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slovíčko o SLOVE 
 

 
Vieme si živo predstaviť situáciu z nejakej cyklistickej túry. Máme pred sebou cestu, 

ktorá stúpa na vrchol. Tento úsek je zvyčajne veľmi namáhavý. Musíme nasadiť všetky svoje 

sily, niekedy ideme takpovediac až „na doraz“. Ale ak zvládneme tento náročný úsek, potom 

príde odmena. Tou odmenou je cesta smerom dole. Vtedy sa už len ľahko vezieme, možno 

sem-tam pribrzdíme. Keď sa z tohto obrazu prenesieme do duchovnej oblasti, aj tu môžeme 

pozorovať niečo obdobné. Pred nejakým časom sme začali „veľkopôstnu túru“. Tam je ale 

sklon trasy opačný. Povedali sme, že prvá etapa „Veľkého pôstu“ je cestou smerom dolu, do 

nášho vnútra, kde zostupujeme a odkrývame svoju skutočnú situáciu. A hoci klesáme, práve 

táto etapa nám ide ťažko. Ťažko sa vyrovnáme s tým, čoho všetkého sme vlastne schopní 

alebo neschopní. Ak sme dôslední a úprimní, postupne prichádzame k poznaniu mnohých 

svätcov, ktoré trefne vyjadril sv. Filip Néri v modlitbe: „Drž ma, Pane, lebo ja som schopný 

každého hriechu.“ Tento zostup je veľmi náročný. Je ľahšie povedať všeobecne, že som 

hriešny. Ale už ťažšie mi padne, keď som usvedčený z konkrétneho hriechu egoizmu, 

lakomstva, lenivosti, nečistoty, závisti, prázdnych rečí, odsudzovania... Preto nás chce Boh 

povzbudiť nedeľou uprostred Veľkého pôstu. Chce nám pripomenúť, že na konci tejto 

namáhavej cesty dolu kopcom, nás čaká odmena. Je to znamenie víťazstva. Znamenie, že 

odteraz to pôjde už len „hore kopcom“. Je to vytúžená odmena presne uprostred 

„veľkopôstnej túry“. Kristov Kríž. Ako teda prijať túto odmenu?         

Spomínam si na krátky jazykový pobyt v bývalom kartuziánskom kláštore, kde sme 

mávali aj pravidelné bohoslužby v chráme. A práve tam som si všimol jednu nástennú maľbu. 

Očividne potrebovala reštaurátora. Na tejto maľbe bola len ruka ktorá držala tabuľu prikázaní. 

Na tejto maľbe a ale podpísal zub času. Chýbala totiž postava. Správca chrámu nám vysvetlil, 

že zatiaľ nedostali povolenie na reštaurovanie. Pri pohľade na tento obraz som si uvedomil, že 

v istom zmysle vystihuje nebezpečenstvo, ktoré nás ohrozuje v kresťanstve. Sme náchylní 

redukovať. Redukovať kresťanstvo len na sumu príkazov a zákazov. Redukovať Veľký pôst 

len na sumu predpisov, noriem. Redukovať dokonca aj Kristov kríž len na kus dreva, na 
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ktorom zomrel Boží syn, Ježiš Kristus. Ale čo vlastne redukujeme? Odstraňujeme osobu 

Boha. Zub času tohto redukovania spôsobil, že potrebujeme zreštaurovať obraz nášho 

kresťanstva. Potrebujeme tam znova vrátiť osobu Boha, ktorý je láska. Často sa v tejto 

spojitosti uvádza homiletické prirovnanie, ktoré opäť oslovuje našu predstavivosť. 

Predstavme si, že sme veľmi unavení a niekto nás požiada, aby sme zaniesli zhruba 

päťdesiatkilogramové vrece zemiakov susedom. Prirodzene sa začneme vyhovárať. Sme 

unavení, nechce sa nám, je veľa hodín, susedia určite nebudú doma... Keby sme sa ale ocitli 

v inej situácii. Sme na celodennej túre s rodinou v prírode. Pomaly sa blíži večer a všetci ste 

už unavení. Zrazu si pri ceste späť vaše dieťa si poraní nohu a nemôže kráčať ďalej. Čo 

urobíte? Budete sa sťažovať na to, že ste unavení, že sa Vám nechce, vyhrešíte dieťa za to, že 

nadávalo väčší pozor? Ak ste dobrý rodič, vezmete ho na ruky a nesiete ho do bezpečia. 

Možno približne rovnaká váha ako pri prvom vreci zemiakov, ale jeden obrovský rozdiel: 

osoba, ktorú milujeme.  

