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slovíčko o Slove 
 

Drahí bratia a sestry! 
 
 

Keď som bol mladší, jednou z mojich záľub bola aj kulturistika. Kupoval som si rôzne 
knihy a časopisy, kde boli takýto vypracovaní športovci. Na jednej strane ma to dokázalo 
povzbudiť, ale na druhej strane som si uvedomoval, ako ďaleko som od tohto ideálu. Často 
som si po nejakom tréningu v posilňovni hovorieval: „Ja taký nebudem. Ja na to nemám.“ No 
neskôr som si uvedomil, že som prehliadal jednu vec. Nevidel som celú cestu, ktorou museli 
prejsť oni. Lebo pri väčšine týchto športovcov bol aj ich tréningový a stravovací program, 
ktorý oni dodržiavali a dosiahli svoje úspechy.  

Dalo by sa povedať, že niečo podobné prežívame aj v duchovnej oblasti. O niekoľko 
dní sa Veľký pôst skončí. A možnože sa nám zdá, že sme ho nevyužili naplno. Že to moje 
obrátenie mohlo byť intenzívnejšie. A možno sa ten náš dojem ešte viac umocní, keď si 
všimneme, že cirkev nám v piatu nedeľu Veľkého pôstu kladie pred náš zrak príklad sv. 
Márie Egyptskej. Lenže nielen preto, aby sme videli len výsledok. Že sa stala svätou. Cirkev 
nám príklad jej života ponúka preto, aby sme si všimli aj jej „tréningový a stravovací 
program.“ Všimnime si, ako táto žena dosiahla svätosť. Z jej životopisu je známe, že ako 
dvanásťročná ušla z rodičovského domu do Alexandrie a tam žila hýrivým, nemravným 
životom. Po sedemnástich rokoch takéhoto života sa dostala do Jeruzalema. Tam nemohla 
vojsť do chrámu, lebo ju zadržala neviditeľná sila. Keď si uvedomila svoj padlý stav, 
oľutovala hriechy, odsúdila ich a potom sa vyspovedala. Prijala Eucharistiu a z Jeruzalema 
odišla do Jordánskej púšte, kde v pokání, v modlitbe, v pôste ako pustovníčka oplakávala svoj 
predošlý život. Takto žila 48 rokov. Toto bol jej „stravovací a tréningový program.“ Cesta jej 
obrátenia netrvala 40 dní, ale 48 rokov. Áno, veľkú úlohu tu zohral jeden okamih, ale cesta do 
cieľa trvala istý čas. A tu vidíme praktickú odpoveď na otázky: Prečo sa musíme dlho postiť?  
prečo sa musíme dlho modliť? Prečo sú pôstne bohoslužby dlhšie ako počas iného obdobia 
liturgického roka? Lebo sa dlho zaoberáme hriechom. Príliš dlho sa zaoberáme týmto svetom 
a potom si myslíme že tomu Božiemu svetu stačí venovať hodinu týždenne. Občas nás vedia 
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nadchnúť príbehy známych osobností tohto sveta. Známa herečka porodila už druhé dieťa po 
štyridsiatke. Takáto správa povzbudí ženy, ktoré dlho nemôžu mať deti. Slovák 
z Východného Slovenska urobil závratnú kariéru v Kanade. To možno dodá energiu 
začínajúcim podnikateľom. Chorých ľudí zasa posilní správa, že mladá speváčka sa vyliečila 
z rakoviny. Toto nás vie povzbudiť. Prečo nás nenadchnú také príbehy, ako napr. ten sv. 
Márie Egyptskej? Lebo tento príbeh hovorí: Ja sa môžem stať svätým! Rozprával som sa 
nedávno s jedným človekom, ktorý mal odmietavý postoj voči cirkvi. Veľmi kritizoval 
a odmietal v modlitby vyznania viery slová o tom, že cirkev je svätá. Argumentoval pritom 
škandálmi, ktoré sa v cirkvi udiali. Ľudia nechcú vidieť, že cirkev je svätá nie preto, že by 
neurobila žiadnu chybu, ale preto, že patrí Bohu. Keď v našej liturgii pred sv. prijímaním 
zaznie výzva „sväté svätým!“, idem prijímať Eucharistiu len preto, že som morálne čistý? 
Oveľa viac by tu mal prevážiť postoj, že chcem patriť Bohu. Veľmi výstižne to vyjadruje 
cirkevnoslovanský výraz „pričastije.“ Tým, že ja prijímam Boha, mám vlastne účasť na jeho 
živote; mám účasť na Jeho prirodzenosti a na Jeho vôli. A to ma robí svätým. To je teda ten 
„stravovací program“ kresťana.  

