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Slovíčko o SLOVE 

 
Drahí bratia a sestry! 

 

V súvislosti s blížiacim sa koncom roka 2012 sa z viacerých strán ozývajú hlasy, ktoré 

hovoria o konci sveta. Existujú všemožné hypotézy, ktoré fabulujú, ako by sa to asi mohlo 

stať. Možno aj pod vplyvom týchto hlasov si niektorí robia plány len po určitý dátum, ktorý 

niekto „úplne presne a zaručene“ vyrátal. My kresťania ale veríme niečomu inému. Alebo 

presnejšie Niekomu konkrétnemu – Ježišovi Kristovi, ktorý hovorí, že „o tej hodine nevie nik, 

ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec. (Mt 24, 36) Nás kresťanov má totiž zamestnávať 

iný „koniec sveta“.  

Na pozadí týchto myšlienok máme pred sebou evanjelium 28. nedele po Päťdesiatnici 

(Lk 17, 11-19) A môžeme povedať, že je to práve príbeh o „konci jedného sveta“. Pán Ježiš 

uzdraví 10 malomocných. Zmení im svet od základov. Daruje im nový začiatok. Ale len jeden 

z nich sa vráti, aby sa poďakoval. Len pre toho jedného sa skončil svet nevery a začal sa svet 

viery. A táto viera ho priviedla k vďačnosti. Preto sa môžeme spoločne zamyslieť nad týmto 

slovom. Čo je to vlastne vďačnosť? Už malé deti učíme, aby sa za všetko poďakovali. 

Uvažovali sme už niekedy nad tým, že tu nejde len o nejaké dobré maniere? Nie je to len 

prejav nejakej slušnosti či zdvorilosti. Úprimné slovo ďakujem vyjadruje skutočnosť, že 

medzi nami vzniká akési spojenie. Akoby som pri slove ďakujem hovoril: „Vidím teba a to, 

čo mi dávaš. Ty máš pre mňa význam. Nie je pre mňa samozrejmé, že si tu, a že dávaš, čo 

chceš a môžeš.“ Neskôr sa ale môže stať, že okrem radosti z obdarovania sa k vďačnosti 

primieša aj ponižujúci pocit moci nad obdarovaným. Počul som osemročného chlapca 

povedať šokujúcu vetu: „Keď dostávam darčeky, najťažšie na tom je, že sa musím 

poďakovať.“ Prečo? Cítim sa ako bohatý vlastník toho, čo som dostal a zrazu musím myslieť 

na toho, kto ma obdaroval. Čo robíme, aby sme sa toho zbavili? Musíme sa odplatiť, 

revanšovať. Pozval ma niekto na oslavu? Pozvem aj ja jeho. Dal mi niekto k narodeninám 

darček? Urobím preňho to isté. Pred našim sobášom rodičia zostavovali zoznam pozvaných 

presne podľa tejto schémy. Musíme ho pozvať, veď aj on nás pozval. Len aby sme nezostali 

nikomu nič dlžní. Len sa rýchlo zbaviť tohto pocitu vďačnosti a zaviazanosti. Keď sa ale 



chceme odplatiť, akoby sme sa chceli zbaviť toho druhého. Chceme preseknúť puto, ktoré nás 

viaže. Chceme sa oslobodiť. Preto môžeme povedať: Odplata je výrazom moci a kontroly, 

vďačnosť je výrazom viery.  

Toto nám hovorí ej dnešné evanjelium. „Tvoja viera ťa uzdravila.“, povedal Pán Ježiš 

samaritánovi, ktorý sa vrátil poďakovať. On mu nepovedal: „Tvoja slušnosť, tvoje dobré 

maniere, tvoja dobrá výchova ťa uzdravili.“ Ale viera uzdravila človeka. Náš príbeh sa 

odohráva na hraničnom území medzi Galileou a Samáriou. Medzi civilizáciou a púšťou, 

medzi životom a smrťou. Tam v izolácii a v smrti prebývali malomocní. Vyčlenení zo 

spoločenstva živých. Podľa starobylého židovského zvyku, ak niekto ochorel na 

malomocenstvo, mal nad ním kňaz vykonať tzv. rituál mŕtvych. Malomocný bol tak vlastne 

„pochovaný za živa.“ Tým, že ich Pán Ježiš posiela ku kňazom, dáva im možnosť 

vzkriesenia. Uzdravení mohli byť znovu prijatí do sveta živých. Znamená to pre nich koniec 

sveta mŕtvych a začiatok sveta živých. Podrobia sa ceremónii, ktorú predpisuje židovský 

zákon a žijú ďalej. Takto sa asi zachovali deviati malomocní z nášho príbehu. Ale jeden nie. 

