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Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi 
 

Drahí bratia a sestry! Dnes, 2. februára, slávime v cirkvi veľký sviatok - Stretnutie 
Pána, ľudovo nazývaný Hromnice. Tomuto sviatku sa budem venovať v kázni. Preto mi 
dovoľte, vám napísať, čo to o dnešnej nedeli, ktorou vstupujeme do predpôstného obdobia 
a ktorá nesie názov: Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. 

Ježiš Kristus vo svojom učení často používal podobenstvá, teda rozprávania, ktoré 
jasným a zrozumiteľným spôsobom vysvetľovali poslucháčom nejakú morálnu náuku, 
pravdu či cnosť. Podobenstvo sa ľahko počúva a ľahko si zapamätáme jeho obsah. 
Podobenstvom o mýtnikovi a farizejovi, ktoré zaznamenal sv. evanjelista Lukáš v 18. 
kapitole, nám Ježiš predkladá pred zrak dva kontrasty: pyšného farizeja a pokorného 
mýtnika. A na týchto dvoch typoch ľudí nám ukazuje zlo pýchy a význam pokory. 

Farizeji za čias Ježiša Krista boli náboženskou sektou, ktorá zdôrazňovala prísne a 
legalistické dodržiavanie Mojžišovho zákona a tradícií. Pre nich mala väčší význam litera 
Zákona, než samotný duch Zákona. Ich spravodlivosť spočívala skôr v povrchnom 
zachovávaní Zákona a rôznych predpisov, než na praktizovaní cností, ktoré predpisoval 
Zákon. Farizeji sa považovali za tých, ktorí dodržujú Zákon, pýšili sa svojou falošnou 
nábožnosťou a povýšenecky sa pozerali na tých, ktorí nepatrili do ich sekty. 

Podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi nám jasne ukazuje, že Boh sa nepozerá na 
osobu a jej stav, ale hľadí do srdca a do duše. Tu chápeme pravdivosť slov Svätého 
písma, ktoré hovorí: „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť“(1 Pt 5, 5). Teda je 
jasné, že Boh neprijal modlitbu vystatovačného a pyšného farizeja, namiesto toho však 
vypočul modlitbu pokorného mýtnika. Pýcha patrí k hlavným hriechom a je najväčšou 
prekážkou pre obrátenie a pokánie, zatiaľ čo pokora je počiatkom opravdivého obrátenia 
a základom pravdivého pokánia a pôstu. 

Preto si Cirkev želá, aby sme sa aj my, blížiac sa k Veľkému pôstu, naň pripravovali 
veľkou pokorou, uvedomením si svojej hriešnosti, lebo len vtedy bude v nás dobrá vôľa 
k skrúšenosti srdca, pôstu a pokániu. Bez pokory neexistuje obrátenie, ani žiaľ za hriechy, 
ani návrat k Bohu. 

V tomto duchu sú zostavené aj naše liturgické texty a modlitby na nedeľu mýtnika 
a farizeja. Bohoslužobné slohy a utierňový kánon veľa krát podčiarkujú a vychvaľujú cnosť 
pokory a hania farizejskú pýchu. „Videla si duša moja – spievame na stichirách večierne – 
ako sa správal mýtnik, ako farizej? Pohrdni namyslenosťou druhého a prvého nasleduj 
v pokornej modlitbe. Volaj vrúcne k Bohu: Očisť ma, hriešnika, a zmiluj sa nado mnou“. 

„Varujme sa pyšných rečí farizejových – hovorí kondák. Od mýtnika sa učme pokore. 
Kajúcne s ním volajme: „Spasiteľu sveta, očisť svojich služobníkov. 

 
 

    Váš o. Emil Zorvan 



   Bohoslužobný poriadok 
  3. 2. –  9. 2. 2020 

 

PONDELOK  3. 2. 
Posviatok Stretnutia Pána. (do 9. 2.) 

Svätý a spravodlivý Simeon 
Bohopríjemca a prorokyňa Anna. 

zosnulým (162) 

 

 15:30   Ložín 
                    s panychídou 
 

 

 

 

 

 

+   Ján Ďurčák (10 rokov) 

 

 17:00   Falkušovce 
     výročná s panychídou 

 

+   Jolana Zajacová 

UTOROK  4. 2. 
Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský. 

zosnulým (162) 

  

 15:30   Falkušovce 
     výročná s panychídou 

 

 

+   Michal Brody 

STREDA  5. 2. 
Svätá mučenica Agáta. 

zosnulým (162) 

 

 17:00   Falkušovce 
  pohrebná s panychídou 

 

+   Margita Gubaňarová 

ŠTVRTOK 6. 2. 
Náš prepodobný otec Bukol, 

smyrniansky biskup. 
zosnulým (162) 

 

 15:30   Ložín 
pohrebná s panychídou 

 
  +   Anton Semeš 

PIATOK 7. 2. 
Prvý piatok. Voľnica. 

Náš prepodobný otec Partenios, 
lampsacký biskup. 

zo Stretnutia Pána (360) 

 

 15:30   Ložín 
 

 

 

 

 

 

+   Anna r. Tormová 

 
 

 17:00   Falkušovce 
 

 

 

 

 

+   Ján, Michal, Alžbeta 

SOBOTA 8. 2. 
Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat. 

Sv. prorok Zachariáš, ktorý videl kosák. 

 
8:00 - Michalovce - Futbalový turnaj KDH 

NEDEĽA 9. 2.  
 

Nedeľa o márnotratnom synovi. 
 

Ukončenie sviatku Stretnutia Pána. 
 

2. hlas (144), zo Stretnutia (360)  
a z triody (202) 

 

 

  9:00   Ložín 
 

  

 

*   Mária Semešová 

 

10:30   Falkušovce 
 

*   Anton, Vladimír,  

       Tomáš 

  

 
 

Farské oznamy: 
 

- Tento týždeň je prvopiatkový, preto vás srdečne pozývam na svätú spoveď, vždy polhodinu pred  
   každou svätou liturgiou v zakrestii.  

 

-  Aj tohto roku vás pozývam k obnoveniu hramôt  -  (doplneniu) mien  zosnulých, za ktorých bude  
   slávených 5 zádušných Svätých liturgii s panychídou, počas piatich zádušných sobôt. Môžete tak  
   urobiť v zakrestii. 
 

-   Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Ropoviková a Vasiľová. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
 

-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Anny Štefančíkovej. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
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