Tradične nás tento príbeh povzbudzuje k zachovávaniu prikázaní. Máme vidieť osobu 

Boha, ktorého milujeme a preto robíme to, čo nám hovorí. Osobne by som tu videl aj iné 

použitie jeho zmyslu. My sme to zranené dieťa, ktoré Boh berie do náručia a nesie do 

bezpečia. Ja som ten zranený hriechom na ceste a Pán Ježiš je ten, kto ma berie na ruky 

a nesie domov. K sebe do neba. Toto pre mňa znamená zreštaurované kresťanstvo. Toto 

znamená vrátiť do obrazu viery osobu. Toto je pre mňa odmenou. Preto máme uprostred 

„veľkopôstnej túry“ pred sebou Kristov kríž. Na prvú pôstnu nedeľu nám Kristus sľúbil, že 

uvidíme „otvorené nebo.“ (Jn 1, 43-51) Na druhú pôstnu nedeľu nám Boh pripomenul, že je 

potrebná aj otvorená strecha môjho života. (Mk 2, 1-12) A na tretiu Krížupoklonnú nedeľu 

nám Boh ukazuje konkrétny kľúč. Kľúčom je môj kríž. To je všetko to, čo sme objavili a čo 

nesieme vo svojom vnútri. Tou „nebeskou zámkou“ je Kristov kríž. Teraz už len vložiť kľúč 

do zámky. Spojiť svoj kríž s Krížom Ježiša Krista. Ak sme teda na tej „veľkopôstnej trase“ 

zišli až na dno svojho vnútra, môžeme sa tešiť na odmenu. Teraz sa nám pôjde naozaj ľahko. 

Pretože nás ponesie Pán Ježiš sám.  

 
KAJÚCI KÁNON SV. ANDREJA KRÉTSKEHO 

 

Ak je niečo charakteristické pre Veľký pôst v byzantskom obrade, určite jedným z prvých 

špecifických prvkov je práve  štvrtok piateho týždňa Veľkého pôstu. Počas utierne v tento deň 

sa spieva kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho, v ktorom sa najlepšie odráža náboženská 

psychológia pôstnych dní na Východe. 

O živote Andreja Krétskeho sa vie veľmi málo. Narodil sa r. 650 v Damasku veľmi 

zámožným rodičom. Do siedmeho roku života bol úplne nemý. Keď však po prvý raz prijal 

Eucharistiu, Boh mu zázračne otvoril ústa a on začal oslavovať svojho Spasiteľa. Už ako 

štrnásťročný vstúpil do kláštora sv. Sávu v Jeruzaleme. Zomrel v roku 720 uprostred 

modlitieb na ostrove Eriso. V byzantskom obrade sa jeho pamiatka liturgicky slávi štvrtého 

júla. 

Vrcholným dielom Andreja Krétskeho je spomínaný tzv. Veľký kánon, zložený z 

deviatich piesní, ktoré rekapitulujú príbehy Starého a Nového zákona. Tento kánon si 

skutočne zaslúži pomenovanie Veľký a to nielen pre svoju rozsiahlosť /obsahuje až 250 

tropárov/, ale aj pre svoj hlboký morálno - asketický význam. Bohoslužobné predpisy 

uvádzajú, že spev tohto kánona má byť pomalý a kajúci. Kajúcnosť tiež zdôrazňujú metánie 

/veľké poklony/, pri ktorých sa kľaká a hlavou dotýka zeme. Po každom speve tropára sú 

predpísané tri také poklony, avšak v praxi sa po každom tropáre klania už len raz.  Celý kánon 

je komponovaný vo forme dialógu. Človek vedie vnútorný rozhovor so svojou dušou a so 

svojím Stvoriteľom. Tento rozhovor má charakter dôkladného spytovania svedomia a vyústi 

do úprimného vyznania sa Kristovi, akoby spovede z celého života. 
(zdroj: www.zoe.sk) 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 29. 2. - 6. 3. 2016 
 

Pondelok           17:00   Veľkopôstna večiereň (csl.) 

              
Utorok               17:00   Veľkopôstna večiereň (sl.) 

 

Streda                17:00 Služba preždeosvjaščénnych dárov (csl.)  

 
Štvrtok               17:00   Veľkopôstna večiereň (sl.) 

         

Piatok                   7:00 Utiereň   
                            17:00   Liturgia vopred posvätených darov (sl.) 

 

Sobota                Štvrtá zádušná    
                            17:00 Sv. liturgia za zosnulých, panychída, hramoty (cirkevnoslovansky) 

                                          Večiereň 

 

Nedeľa                 Štvrtá pôstna, 8. hlas  

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovansky) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovansky) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovensky)  

                              17:00   Veľkopôstna večiereň (slovensky) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 7. – 13. 3. 2016  
 
Pondelok           17:00   Veľkopôstna večiereň (csl.)  

              
Utorok               17:00  Liturgia vopred posvätených darov (sl.) 

