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      Slovíčko o SLOVE 

 
Drahí bratia a sestry! 
 

Určite je nám známe meno rímskeho cisára z druhého storočia po Kristovi, Marca 

Aurélia. Tento „filozof na tróne“, ktorý je spojený aj s územím dnešného Slovenska, tu 

napísal časť svojho diela „Hovory so sebou.“ Vyjadril v ňom svoje myšlienky, ktoré 

vychádzali z jeho stoického presvedčenia. Tento cisár tiež prenasledoval kresťanov, lebo 

podľa neho boli v rozpore so stoickým učením, ktoré on zastával. Vždy ma zaujímal ale 

názov tohto diela. Hovory so sebou. Ako sa pozerať na človeka, ktorý sa rozpráva sám so 

sebou. Už od strednej školy si pamätám jeden bonmot: „Či sa rozprávam so sebou? Áno. 

Vždy mi dobre padne pozhovárať sa s niekým inteligentným.“  

Prenesme sa ale vo všetkej vážnosti k evanjeliu 26-tej nedele po Päťdesiatnici (Lk 12, 

16-21). V čom spočíva problém bohatého človeka z podobenstva? Tento človek na prvý 

pohľad koná celkom rozumne. Veď v knihe Prísloví nájdeme vetu: „Kto obrába svoje pole, 

má chleba nadostač, kto sa však ženie za daromnicami, je blázon.“ (Prís 12, 11) Spomeňme si 

na patriarchu Jozefa, ktorý v Egypte riešil problém úrodných a neúrodných rokov obdobne. 

Počas úrodných rokov nechal vytvoriť veľké zásoby z úrody, aby prežili neúrodné roky. 

Bohatému človekovi tiež nešlo o to, aby mal stále viac. Ešte toto a potom prestanem. Tento 

človek má dosť, nechce viac. Len si chce postaviť nové miestnosti, aby mal kde uskladniť 

úrodu. A predsa ho Pán Ježiš v podobenstve nazýva bláznom. Prečo? Zrejme preto, že 

postavil svoj život sám na sebe, na svojich schopnostiach, na svojich plánoch. Tento človek 

hovorí sám so sebou. Moje pole, moja úroda, moje sýpky. Ďalšie bláznovstvo je ukryté 

v jeho vete: „Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a 

veselo hoduj!“ (Lk 12, 19)  A v tom je obrovský omyl. Človek z nášho podobenstva žil v 

predstave, že svoju nehmotnú dušu dokáže uspokojiť hmotou, bohatstvom. Lenže Boh nám 

nedal dušu na to, aby sme ju skúšali naplniť na niekoľko okamihov, ale na celú večnosť. A to 

je možné urobiť len jediným spôsobom  Preto je toto podobenstvo výzvou, aby som postavil 

svoj život na Bohu. Nie na práci, peniazoch, tituloch, rodine. Ale aby som sa nechal viesť 

Bohom. 



Vieme, že aj hebrejčina pre výraz veriť používa sloveso aman, čo znamená dať sa 

niesť. Veriaci človek sa teda necháva niesť Bohom. No na druhej strane tiež vieme, že 

etymológia aramejského výrazu mamona má podľa niektorých významných biblistov ten istý 

slovný základ – MN – slovesa aman, ktorým sa vyjadruje úkon viery. A to je vlastne dilema 

z dnešného evanjelia. Dám sa viesť Bohom, alebo mamonou. Boháč urobil chybu, keď dal do 

zátvorky Boha a podčiarkol seba. Videl len seba a svoju bohatú úrodu. Lenže zostal chudobný 

pred Bohom. A čo je znakom tohto stavu? Hovory so sebou. 

Preto je pre nás toto evanjelium zároveň otvorenou otázkou: Hovorím so sebou? Keď 

sa modlím, s kým sa vlastne rozprávam? S Bohom alebo so sebou? Nerozprávam v modlitbe 

často len o svojich plánoch a predstavách a navyše vycibreným štýlom, aby to dobre vyznelo? 

Takto ale hovorím vlastne len k sebe alebo k tým, ktorí ma počúvajú. S akým postojom 

prichádzam do chrámu? Aby som oslávil Boha, alebo oslávil seba? Prečo sa vlastne postím?... 

Vidíme, že aj v kresťanstve môžem veľmi ľahko prejsť do stavu, kedy vlastne rozprávam so 

sebou. Toto pokušenie nás neustále prenasleduje. Preto aj dnes Boh nehovorí so sebou, ale 

hovorí k nám. Povedal konkrétne slovo, aby sme naňho celkom konkrétne odpovedali. 