Jednému z desiatich nestačí len nejaký obrad. Vidí, že tu nestačí obrad na to, aby sa odplatil. 

Musí urobiť viac! Preto sa vracia k Ježišovi. Lebo zažil, že v tomto Ježišovi Kristovi ho 

stretol sám Boh a tento Boh má preňho obrovský význam. Uzdravený samaritán uznáva svoju 

závislosť na Bohu, preto prichádza a ďakuje. Jeho vďaka nie je zdvorilá odplata, ale viera. 

Viera v to, že Boh mu daroval nový život, lebo s ním ešte má nejaký plán. To je koniec sveta 

bez Boha a začiatok sveta s Bohom. A čo ho spôsobilo? Desiati malomocní kričali na Pána 

Ježiša: „zmiluj sa nad nami!“ (Lk 13,17) A v ďalšom verši nasleduje dôležitá poznámka: 

„Keď ich (Ježiš) uvidel, povedal ...“ Ježiš Kristus ich uvidel. Boh neuhýba pohľadom. Johann 

Wolfgang von Goethe napísal: „Keby moje oko nebolo slnečné, ako by mohlo rozoznať 

slnko?“ Myslel tým, že to, čo chcem skutočne poznať, musí už byť v mojom vnútri, alebo sa 

to musí stať mojou súčasťou.  Niektorí exegéti hovoria, že toto sa odohralo aj v dnešnom 

príbehu evanjelia. Ježiš Kristus videl týchto malomocných a tým pohľadom sa oni stali jeho 

súčasťou. Tým pohľadom ich Kristus pozýva do osobného vzťahu dôvery. Na toto pozvanie 

odpovedal kladne iba jeden z nich. 

Preto je dnešné evanjelium pre nás dôležitým otáznikom. Keď prichádzam na slávenie 

Eucharistie, ako vlastne ďakujem? Ďakujem Bohu len zo zdvorilosti, zo slušnosti, alebo je 

moja vďaka odrazom mojej viery? Nechcem sa nejakým obradom len odplatiť Bohu a mať 

„od neho pokoj?“ Božie slovo nám preto ponúka koniec takého sveta a chce nám darovať 

nový. Svet závislosti na Bohu. Tento svet nikdy nezanikne.  

 

Formačný deň v Roku viery 
 

V sobotu, 1. decembra 2012 sa v priestoroch Eparchiálneho úradu v Bratislave stretla 

mládež z farnosti Bratislava–Staré mesto, aby sa spoločne zamýšľali nad obsahom Roku 

viery, ktorý vyhlásil Sv. Otec Benedikt XVI. Témou stretnutia bola Viera a Sväté písmo. 

Program sa začal o 9. 00 h modlitbou 3. hodinky a pokračoval predstavením prítomných, po 

ktorom nasledovala prvá katechéza o viere, popretkávaná citátmi zo Svätého písma. Jej 

cieľom bolo priviesť prítomných k zamysleniu, čo je to viera, ako sa získava, čo znamená jej 

praktizovanie, či nedostatok. 

Katechézu vystriedala skrutácia Písma, kde prítomní rozjímali nad konkrétnymi 

veršami z Božieho slova. Po spoločnom obede program pokračoval delením a druhou 

katechézou o „márnej a skutočnej viere.“ Potom sme sa pomodlili v chráme akatist k Tej, 

ktoré ako prvá prijala Živé Slovo do svojho života a Ono sa cez ňu stalo telom. Vyvrcholením 

programu bolo slávenie sv. liturgie, po ktorom si ešte prítomní mohli pozrieť krátky film na 

aktuálnu tému. Zostáva dúfať, že pozitívne ohlasy, ktoré zúčastnení vyjadrili, sa prenesú aj do 

nášho každodenného života, aby sme znova objavili to, k čomu nás pozýva Svätý Otec týmto 

rokom – radosť z viery. 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 10. - 16. 12. 2012  
 

