veľkého svätca 
východnej cirkvi. Potom Mikulášovi zarecitovali a zaspievali básne a piesne, ako napr. 
obľúbenú „Ó kto, kto ľúbi Mikuláša“. Na záver deti pobozkali ikonu sv. Mikuláša a dostali 
darčeky ako aj obrázky s vyobrazením tohto veľkého východného svätca. 

Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. Napriek jeho popularite však o 
jeho skutočnom živote vieme veľmi málo. Narodil sa niekedy okolo roku 270 na južnom 
pobreží Malej Ázie, pravdepodobne v Patare. Už v mladosti sa stal povestný svojou 
dobročinnosťou, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v Myre (dnešná Dembra v južnom 
Turecku).  

V legendárnom životopise sv. Mikuláša zohráva významnú úlohu číslo tri. Tri boli 
boháčove dcéry i vrecká zlata, ktorými ich vykúpil, traja boli aj námorníci, ktorých vyslobodil 
z búrky pri tureckom pobreží, vzkriesil k životu troch zabitých mladíkov a zachránil troch 
neprávom odsúdených na smrť. Tieto dobré skutky konal pred svojou smrťou a rovnako aj po 
nej. Svätý Mikuláš zomrel v pokročilom veku a pochovali ho v myrskom chráme, kde boli 
jeho telesné pozostatky až do roku 1087. Keď Myru obsadili moslimovia, ostatky sv. 
Mikuláša boli prenesené do talianskeho prístavného mesta Bari, kde žilo veľa gréckych 
prisťahovalcov. 

 Zvyk obdarúvať deti vznikol v Holandsku a odtiaľ sa rozšíril do Severnej Ameriky, 
kde k nemu prisťahovalci pripojili severské ľudové povesti o čarodejníkovi, ktorý zlé deti 
trestá a dobré odmieňa darčekmi. Do červeno-bieleho plášťa ho v rámci predvianočnej 
reklamnej kampane obliekol koncern Coca-Cola. Postupom času sa Mikuláš (v angličtine 
Santa Claus) stal viac-menej reklamnou figúrkou, ktorá má so svätcom z Myry iba málo 
spoločného. Preto nezabúdajme na to najdôležitejšie. Mikuláš bol predovšetkým svätý. Stále 
udržiaval „dôverný styk s milosrdným Bohom“, ako to spievame aj v kondáku jeho sviatku. 
Nech je nám teda vzorom práve v tejto črte. 

 
 



FARSKÉ OZNAMY
 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 13. – 19. 12. 2010          
 
Pondelok              17:00  † o. Mikuláš, panychída 
               
Utorok                17:00  Na úmysel  
           19:00  Na úmysel 
 
Streda                17:00  * Božena Hrubčinová (60 rokov života) 
      
Štvrtok              17:00  † Tibor a Ružena (Gerová) 
        
Piatok                 17:00  * Radoslav a Miriama s rodinou    
 
Sobota               17:00  † Anna, Štefan, Anna, Zeke (Krajňák) 

          Večiereň  
 

Nedeľa     sv. Otcov, 5. hlas  
                  8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)  
       9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
          10:30 Sv. Liturgia (slovenská) 
          17:00 Večiereň 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 20. – 26. 12. 2010 
 
Pondelok              17:00  † Vasiľ, Mikuláš, Svetlana a ostatní z rodiny (panychída) 
 
Utorok                17:00  Na úmysel 
           19:00  † Anna (Cajchanová) 
   
Streda               17:00  † za zosnulých z rodiny 
  
Štvrtok                  17:00  * Katarína (Dušková) 
       
Piatok                    Predvečer Narodenia Pána, zdržanlivosť od mäsa a pôst 

8:00  Kráľovské hodinky 
         14:30  Sv. liturgia s večierňou  

             21:30 Veľké povečerie, lítia 
     

Sobota            Narodenie Pána – bohoslužobný poriadok ako v nedeľu!   
 
