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      slovíčko o SLOVE 
 

Vstúpili sme do obdobia Veľkého pôstu. Máme za sebou prípravné obdobie, kedy sme 

sa postupne mohli pozrieť do zrkadla Božieho slova a objaviť nesprávne postoje, ktoré nás 

vzďaľujú od Boha – lakomstvo a mamonárstvo Zacheja, pýchu farizeja, vlastné hospodárenie 

márnotratneho syna či legalizmus jeho staršieho brata, zanedbávanie skutkov lásky 

v evanjeliu Nedele o poslednom súde.  Aj to dnešné evanjelium nás duchovne pripravuje na 

toto obdobie Veľkého pôstu, ktoré zvykneme označovať aj ako svetlý smútok. Smútok preto, 

lebo sme objavili  jeden z týchto postojov. Svetlý preto, lebo každá naša situácia môže byť 

prežiarená svetlom Kristovho vzkriesenia. Keď sa spomenie pôst, možno niekomu napadne 

otázka: „Ale načo vôbec pôst? Nestačila by iba modlitba? Neskončíme tak len v nejakom 

extrémizme farizeja, ktorý sa síce postil dva razy do týždňa, ale pritom pohŕdal pokorným 

mýtnikom?“  

Pozrime sa preto najprv na svedectvá Sv. písma. Tam vidíme, že pôst bol spolu 

s modlitbou pevnou súčasťou vzťahu Boha a človeka. Mojžiš sa napríklad postil štyridsať dní 

a nocí, pred tým ako dostal od Boha desať prikázaní. Prorok Daniel sa postil, keď vyznal vinu 

svojho ľudu. Kráľ Dávid sa postil, keď spáchal ťažké hriechy. Keď Izrael ohrozovali 

nepriatelia bol nariadený pôst. Podobne za Ezdráša a Nehemiáša. Aj v Novom zákone vidíme, 

ako sa Pán Ježiš na začiatku svojho pôsobenia postí štyridsať dní. V evanjeliu na prahu 

pôstneho obdobia sme počuli jasné pokyny, ako sa máme modliť a postiť. (Mt 6, 14-21) Pre 

Pána Ježiša je samozrejmé, že sa jeho učeníci postia. On im neprikazuje: „Musíte sa postiť!“ 

Alebo: „Ak sa náhodou budete postiť,“ ale hovorí: „keď sa postíte ...“. Aj apoštol Pavol 

spomína na mnohých miestach pôst. Spoločným menovateľom všetkých správ o pôste v biblii 

je, že keď sa ľud verejne modlil a postil, Pán Boh zakaždým zasiahol. Pôst má spoločne 

s modlitbou veľkú duchovnú silu. Preto uveďme aspoň tri dôvody, prečo je pôst spolu s 

 modlitbou taký dôležitý. A nemyslíme tu na pôst, keď sa chce niekto zbaviť nadváhy. 

Myslime na pôst pre Pána. Ide tu o pôst, ktorým chceme hľadať blízkosť Boha.  

Veľmi dobre poznáme situáciu, keď Pán Ježiš dostane otázku, ktoré prikázanie 

v zákone je najväčšie. A Kristus dáva jasnú odpoveď. Najväčšia je láska v troch hlavných 

rovinách - k Bohu, blížnemu a sebe. To je najdôležitejšie v živote. A práve v tomto nám môže 

pomôcť Veľký pôst. Prehĺbiť tieto tri rozmery vzťahov. Lebo pôst je prostriedkom na to, aby 
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som lepšie spoznal seba,  pomáha lepšie sa modliť a taktiež mi môže pomôcť viac milovať 

ľudí okolo seba.  

Pôst mi teda pomáha, aby som lepšie spoznal seba. V akom zmysle? Nikto nie je 

dokonalý. Každý máme svoje nedostatky, nejaký ten balast, ktorý vláčime so sebou. 