Uzavrime preto túto kapitolu svojho kresťanstva: Hovory so sebou. A začnime novú: Hovory 

s Bohom. A ako to môžeme urobiť? O niekoľko kapitol neskôr evanjelista Lukáš podáva iné 

podobenstvo – O márnotratnom synovi. A práve tu nájdeme tú vetu, ktorú mladší syn povedal 

ešte k sebe, ale bola začiatkom novej kapitoly jeho života: „Vstanem, pôjdem k otcovi a 

poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe.“ (Lk 15, 18) To je to slovo, ktoré nás 

posunie správnym smerom. 

 

 

XXI. ROČNÍK FESTIVALU PIESNÍ BYZANTSKÉHO OBRADU  

 
 

Tradičný festival byzantských zborových spevov prekročil prah dvoch desaťročí a 

úspešne vykročil do ďalších ročníkov. V dňoch 16. – 18. novembra 2012 sa uskutočnil už 

XXI. ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu v Prešove pod 

záštitou Mons. Ľubomíra Petríka, hovorcu Gréckokatolíckeho arcibiskupstva. 

V piatok podvečer vstúpila do Gréckokatolíckeho katedrálneho chrámu sv. Jána 

Krstiteľa v Prešove festivalová atmosféra v podobe otváracej svätej liturgie, ktorú svojím 

spevom sprevádzal domáci katedrálny zbor. 

Program pokračoval festivalovým koncertom v sobotu 17. novembra o 14. 00 hod. Za 

prítomnosti Mons. Jána Babjaka SJ, prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupa a 

metropolitu, pražského emeritného biskupa Mons. Jána Eugena Kočiša, prof. Oľgy Benč, 

generálnej konzulky Ukrajiny na Slovensku, a mnohých ďalších vzácnych hostí a veľkého 

počtu poslucháčov sa predstavilo celkom osem speváckych zborov.  

Na koncerte vystúpili okrem iných katedrálne zbory – Gréckokatolícky katedrálny zbor 

sv. Jána Krstiteľa z Prešova (dirigent Valéria Hricovová), košický Zbor sv. Cyrila a Metoda 

pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky (dirigent Lucia Lovašová) a 

bratislavské zbory Chrysostomos (dirigent Martin Škoviera) a Kyrillomethodeon (dirigent 

Ladislav Sabolčák), pôsobiace pri Gréckokatolíckom katedrálnom chráme Povýšenia sv. 

Kríža. 

   V nedeľu bol naplnený duchovný rozmer festivalu spevom zborov z Bratislavy, 

Ukrajiny a Srbska na svätých liturgiách v katedrálnom chráme a v chrámoch na Sídlisku III a 

sídlisku Sekčov. 

 

 

Zdroj: www.grkatpo.sk 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 26. 11. - 2. 12. 2012  
Pondelok            17:00  * Štefan, Katarína, Lucia (Krajňák) 

                                     
Utorok                17:00  * Danka Pjatáková 

                            19:00  * Mikuláš, Beáta (Janočko)  

           
Streda             17:00  Na úmysel 

     

Štvrtok               17:00  † Ľudovít (Michalková)  

    

Piatok                 17:00  † Ján (Fabišik) 

    

Sobota                 17:00  † Peter, Magdaléna 

                   Večiereň 

 

Nedeľa                 27. po Päťdesiatnici, 2. hlas,  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská)  

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  

             10:30    Sv. Liturgia (slovenská) 
        

        17:00    Večiereň 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 3. – 9. 12. 2012 
Pondelok              17:00 † Júlia, Michal, Zuzana, Ján, Vladimír, Nikolaj, Magda  (Semberová) 
 

Utorok                 17:00 Na úmysel 

                             19:00 * Katarína (Michalková)    

 

Streda                  17:00  Na úmysel,   Veľká večiereň s lítiou    
  

Štvrtok                Sv. Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry     

7:00  Na úmysel (csl)             

                             17:00  Na úmysel (sk) 
         

Piatok                7:00  Na úmysel (sk) 

                             17:00  † Mária (Pokrivčák) (csl) 

    Večiereň 

 
Sobota            Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou, prikázaný sviatok 

                              8:00 Na úmysel 

                            17:00  Za veriacich farnosti  

         Večiereň  

 

Nedeľa           28. po Päťdesiatnici, 3. hlas. 

  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)  

         9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

                               10:30    Sv. Liturgia (slovenská) * Gabriela 

                               17:00    Večiereň  



OZNAMUJEME 

• Pozývame vás zapojiť sa do podujatia s názvom Biblia dňom i nocou – Súvislé čítanie a 

počúvanie Svätého písma, ktoré sa v hlavnom meste pripravuje už po tretíkrát. Čítanie sa 

začne v pondelok, 26. novembra 2012, o 9:00 h. v Kostole sv. Ladislava. 