Pondelok            17:00 † Andrej, Zuzana, panychída   

                                     
Utorok                17:00  Na úmysel 

                            19:00  † Michal, Mária a ostatní z rodiny (Šecková) 

           

Streda             17:00 Na úmysel 
     

Štvrtok                17:00 * Lucia Krajňáková 

    

Piatok                 17:00 † Juraj Parnahaj, panychída  

    

Sobota                 17:00  Na úmysel  

                   Večiereň 

 

Nedeľa                 Sv. Praotcov, 4. hlas,  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská)  

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  

             10:30    Sv. Liturgia (slovenská) 
        

        17:00    Večiereň 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 17. – 23. 12. 2012 
 

Pondelok              17:00 † Ján, Anna, Ján (Fabišik)  
 

Utorok                 17:00 Na úmysel 

                             19:00 Na úmysel   

 

Streda                  17:00  Na úmysel   
  

Štvrtok               17:00  † Anna (Michalková) 
         

Piatok              17:00  † 0ľga, Zuzana, Milan, Peter, Anna, Pavol (Ličko)  

    
Sobota         17:00  Za veriacich farnosti  

         Večiereň  

 

Nedeľa           Sv. Otcov, 5. hlas. 

  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)  

         9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

                               10:30    Sv. Liturgia (slovenská)  

                               17:00    Večiereň  

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

 

• V nedeľu, 16. 12. 12 znova urobíme zbierku na podporu opravy nášho chrámu. Doposiaľ sa 

na tento účel vyzbierala suma 10 440,- € (zbierky, myrovania, individuálne dary) z potrebnej 

sumy 17 000 €. Úprimne ďakujeme za túto Vašu štedrú podporu.   

• V stredu, 12. 12. 12, o 16.00 hod. budeme znova sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády 

SR. Táto sv. liturgia je prístupná pre verejnosť.  
• Náš katedrálny zbor Kyrillomethodeon a naša eparchia Vás srdečne pozývajú na vianočný 

koncert Slavite Jeho, ktorý sa uskutoční v stredu, 19. 12. 12 o 19. 00 h. v chráme sv. 

Ladislava na Špitálskej ulici v Bratislave. 

• Mladí z našej farnosti pripravujú 9. ročník gréckokatolíckeho plesu a s radosťou Vás na 

ňom očakávajú. Budú vďační za podporu darom alebo financiami. Ples bude v UPC v 

Mlynskej doline, 26. 1. 2013 so začiatkom o 19.00h. Cena jedného lístka je 19,- €. Ich predaj 

sa začne v nedeľu, 9. 12. 12 po sv. liturgiách. Kontaktnou osobou je Michal Janočko. Prvých 

50 lístkov si môžete kúpiť za zvýhodnenú cenu 16,- €. Novinkou je aj predaj lístkov cez 

internet na adrese: www.rezervovane.sk.   

• V sobotu, 22. 12. 11, o 16. 00 hod. sa v priestoroch biskupského úradu uskutoční stretnutie 

detí. Náplňou tohto stretnutia bude najmä príprava ozdôb na náš vianočný stromček v chráme.   

• 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, 25. 11. 12 sme pri myrovaní, ktoré bolo zbierkou na tzv. Solidárny fond prispeli 

sumou 540,- €. Podporili sme tým ekonomicky slabšie farnosti našej eparchie. V nedeľu, 2. 

12. 12 sa pri zbierke na Charitu vyzbieralo 585,- €. Táto suma bola zaslaná Gréckokatolíckej 

charite do Prešova, ktorá ich použije na starostlivosť o ľudí v núdzi.   

• Bohu známa osoba prispela na opravu nášho chrámu sumou 100,- €. Za Vaše dary 

vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
     rod. Michalkovej a Mockovej (1. 12. 12) a rod. Kováčovej a Vavríkovej (7. 12. 12). 

           15. 12. 12 upratuje: rod. Hrubčinova a Semberova 

            22. 12. 12 upratuje členovia neokatechumenátneho spoločenstva. 

   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..      

http://www.rezervovane.sk/