 

Streda                17:00  Služba preždeosvjaščénnych dárov (csl.)  

 
Štvrtok               17:00   Liturgia vopred posvätených darov (sl.) 

         

Piatok                 17:00   Liturgia vopred posvätených darov (sl.)  

                 

Sobota               Akatistová 

                             16:30 Akatist k presvätej Bohorodičke  

                             17:00 Sv. liturgia (sl.) † Valéria (Michalková), panychída  

                                        Večiereň  

 

Nedeľa                  Piata pôstna, 1. hlas 

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovansky) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovansky) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovensky) 

                              17:00   Veľkopôstna večiereň (slovensky) 

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Piatok, 4. 3. 16 je prvým piatkom v mesiaci. Ráno, o 7. 00 budeme slúžiť v chráme utiereň. 

Večer, o. 17. 00 h. bude liturgia vopred posvätených darov. Počas celého dňa bude v chráme 

možnosť pristúpiť k sv. tajomstvu zmierenia. 

• Sobota, 5. 3. 16 je štvrtá zádušná. Svätá liturgia bude slávená za zosnulých veriacich našej 

farnosti a našich príbuzných a po nej bude panychída s hramotami. Liturgický jazyk bude 

cirkevnoslovanský.  
• Počnúc nedeľou, 6. 3. 16 budú sv. liturgie v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej 

doline okrem sobôt aj v nedeľu o 11. 15 h.   

• V nedeľu, 6. 3. 16 budeme o 17. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme 

Najsvätejšej Trojice v Malackách. 

• V utorok, 8. 3. 16 budeme slúžiť liturgiu vopred posvätených darov, keďže nasledujúci deň, 

v stredu 9. 3. 16 bude polyjelejný sviatok 40-tich sv. mučeníkov zo Sebastey. 

• V stredu, 9. 3. 16 sa po skončení liturgie vopred posvätených darov budeme modliť utiereň 

s kánonom sv. Andreja Krétskeho s poklonami.  

• Vo štvrtok, 10. 3. 16 je deň Veľkého kajúceho kánona sv. Andreja Krétskeho. Preto bude 

o 17. 00 h. liturgia vopred posvätených darov. 

• Piata pôstna sobota, 12. 3. 16 nesie názov Akatistová. Pred sv. liturgiou sa o 16. 30 

začneme modliť Akatist k Presvätej Bohorodičke. 

• V nedeľu, 13. 3. 16 pozývame na spoločný farský obed po druhej sv. liturgii v blízkej 

reštaurácii. Po obede bude krátka prednáška na eparchiálnom úrade. Svoj záujem nahláste, 

prosím do stredy, 9. 3. 16.   

• Aj v tomto roku pripravila Slovenská katolícka charita už piaty ročník kampane 

Pôstna krabička pre Afriku, zameranú na pomoc viacerým krajinám subsaharskej 

Afriky. Svojim pôstnym darom môžete veľmi pomôcť africkým deťom a rodinám. V tomto 

roku chce Charita podporiť výstavbu murovanej budovy pre materskú školu v Ugande a tiež 

projekty v Rwande, Južnom Sudáne a Keni. Viac informácií nájdete na plagáte 

a www.postnakrabicka.sk. Pôstne krabičky sú k dispozícii v chráme alebo na farskom úrade. 
• Liturgický program počas pôstu: 

Každú nedeľu - sv. liturgie sv. Bazila Veľkého (dopoludnia) a veľkopôstna večiereň o 17. h. 

Stredy a piatky - liturgie vopred posvätených darov o 17:00 hod. 

Počas celého obdobia Veľkého pôstu budeme dodržiavať tzv. aliturgické dni – v pondelky, 

utorky a štvrtky nebude o 17.00 h. sv. liturgia ale večiereň! 

ĎAKUJEME 

• Bohu známa osoba darovala na chrám 700 €, iná Bohu známa darovala pre potreby cirkvi 

50 €. Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

         rod. Semberovej a Vavríkovej  (20. 2. 16) a rod. Mojzešovej a Mockovej (27. 2. 16) 
         5. 3. 16 upratuje: rod. Ilenčíková a Žačiková  

       12. 3. 16 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek. 

LÚČIME SA 

• V sobotu, 20. 2. 2016 naše farské spoločenstvo opustila p. Mária Gvozdjaková († 94). 

Rozlúčime sa s ňou pohrebnými obradmi v Bratislavskom krematóriu, v pondelok, 29. 2. 16 

o 12. 00. Zádušná sv. liturgia bude po pohrebe, v chráme o 15. 45. Večná jej pamiatka!  

 

http://www.postnakrabicka.sk/


KKOONNTTAAKKTT 

V prípade otázok alebo podnetov nás, prosím, kontaktujte: 

osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0911/400 845,                                                                         
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 
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