• V sobotu, 1. 12. 12 sa uskutoční formačný deň pre mládež. Program sa začne o 9.00 h 

a zakončí ho sv. liturgia o 17.00 h. Témou stretnutia bude viera a sväté písmo.  

• V nedeľu, 2. 12. 12 bude zbierka na Charitu. Jej účelom je, aby aj ľudia bez prístrešia a tí, 

ktorí našu pomoc naozaj potrebujú, ju mohli skrze náš dar  pocítiť.  

• Vo štvrtok, 6. 12. 12 je sviatok nášho otca sv. Mikuláša Divotvorcu. V predvečer sviatku 

bude veľká večiereň s lítiou. Našu farnosť znova navštívi sám sv. Mikuláš, aby našich 

najmenších ako každoročne potešil sladkosťami. Príde v deň svojho sviatku, vo štvrtok, 6. 

12. 12, cca. o 18. 00. hod. Preto prosíme deti, aby si pripravili básničky, pesničky alebo iné 

umelecké kúsky. V deň sviatku budú opäť dve sv. liturgie – o 7.00 h. v cirkevnej slovančine 

a o 17. 00 h. v slovenskom jazyku. 

• Piatok, 7. 12. 12 je zároveň prvým piatkom v mesiaci a tak znova pozvanie a príležitosť 

zakúsiť lásku Boha vo sviatosti zmierenia. Aj v tento deň budú znova dve sväté liturgie, prvá 

o 7. 00 h. (sk) a druhá o 17. 00 h. (csl.) s možnosťou spovede počas celého dňa.  
• V sobotu, 8. 12. 12 je prikázaný sviatok Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. 

V predvečer sviatku bude veľká večiereň s lítiou. V deň sviatku budú 2 sv. liturgie – ráno o 8. 

00 h. (csl) a večer o 17. 00 h. (sk). Po sv. liturgiách bude myrovanie. 

• V nedeľu, 9. 12. 12 sa po druhej sv. liturgii uskutoční spoločný farský obed s následnou 

krátkou prednáškou na biskupskom úrade. Svoj záujem nahláste do stredy, 5. 12. 12. 

• Ponuka gréckokatolíckej cirkevnej tlače: Vydavateľstvo otcov redemptoristov z 

Michaloviec ponúka svoj časopis - mesačník Misionár, ktorý je zameraný pre všetky vekové 

kategórie a snaží sa o duchovnú formáciu gréckokatolíkov. Cena jedného čísla je 1 EURO. 

Časopis Misionár si môžete objednať prostredníctvom nášho farského úradu poprípade 

priamo u o. redemptoristov: Redakcia Misionár, Masarykova 35, 071 01 Michalovce.  

Taktiež dávame do pozornosti časopisy písané po rusínsky - grekokatolickyj rusiňskyj časopis 

ARTOS, ktorý vydáva rusínsky spolok sv. Joana Krestiteľa a BLAHOVISTNIK, ktorý 

vydávajú o. baziliáni na Slovensku.  Objednať si ich môžete cez farský úrad.   

ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 11. 11. 12 sme pri zbierke na podporu opravy nášho chrámu prispeli sumou 

2008,- €. Za Vašu podporu srdečne ďakujeme.  

• Bohu známa rodina prispela na opravu nášho chrámu sumou 1200,- € a Bohu známa osoba 

darovala 50,- €, Bohu známa osoba 100 €, iná Bohu známa rodina prispela sumou 100,- €.  Za 

Vaše dary vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
     rod. Jancurovej a Mojzešovej (17. 11. 12) a rod. Ličkovej a Rimovej (24. 11. 12). 

           1. 12. 12 upratuje: rod. Michalkova a Mockova   

            7. 12. 12 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova. 

   Ďakujeme za Vašu službu!   

AAKK  CCHHCCEETTEE  PPOODDPPOORRIIŤŤ  OOPPRRAAVVUU  NNÁÁŠŠHHOO  CCHHRRÁÁMMUU,,  MMÔÔŽŽEETTEE  TTAAKK  UURROOBBIIŤŤ  AAJJ  VVKKLLAADDOOMM  ČČII  

PPRREEVVOODDOOMM  NNAA  ÚÚČČEETT  NNAAŠŠEEJJ  FFAARRNNOOSSTTII::  

ČČÍÍSSLLOO  ÚÚČČTTUU::  1111447722447766//00990000,,  SSLLOOVVEENNSSKKÁÁ  SSPPOORRIITTEEĽĽŇŇAA,,  AA..SS..  

SSPPRRÁÁVVAA  PPRREE  AADDRREESSÁÁTTAA::  OOPPRRAAVVAA  CCHHRRÁÁMMUU..      