Nedeľa            po Kristovom narodení, Zbor Presvätej Bohorodičky, 6. hlas 

 8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská) 
 9:00  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

          10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 
          17:00  Večiereň 
 

 
 



OZNAMUJEME  

• V stredu, 15. 12. 10, o 16.00 hod. budeme znova sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády 
SR. Táto sv. liturgia je prístupná pre verejnosť. Kvôli bezpečnostnej kontrole je potrebné prísť 
aspoň 15 minút pred jej začiatkom.    
• V sobotu, 18. 12. 10, o 15. 30 hod. sa v priestoroch biskupského úradu uskutoční stretnutie 
detí. Náplňou tohto stretnutia bude najmä príprava ozdôb na náš vianočný stromček.   

• V nedeľu, 19. 12. 10 bude po druhej sv. liturgii spoločný farský obed. (z technických 
príčin sa neuskutočnil 12. 12. 10) Po obede bude potom krátka prednáška v priestoroch 
biskupského úradu. Tentoraz si ju pripravil p. Michal Zdravecký na tému „Gýč v umení“.    

• V nedeľu, 19. 12. 10, o 17.00 hod. sa v divadelnom štúdiu TANGERE,  na Páričkovej ulici 
č. 18 (za autobusovou stanicou Mlynské Nivy, vo vnútri areálu Cvernovky - objekt č.107) 
uskutoční bábkové divadelné predstavenie „Eustachova vianočná cesta". Predstavenie je 
určené pre deti vo veku od 5-tich rokov. Deti z našej farnosti majú vstup zdarma. Jednou 
z hlavných iniciátorov tohto projektu je veriaca našej farnosti Helena Škovierová. Srdečne 
pozývame.     
• V stredu, 22. 12. 10, o 18. 00 hod. sa v našom chráme uskutoční vianočný koncert zboru 
Kyrillomethodeon, na ktorý sme všetci srdečne pozvaní.   

• V sobotu, 25. 12. 10 budeme sláviť prikázaný sviatok NARODENIE PODĽA TELA 
NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. V nedeľu, 26. 12. 10 bude 
zároveň sviatok Zbor presvätej Bohorodičky. Presný bohoslužobný poriadok nájdete vyššie.   

• Pôstna disciplína: Zdržanlivosť od mäsa s pôstom je v deň pred Narodením a 
Bohozjavením Pána, teda v piatok 24. decembra 2010 a v stredu 5. januára 2011 
(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 (ak 
nemajú možnosť výberu.) (pozri: Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 
schválená Radou hierarchov 6. októbra 2009). Od 25. decembra do 3. januára je voľnica.  

• Spolok sv. Cyrila a Metoda ponúka knižný kalendár na rok 2011. Cena za kus sú 2,- €. 

• Špeciálne pre našu farnosť sme nechali zhotoviť nástenný kalendár na rok 2011. Tento 
kalendár obsahuje aj fotografie udalostí v našej farnosti. Výroba jedného stála 7,60 €. Môžete 
si ho ale zakúpiť za dobrovoľný príspevok, ktorým podporíte našu farnosť. Na zhotovení 
tohto kalendára sa podieľal najmä mladý dizajnér Ľubomír Michalko ml. Srdečne ďakujeme.    

• Tiež sú k dispozícii jednolistové nástenné kalendáre redakcie Blahovistníka za cenu 1,- €. 

ĎAKUJEME  

• Pri zbierke na Charitu v nedeľu, 28. 11. 2010 sme vyzbierali sumu 492, 40 €. Za túto štedrú 
podporu ľudí v hmotnej núdzi úprimne ďakujeme. 
• Bohu známa osoba darovala na chrám 50,- €, za čo jej vyslovujeme úprimné „Pán Boh 
odmeň!“  
• V našom chráme sa ako každoročne objavil vianočný stromček, ktorý nám znova zabezpečil 
Ing. Vladimír Kutka. Za túto pomoc srdečne ďakujeme.   



•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Hrub činovej a Semberovej (4. 12. 10) a rod. Kraj ňákovej a Žeňuchovej (11. 12. 10)    
         18. 12. 2010 upratuje: rod. Mojzešova  
          25. 12. 2010 upratuje: rod. Michalkova a Semberova.    
 Ďakujeme za Vašu službu! 
 

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  