Problémy a ťažkosti, ktoré máme sami so sebou. Egoizmus, zranenia, rôzne formy strachu, 

frustrácie, nesplnené sny či sklamané nádeje. Musíme bojovať s mnohými vecami a často 

nevidíme, čo je koreňom daného problému. A potom je nám ťažké prijať seba, prijať druhých 

a naplno dôverovať Bohu. Čo robiť v tejto situácii? Samozrejme je potrebné o tom hovoriť 

s Bohom v modlitbe či s inými ľuďmi. Ale môže pomôcť aj pôst. Pomocou pôstu môžeme 

lepšie odhaliť toho protivníka. Vidieť ho jasnejšie. Lebo práve dobrým jedlom, pitím alebo 

iným rozptýlením môžeme mnohé veci v sebe potlačiť. Spomínanú frustráciu, nespokojnosť, 

prázdnotu. Ale keď sa postíme, potom mnohé tieto skutočnosti vyplávajú na povrch. Potom sa 

ukáže, z čoho vlastne žijem. Čo je mojou naozajstnou prioritou. Toto poznanie môže byť 

niekedy veľmi bolestivé, ale je ale veľmi potrebné. Lebo na to, aby som mohol prijať seba, 

musím sa najprv dobre poznať. Aj svoje temné stránky. Potom sa môžem pokorne postaviť 

pred Boha a úprimne ho prosiť: „Pane toto je moja situácia, prosím ťa pomôž mi sám to 

nedokážem!“  

Pôst nám tak pomáha lepšie sa modliť. Niektorí ľudia si myslia, že modlitba je čisto 

vnútorný úkon a nemá nič spoločné s naším telom. Židia a raný kresťania to videli ináč. Bola 

a je to záležitosť celého človeka – tela i duše. Spomeňme si na zábery spred Múra nárekov 

v Jeruzaleme. Tieto vonkajšie gestá podčiarkujú a umocňujú modlitbu, ktorá vychádza zo 

srdca. A práve toto je ďalší účel pôstu. Podčiarkuje  modlitbu. Umocňuje ju. Ale pozor – 

nenahrádza! Keď chcem Bohu predniesť niečo, na čom mi veľmi záleží, vždy tu umocňujem 

pôstom. Lebo tak sa nemodlím len v sebe, len ústami, ale celým bytím, celým človekom. Pôst 

nám tiež ukazuje, že si sami nevystačíme. Moderný človek si dnes chce vystačiť sám podľa 

hesla: „Všetko, čo potrebuješ už je v tebe. Len to rozvíjaj!“ Pri postení ale vychádza najavo, 

že to nie je celkom tak. Svojmu prázdnemu žalúdku nemôžem povedať: „Objav, čo je v tebe. 

Vystačíš si aj sám.“ Keď sa postíme, celou existenciou prežívame, že sme odkázaní na 

naplnenie. Sme odkázaní na pomoc Boha. V Starom zákone v Druhej knihe kroník čítame, 

ako proti Izraelitom stála vojenská presila. A čo urobil kráľ Jozafát. To čo by zrejme žiadny 

generál neurobil. Nariadil pôst. Jozafát ale nevsadil na silu svojich vojakov, ale na moc Boha. 

Toto je pôst. Vsadiť na silu Boha.  

A do tretice mi pôst môže pomôcť nanovo objaviť človeka vedľa mňa. Už 

v Hermasovom pastieri z roku 150 po Kristovi nájdeme nariadenie o tom, že ak sa niekto 

postí, má to, čo ušetrí za jedlo, dať buď vdove, sirote alebo núdznemu, aby z môjho pôstu mal 

úžitok aj niekto iný. A potom tu je aj iná možnosť. Postiť a modliť sa za niekoho iného. Tým 

dávam najavo, že sa staviam spolu s ním pod jeho jarmo. Celý sa pridávam k problému iného 

človeka. To je znak lásky. Pôst nemusí byť všeliekom na každý môj problém. Ale spolu 

s modlitbou a čistým srdcom môže byť kľúčom k dverám, keď iné kľúče zlyhali.          

 

Formačný deň v sobotu Teodora Tiróna 

 
V prvú pôstnu sobotu, 8. 3. 14 sa uskutočnil formačný deň pre mladých z našej farnosti 

na tému Pôst a modlitbou. Program sa začal modlitbou 3-tej hodinky v chráme a pokračoval 

katechézou o význame pôstu a jeho bohoslužieb v našej cirkvi. Po modlitbe 6-tej hodinky a 

spoločnom obede nasledovala ďalšia katechézy, ktoré predniesol o. Igor Cingeľ, 

protopresbyter trenčiansko-nitrianskeho protopresbyterátu. Venoval sa v nich hlavným črtám 

pôstnej východnej spirituality, ale aj významu konkrétnych prvkov veľkopôstnych 

bohoslužieb. Po spoločných deleniach formačný deň zavŕšilo slávenie sv. liturgie v chráme, 

ktorej predsedal o. Igor.     