A dnešné evanjelium jasne ukazuje, čo má byť naším tréningovým programom. Dvaja 
z apoštolov, Jakub a Ján, majú pred očami jasný cieľ a preto od Pána Ježiša žiadajú: „Daj, aby 
sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ (Mk 10, 37) A aký je 
výsledok? Pán Ježiš im predkladá „tréningový program“ na dosiahnutie tohto cieľa. Tým 
programom je služba. A toto je veľmi ťažký tréning v prostredí tohto sveta. Lebo tam sa 
trénuje a skúša, ako to dotiahnuť v živote čo najďalej. Kresťan, ale trénuje, aby so dostal čo 
najbližšie k Bohu, k ľuďom okolo seba i sebe samému. Len treba začať tento program – 
službu v pokore. Práve toto je výrazom skutočnej slobody. Lebo koľko vecí a skutkov robíme 
preto, lebo to iní tak očakávajú a my čakáme ich uznanie? Lenže tým sme vlastne závislí na 
iných. Preto je cesta skutočnej služby cestou k slobode. Ale vieme, že aj tu nám hrozí 
pokušenie. Je totiž rozdiel medzi sebeckou službou a skutočnou službou. Sebecky slúži ten, 
kto si chce len niečo zaslúžiť. Uznanie, pochvalu, povesť dobrého človeka... Skutočne slúžiť 
dokážeme vtedy, keď prijmeme skutočnosť, že aj Ježiš Kristus prišiel na svet, aby slúžil. 
Slobodne slúžiť môžeme, keď uveríme, že sme milovaný Bohom, a že túto lásku si nemusíme 
a ani nemôžeme nijako zaslúžiť. Túto lásku môžeme len prijať a podľa nej žiť.  

Toto je teda ten „stravovací a tréningový program“ kresťana. Ak jedno z toho 
vypustím, moja viera sa nebude vyvíjať. Aj v oblasti športu platí niečo podobné. Aký bude 
mať účinok, ak začnem behať a cvičiť, keď sa budem naďalej nezdravo stravovať? Čo 
dosiahnem tým, že budem slúžiť, modliť sa a postiť, keď tým chcem dosiahnuť len uznanie či 
pochvalu? Tento Veľký pôst môže byť pre nás všetkých uistením vo viere: „Ty môžeš byť 
svätý! Ty môžeš patriť Bohu!“ 
 

HABEMUS PAPAM - FRANCISCUS 
 

V stredu, 13. marca 2013 o 19.06 h. to svetu oznámil biely dym z komína Sixtínskej 
kaplnky a hlahol zvonov z Baziliky sv. Petra. Stalo sa tak v piatom skrutíniu 75. konkláve, 
ktoré sa začalo 12. marca. Ako krátko po 20-tej hodine oznámil z lodžie Baziky sv. Petra 
kardinál protodiakon Jean-Louis Tauran, 265. nástupcom sv. Petra (266. pápež) sa stal 76-
ročný argentínsky kardinál, arcibiskup Buenos Aires, ordinár pre katolíkov východného 
obradu žijúcich v Argentíne, jezuita Jorge Mario Bergoglio SJ. Zvolil si meno František. Ide 
vôbec o prvého pápeža pochádzajúceho z Latinskej Ameriky. 

Udeľ, Pane, nášmu novozvolenému veľkňazovi všeobecnej Cirkvi, nášmu Svätému 
Otcovi Františkovi, rímskemu pápežovi mnohaja i blahaja ľita! 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 18. - 24. 3. 2013 
Pondelok            17:00  Večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho (csl.)  

 
Utorok                17:00  Večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho (sl.) 
 
Streda          17:00   Služba preždeosvjaščénnych dárov 
 
Štvrtok          17:00   Večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho (sl.) 
        
Piatok          17:00   Liturgia vopred posvätených darov * Nadija s rodinou 

                 
Sobota               Vzkriesenie spravodlivého Lazára 
                               17:00   Na úmysel, večiereň  

  
Nedeľa                   Kvetná nedeľa.  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie  
          10:30    Sv. Liturgia (slovenská), myrovanie 
              17:00     Večiereň  

Bohoslužobný poriadok na obdobie:  25. - 31. 3. 2013 
Veľký Pondelok       700   Sv. liturgia (slov.) 

   17 00   Sv. liturgia s večierňou (csl. –slov.) 
 

Veľký Utorok              16 30   Akatist ku Kristovým strastiam 
              17 00  Služba vopred posvätených darov (slov.)  

 
Veľká Streda     16 30   Akatist ku Kristovým strastiam  

                   17 00  Služba vopred posvätených darov (csl.)  
 

Veľký Štvrtok              9 00   Sv. liturgia, pri ktorej vladyka Peter Rusnák posvätí myro a  
                                              vykoná obrad umývania nôh 12-tim kňazom svojej eparchie                                           

  17 00  Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou   
           Sväté strasti   

 
Veľký Piatok           prísny pôst, prikázaný sviatok  

   8 00 Kráľovské hodinky   (slov.- csl.) 
 16 00   Večiereň s uložením plaštenice   (csl.-slov.) 

