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Jedna naša televízia priniesla formát z názvom Vo štvorici po Slovensku. Ide tam o to, 
že štyria slovenskí herci sa vydali peši po Slovensku a objavujú či vyzdvihujú rôzne jeho 
krásy a zaujímavosti. Sú rozdelení do dvojíc a dostávajú indície – kam sa pri svojom putovaní 
majú vybrať. A mali aj jednu indíciu, ktorá ich nasmerovala k najvyššej chrámovej veži na 
Slovensku. Tá sa nachádza v Spišskej novej Vsi a kostol s touto najvyššou vežou je zasvätený 
sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Keď som počul túto zaujímavosť, tak ma to priviedlo 
k zamysleniu. Začal som premýšľať aj nad iným odkazom či symbolom, ktorý môžeme 
objaviť práve v súvislosti s veľkým mariánskym sviatkom – Zosnutia Presvätej Bohorodičky. 
Týmto sviatkom oslavujeme totiž Paschu – prechod Panny Márie do neba a jej úplné 
oslávenie ako prvý plod paschálneho tajomstva Krista. Aj preto niektorí teológovia hovoria, 
že sviatok Zosnutia je predlžením Kristovho vzkriesenia. A tým je tento sviatok „najvyššie 
položený“ medzi ostatnými mariánskymi sviatkami. Je to sviatok, ktorý nám ukazuje, kedy 
sme najvyššie, alebo lepšie povedané najbližšie k Bohu. Oslavujeme odchod do neba Prvého 
kresťana. Pozeráme sa na jej koniec, ktorý je novým začiatkom. Preto si myslím, že je dobré, 
aby sme sa zastavili každý pri sebe a otestovali si svoju vieru, svoje kresťanstvo s pohľadom 
upretým na Presvätú Bohorodičku. V čom bola ona výnimočná? V tom, že povedala Bohu 
áno. Dokonale prijala jeho vôľu pre svoj život. Bola 100 % verná Božiemu slovu.  

Skúsme sa ale paralelne pozrieť na evanjelium 12. nedele po Päťdesiatnici. Začiatok 
tohto príbehu je veľmi optimistický. O začiatkoch zvykneme hovorievať, že sú buď veľmi 
hladké alebo naopak veľmi náročné. Začiatok stretnutia mladého muža s Pánom Ježišom 
vyzerá sľubne. Je to hladký začiatok. Mladý človek položí veľmi dôležitú otázku a položí ju 
správnej Osobe – Ježišovi Kristovi. Prichádza v správny čas. Je ešte mladý. „Učiteľ, čo dobré 
mám robiť, aby som mal večný život? (Mt 19, 16) Táto otázka sa točí okolo etiky a morálky. 



Ide v nej o to, čo treba robiť. Pán Ježiš ale odpovedá protiotázkou: „Prečo sa ma pýtaš na 
dobré? Len jeden je dobrý. (Mt 19, 17) Uvažovanie o tom, čo je dobré nás má doviesť 
k Tomu, ktorý je dobrý. Lebo to dobré začína pri Tom, ktorý je Dobrý. Ďalej sa rozhovor točí 
okolo prikázaní, ktorý určil Ten, ktorý je Dobrý. V židovstve bolo 613 príkazov a zákazov, 
ktoré boli odvodené zo Svätého písma. Preto sa mladý muž pýta, ktoré prikázania ma 
zachovávať. Pán Ježiš poukazuje na druhú tabuľu zákonov – medziľudské vzťahy. Zaujímavá 
je odpoveď tohto človeka: „Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba?“ (Mt 19, 20) 
Tieto slová sú plné napätia. Na jednej strane prekvapivé tvrdenie, že všetko zachoval a na 
strane druhej medzera. Niečo mu chýba. Žiť podľa prikázaní je veľmi dôležité, ale nie je to 
všetko. Preto potom prichádza pozvanie od Pána Ježiša: „Ak chceš byť dokonalý, choď, 
predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ 
(Mt 19, 21) Pri tejto vete sme náchylní vzťahovať je len na chlapca z dnešného evanjelia. 
Mladíka z Palestíny spred 2000 rokov. Skúsme ale vydržať túto vetu. Čo ňou Pán Ježiš 
myslel? Prečo tu žiada to, čo od iných nežiadal? Pán Ježiš sa vracia k prvej tabuli zákonov. 
Tam, kde ide o vzťah Boha a človeka. To je to boľavé miesto mladého muža. Majetok mu bol 
prekážkou vo vzťahu k Bohu. Biblia pozná oba prípady – majetok ako požehnanie i majetok 
ako prekliatie. V Knihe prísloví nájdeme aj vetu: Cti Pána svojím majetkom... (Prís 3, 9)  