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 10. - 16. 3. 2014  
 

Pondelok            17:00   Veľkopôstna večiereň 

                           

Utorok               17:00   Veľkopôstna večiereň 

 

Streda                17:00 Služba preždeosvjaščénnych dárov  

 
Štvrtok              17:00   Veľkopôstna večiereň 

         

Piatok                17:00   Liturgia vopred posvätených darov 
                 

Sobota                2. pôstna 
                           17:00 Sv. liturgia za zosnulých, panychída, hramoty (cirkevnoslovansky) 

      Večiereň  

 

Nedeľa         2. pôstna, 2. hlas. 

  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)  

         9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

                               10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  

                               17:00   Veľkopôstna večiereň  

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 17. – 23. 3. 2014 
 

Pondelok            17:00   Veľkopôstna večiereň 

                           

Utorok               17:00   Veľkopôstna večiereň 

 

Streda                17:00 Služba preždeosvjaščénnych dárov  

 
Štvrtok              17:00   Veľkopôstna večiereň 

         

Piatok                17:00   Liturgia vopred posvätených darov 

                 

Sobota                3. pôstna 
                           17:00 Sv. liturgia za zosnulých, panychída, hramoty (slovensky) 

         Večiereň  

 

Nedeľa         3. Pôstna - Krížupoklonná 3. hlas. 

  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)  

         9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

                               10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  

                               17:00   Sv. tajomstvo pomazania chorých  

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 9. 3. 14 je vyhlásená zbierka na Charitu. Svojimi darmi môžete podporiť činnosť 

Gréckokatolíckej charity v Prešove a tým ľudí v núdzi, ktorý túto pomoc veľmi potrebujú. 

•  Sobota, 15. 3. 14 je druhá zádušná. Svätá liturgia bude slávená za našich za zosnulých 

veriacich. Následne bude panychída s hramotami. Bohoslužobný jazyk bude 

cirkevnoslovanský. Na tretiu zádušnú sobotu 22. 3. 14 budú bohoslužby v slovenčine.  

• V nedeľu, 16. 3. 14 pozývame na spoločný farský obed, ktorý bude po skončení sv. liturgií. 

Po obede bude na eparchiálnom úrade premietaný dokumentárny film „Zima viery, dráma 

slovenských gréckokatolíkov”, ktorý natočila televízia Talianskej biskupskej konferencie Tv 

2000. Do tohto dokumentu o prenasledovaní našej cirkvi prispel svojím osobným svedectvom 

vladyka Petra Rusnák, ako aj ďalší kňazi a veriaci bratislavskej gréckokatolíckej farnosti – 

o. Štefan Čarný, o. Vladimír Skyba, Ing. Ivan Tirpák, PhDr. Viera Michalková, prof. Daniel 

Škoviera a iný.  
• V stredu, 19. 3. 14 budeme v kaplnke Úradu vlády SR sláviť liturgiu vopred posvätených 

darov s obvyklým začiatkom o 16. 00 h. Táto sv. liturgia je prístupná verejnosti. 

 • Tretia pôstna nedeľa, 22. 3. 14 je - KRÍŽUPOKLONNÁ. Počas utierne bude k verejnej úcte 

slávnostne vyložený ikona s ostatkami sv. Kríža. o 17. 00 hod. udelenie sv. tajomstva 

pomazania chorých.  

• 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 rodina darovala na podporu farnosti sumu 100 €. Vyslovujeme úprimné „Pán 

Boh odmeň!“  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    rod. Krajňákovej a Žeňuchovej  (1. 3. 14) a rod. Mojzešovej a Pätoprstej (8. 3. 14) 

          15. 3. 14 upratuje: rod. Džupinová a Rimová  

          22. 3. 14 upratuje: rod. Michalková a Mocková.  

 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 22. 2. 14 prijali sv. tajomstvo manželstva Matúš Suja a Marta Jalčáková. 

Mladomanželom blahoželáme a vyprosujeme veľa „úspechov v živote i vo viere“!  

 

KKOONNTTAAKKTT 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte: 
  
osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 0911/400 845; 0907/387 265, 
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 
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