 

Veľká Sobota       8 00 Jeruzalemská  nadhrobná utiereň 
 16 00    Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou   

 
Nedeľa Paschy 5 30 Utiereň Vzkriesenia; posvätenie jedál, Sv. liturgia (slov.) 

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

 



OZNAMUJEME 

• V piatok, 22. 3. 13 zakončíme sv. Štyridsiatnicu. Samostatný celok, ktorý nás vovedie do 
slávenia sviatkov Paschy, je Veľký týždeň. 
• V sobotu, 23. 3. 13 sa uskutoční stretnutie mladých s naším o. biskupom vladykom Petrom 
Rusnákom. Toto stretnutie bude v Mariánke a začne sa modlitbou Krížovej cesty o 14.00 h. 
• Nedeľa, 24. 3. 13 je Kvetná nedeľa. Po sv. liturgiách bude myrovanie s rozdávaním 
posvätených ratolestí. 
• Na Kvetnú nedeľu pozývame na sviatosť zmierenia pred sviatkami Paschy. Začneme 
o 15.30 h spoločnými modlitbami a potom budeme vysluhovať sviatosť zmierenia 
individuálne. K dispozícii budú viacerí kňazi. 
• V pondelok, 25. 3. 13 budeme sláviť prikázaný sviatok Zvestovanie Presvätej Vládkyni, 
Bohorodičke Márii, vždy Panne. V deň sviatku budú dve sv. liturgie, jedna ráno o 7. 00 h. 
v slovenskom jazyku. Večer, o 17. 00 h. bude sv. liturgia Jána Zlatoústeho s večierňou. Po sv. 
liturgiách bude myrovanie.  
• Program bohoslužieb počas Veľkého týždňa a sviatkov Paschy si môžete pozrieť vyššie. Do 
pozornosti dávame Veľký piatok (29. 3. 13), kedy je prikázaný sviatok a zároveň prísny pôst. 
• V dňoch 26. – 28. júla 2013 sa v Ružomberku uskutoční Národné stretnutie mládeže R13, 
ktoré bude prebiehať paralelne so Svetovými dňami mládeže v Rio de Janeiro a bude s nimi 
tematicky prepojené. Toto stretnutie ponúkne mladým, ktorí sa nemôžu zúčastniť stretnutia 
v Riu, zažiť celoslovenské spoločenstvo. Toto stretnutie môžete podporiť kúpou náramku 
s mottom Svetových dní mládeže za symbolickú cenu 1, 30 €. Srdečne ďakujeme. 

ĎAKUJEME 

• Pri zbierke na Svojpomocný fond  sa v nedeľu, 10. 3. 13 vyzbierala suma 395,- €. 
Vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“ za Vaše dary, ktorými ste podporili fungovanie 
ekonomicky slabších farností našej eparchie. 
• Bohu známa osoba darovala na chrám sumu 100 €, iná Bohu známa prispela na podporu 
opráv sumou 50 €. Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň“! 
• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    rod. Michalkovej a Mockovej  (9. 3. 13) a rod. Kováčovej a Vavríkovej (16. 3. 13) 
              23. 3. 13 upratuje: rod. Hrubčinová a Semberová  
                27. 3. 13 upratuje: Neokatechumenátne spoločenstvo. 
Ďakujeme za Vašu službu a zahŕňame do zaambónnej modlitby „za tých, čo milujú krásu 
Tvojho domu“. 

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu, 9. 3. 13 boli v našom chráme udelené iniciačné sväté tajomstvá Richardovi 
Roháľovi. V sobotu, 16. 3. 13 bola v Kristovi znovuzrodená Lucia Katarína Piršelová. 
Vyprosujeme Božie požehnanie na „mnoho rokov!“  

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@gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717  
AAKK  CCHHCCEETTEE  PPOODDPPOORRIIŤŤ  OOPPRRAAVVUU  NNÁÁŠŠHHOO  CCHHRRÁÁMMUU,,  MMÔÔŽŽEETTEE  TTAAKK  UURROOBBIIŤŤ  AAJJ  VVKKLLAADDOOMM  AALLEEBBOO  
PPRREEVVOODDOOMM  NNAA  ÚÚČČEETT  NNAAŠŠEEJJ  FFAARRNNOOSSTTII::  

mailto:rastislav.cizik@gmail.com


ČČÍÍSSLLOO  ÚÚČČTTUU::  1111447722447766//00990000,,  SSLLOOVVEENNSSKKÁÁ  SSPPOORRIITTEEĽĽŇŇAA,,  AA..SS..  
SSPPRRÁÁVV  PPRREE  AADDRREESSÁÁTTAA::  OOPPRRAAVVAA  CCHHRRÁÁMMUU..      
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