Preto nás dnešné evanjelium pozýva k slobode a oslave Boha. To je miesto, kde sme 
k Bou najbližšie. Presvätá Bohorodička slovami dnešného evanjelia „predala, čo mala“. 
Vzdala sa svojich predstáv o živote a prijala Boží plán. Preto je pre nás úžasným vzorom. Čo 
nám ešte chýba, aby sme dosiahli večný život?  

 
 

ZOSNUTIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY 
 

 
Uprostred augusta slávime posledný mariánsky sviatok v cirkevnom roku. Pred naším 

zrakom znova oživuje udalosť ukončenia pozemskej púte a jej slávny vstup do nebeskej 
slávy. Východná tradícia pomenovala túto premenu Máriinho života z pozemského na 
nebeský liturgickým názvom uspenie – zosnutie. A začala s úctou uspenskej Bohorodičky 
hneď po Efezskom koncile (r. 431). Tým sa odlišuje od západnej tradície, ktorá slávi sviatok 
od 7. stor, pod názvom Nanebovzatie Panny Márie.  

Je pozoruhodné, že až v našich časoch dozrel čas pre definitívne vyjadrenie Cirkvi – 
dogmu o viere, ktorá tu bola prítomná dlhé stáročia. Cirkev ústami Pia XII. v roku 1950 
vyhlásila: Je Bohom zjavenou pravdou, že nepoškvrnená vždy panenská Matka Božia, Mária, 
po skončení svojho pozemského života bola vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy (DS 
3903). Týmto vyhlásením Cirkev učí, že Boh osobitným spôsobom vyplnil svoje prisľúbenia 
na Márii a pre jej plnosť nadprirodzenej svätosti ju hneď po skončení pozemskej púte vzal 
k sebe do neba. Na ľudsky zvedavú otázku, či Mária prirodzene zomrela, alebo nie, text 
priamo neodpovedá. Ako je známe, práve univ. prof. ThDr. Mikuláš Russnák, gen. vikár 
prešovskej diecézy (1878 – 1954), podal pri príprave tejto dogmy znamenitú prácu Svätej 
stolici.  

 Litugická modlitba je staršia ako dogmatické vyhlásenie a vyjadruje prežívanú vieru 
veriacich. Ak načrieme do obsahu liturgických slôh na uspenie, sme až prekvapení ich 
bohatstvom, teologickou hĺbkou a jasnosťou.  
 Ó, aký je to veľký div! Zdroj života do hrobu sa dáva a hrob rebríkom do neba sa stáva. 
Raduje sa, Getsemanská záhrada, svätý príbytok Bohorodičky. Volajme, veriaci spolu 
s Gabrielom: „Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou. On skrze teba udelí svetu veľké milosti.“  

 
 (zdroj: www.zoe.sk) 

 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 20. - 26. 8. 2012  
 
Pondelok            17:00  † Ján, Pavol, Mária, Ján, Mária 
                                    
Utorok                 17:00  * Jozef, Mária (Michalková) 
 
Streda              17:00  * Veronika (Chalachanová) 

     
Štvrtok                   17:00  *  Juraj, Erika (Murínová) 
    
Piatok                   17:00  Na úmysel  
           
Sobota                  Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen        
                                17:00   * Jozef, Mária (Michalková) 
    Večiereň 

  
Nedeľa                 13. po Päťdesiatnici, 4. hlas 
                  8:00    Utiereň (slovenská) 
       9:00     Sv. Liturgia (slovenská)  
              10:30    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
                 17:00    Večiereň 

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 27. 8 - 2. 9. 2012 
 
Pondelok        17:00  Na úmysel 
 
Utorok                     17:00  * Mária, Mária (Michalková) 
    Večiereň  
 
Streda       Sťatie úctyhodnej hlavy slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána  

  7:00  Na úmysel     
17:00  Na úmysel  

     
Štvrtok                   17:00  Na úmysel 
     
Piatok                17:00  Na úmysel  
 
Sobota            17:00  Na úmysel 

         Večiereň  
 
Nedeľa      14. po Päťdesiatnici, 5. hlas 

  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
         9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
   10:30    Sv. Liturgia (slovenská)  
                                 17:00    Večiereň  
 



OZNAMUJEME 

• Konfederácia politických väzňov Slovenska a Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej 
stráže Vás pozývajú na PIETNU SPOMIENKU na nespravodlivo a protiprávne väznených 
komunistickým režimom, ktorá sa uskutoční v sobotu, 25. augusta 2012 v Leopoldove. Program sa 
začne archijerejskou sv. liturgiou o 9.00 h. vo Farskom kostole sv. Ignáca. Hlavným slúžiteľom  bude 
J. E. Mons. ThDr. RNDr. Ladislav HUČKO,  pražský apoštolský exarcha. Program bude pokračovať 
kladením vencov pri pamätníku obetí, obedom a návštevou bývalého väzenského cintorína. 
Predpokladaný záver stretnutie je 14. 30 h.  

• V stredu, 29. 8. 12 bude v kaplnke Úradu vlády SR slávená naša sv. liturgia s obvyklým 
začiatkom o 16. 00 h. Táto sv. liturgia je prístupná verejnosti. 

• V stredu, 29. 8. 12 slávime odporúčaný sviatok - Sťatie úctyhodnej hlavy slávneho proroka, 
predchodcu a krstiteľa Jána (Usiknovenije čestnyja hlavy Joanna Krestiteľa). V tento deň je predpísaná 
zdržanlivosť od mäsa. V deň sviatku budú znova dve sväté liturgie, prvá o 7. 00 h. v slovenskom 
jazyku a druhá o 17. 00 h. v cirkevnej slovančine.    

• V sobotu, 1. 9. 12 je začiatok indiktu, teda nového cirkevného roka.  

• Nedeľou, 2. 9. 12 prechádzame znova na tzv. „cezročný režim“ nedeľných bohoslužieb. (Viď 
bohoslužobný poriadok)  

• Sviatosť manželstva chcú prijať: 
   Henrich Krejča, rímskokatolík, syn rodičov Jindřicha a Anny r. Ikrényiovej,  narodený a bývajúci 
v Bratislave a Ivana Vansová, gréckokatolíčka, dcéra rodičov Jozefa a Tatiany r. Petrovajovej, 
narodená vo Svidníku a bývajúca v Bratislave. Sviatosť manželstva zamýšľajú prijať v našom chráme 
1. 9. 2012.  

• POZVÁNKA : Naša bratislavská eparchia organizuje púť do Lúrd, ktorá sa uskutoční v termíne od 
4. do 10. októbra 2012. Pôjde sa autobusom a cena za osobu zostáva nezmenená - 240 €. Svoj záujem 
nahláste čím skôr na eparchiálnom alebo farskom úrade. 

ĎAKUJEME  

• V nedeľu, 12. 8. 12 sa pri zbierke na podporu rehoľných sestier Baziliánok v Prešove vyzbierala 
suma 416,- €. Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“  
• Bohu známa rodina darovala na chrám 40,- €. Rodina Hudáková prispela sumou 50,- €. Srdečná 
vďaka! 
• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
       rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (11. 8. 12) a rod. Jancurovej a Mojzešovej (18. 8. 12). 
         25. 8. 12 upratuje: rod. Rimová a Roháčová  
           1. 9. 12 upratuje: rod. Michalková a Mocková. 
   Ďakujeme za Vašu službu!  

BLAHOŽELÁME  

• V utorok, 7. 8. 12 oslávila svoje 50-te rodiny aktívna veriaca našej farskej rodiny. p. Mária 
Semberová, členka farskej rady a zboru Kyrillomethodeon. V pondelok, 13. 8. 12 oslávila svoje 60-te 
narodeniny MUDr. Jana Murínová. Oslávenkyniam blahoželáme a vyprosujeme Božie požehnanie 
na „mnohaja i blahaja lita!“ 

• V sobotu, 18. 8. 12 prijali sviatosť manželstva v našom chráme Jozef a Mária Tobiášová r. 
Michalková. Novomanželom prajeme stále napojenie na Nevyčerpateľnú čašu Božej lásky.  

KKOONNTTAAKKTTYY 
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  


