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      slovíčko o SLOVE 
 

Jednou z hlavných otázok, ktorú často kladú už malé deti, je otázka: Prečo? Kladieme si ju 

v mnohých situáciách. Keď chceme pochopiť zmysel niečoho, alebo keď sa v budúcnosti chceme 

vyvarovať chýb minulosti. 

Presne v polovici Svätej Štyridsiatnice dominuje Krížupoklonná nedeľa. A možno sa ako 

Božie deti pýtame: Prečo? Prečo sa dnes klaniame svätému Krížu? Ľudia všetkých čias si kládli 

túto otázku. Prečo takto? Prečo to Boh urobil práve takýmto spôsobom? Prečo sa Boh stal 

človekom, žil tu medzi nami a nakoniec trpel a zomrel na kríži? Nestačilo by, keby sa Boh zjavil 

vo svojej sláve a nádhere a oznámil by nám ľuďom, že všetky následky hriechu sú znova 

odstránené? Už nebude viac bolesť, nespravodlivosť, utrpenie a smrť. Znova sa vraciame do raja. 

Takto rozmýšľať by ale znamenalo popierať hĺbku a drámu oddelenia človeka od Boha hriechom. 

A k tomu by pripadol pôvod utrpenia a smrti vo svete iba na stranu Boha, ktorý by vyzeral ako 

Ten strašne urazený hriechom človeka. Tak by vlastne Boh vystupoval ako pomstiteľ, ktorý 

utrpením a smrťou trestá hriech človeka. A zrazu, v istom momente by sa rozhodol, že sa už viac 

nebude hnevať. Toto je ale naše ľudské myslenie, naša ľudská logika. V liste Rimanom však 

čítame, že smrť je mzdou hriechu, ktorý človek robí. Hriech človeka urobil priepasť. Keďže 

hriech bol vlastne skutkom, bol potrebný iný skutok. Hriech bol skutkom človeka a ako odpoveď 

naň prichádza konkrétny skutok Boha. Nikto z ľudí nemohol a nemôže odstrániť priepasť medzi 

Bohom a človekom. Iba Boh sám. Prečo ale takto bolestivo? Utrpenie a smrť na kríži? 

V západnej teológii si túto otázku kládol napr. sv. Anzelm z Canterbury. Cur Deus homo? Prečo 

sa Boh stal človekom so všetkými následkami až ku smrti a zostúpeniu do podsvetia? Na túto 

otázku sa pokúša dať odpoveď soteriológia. (grécke slovo sotéria znamená záchrana, sotér je 

záchranca) V prvotnej cirkvi prevažoval tzv. motív výmeny. Už sv. Irenej z Lyon hovorí, že Boh 

si to takpovediac vymenil s nami. V Ježišovi Kristovi sa pravý Boh zjednotil s pravým človekom 

a preklenul tak priepasť, ktorá nás delila od Boha. Kresťanský stredovek kládol do centra Krista 

ako ukrižovaného Kráľa a Víťaza. Už na kríži môžeme vidieť jeho víťazstvo. Kresťanský 

novovek si zasa všíma najmä učiaceho Krista, ktorý dáva návod na vydarený život. A toto dnes 

stojí v centre záujmu. Ako žiť vydarený život? Mali by sme sa preto vrátiť na začiatok. Prečo sa 

človek oddelil od Boha? Je to z toho istého dôvodu, prečo sa ja od neho vzďaľujem hriechom. 

Neverím, bojím sa, že mi nedá život v plnosti. Neuznávame ho ako skutočného Pána. Preto Ježiš 

Kristus, pravý Boh a pravý človek prišiel, aby nám zobral tento strach. Aby v Getsemanskej 
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záhrade a na Golgote ukázal, že toto je cesta. Prijíma vôľu svojho Otca a uznáva ho za 

skutočného Pána a Boha.  

Aby sme vnímali posolstvo Krížupoklonnej nedele celistvo, pozrime sa na Kríž Ježiša 

Krista ako na milosť. Toto je východný pohľad. Západná teológia si často kládla otázku: Ako 

dostanem milostivého Boha? Túto otázku si kresťanský Východ nedával. Milosť vnímame skôr 

ako Trojjediného Boha, ktorý sa približuje k svojmu stvoreniu. Pre východnú teológiu milosť nie 

je iba niečo, ale Niekto – Boh sám. Milosť pre človeka znamená vstúpenie do vzťahu s týmto 

Bohom. Kríž Ježiša Krista je tak nástrojom, ktorý završuje túto milosť. Boh sa takto skláňa 

k človeku. Láska je vždy opustením svojej osobnostnej veľkosti. To platí prirodzene napríklad 

o náklonnosti matky k svojmu dieťaťu. Skláňa sa k svojmu dieťaťu, chce s ním byť na jednej 

úrovni, pretože ho miluje. Skláňa sa, aby ho potom mohla vydvihnúť k sebe. Každá láska jedného 

Ja k nejakému Ty žije z toho, že sa zriekne niečoho, čo mu prirodzene patrí. Preto sa Boh skláňa. 

Kristus sa zriekol seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; (...) Uponížil 

sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.“ (Flp 2, 7n) Takto sa Boh sklonil 

k človeku. Až do bolesti, do utrpenia a do smrti. Prečo? Spomínaný sv. Irenej z Lyon to vyjadril 

veľmi jasne: „Nič, čo by Boh nebol prijal, by nemohlo byť vykúpené.“ Preto Kristus prijal smrť, 

aby sme my boli od nej oslobodení. Preto môžeme spolu s apoštolom Pavlom volať: „Smrť, kde je 

tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“ (1Kor 15, 55) Boží Syn Ježiš Kristus previedol 

smrťou na kríži svoju ľudskú prirodzenosť a tým aj každého človeka. Smrťou na kríži teda otvoril 

cestu do plnosti života Najsvätejšej trojice. To, čoho sa človek bál a čomu neveril, prišiel ukázať 

Ježiš Kristus. Boh nám naozaj ponúka život v plnosti. Východná špiritualita nevníma obetu Pána 

Ježiša ako uzmierenie rozhnevaného Otca. Skôr si všíma vyzdvihnutie človeka, ktorý plače aj sa 

raduje, ktorý má hlad i smäd. Človeka, ktorý prežíva radosť, ale aj strach. Kríž tak otvára celému 

človeku prístup k Trojjedinému Bohu. Preto v tomto zmysle hovoríme o „terapii Kríža.“ Každý 

ľudský lekár zostáva stáť vedľa svojho pacienta a môže s ním nanajvýš súcitiť. Zostáva však voči 

chorobe a osude chorého človeka mimo. Utrpenie a strach pacienta sa nestáva aj skutočným 

utrpením lekára. Ale Boží Lekár Ježiš Kristus berie utrpenie a smrteľnú chorobu človeka na seba, 

necháva sa nakaziť našou slabosťou a vynáša ju na kríž. Kristus uzdravuje tak, že smrteľná 

choroba človeka v jeho smrti na kríži nachádza svoj koniec. Preto Boh hovorí ústami proroka 

Izaiáša: „Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil.“ (Iz 53,4) 

Možno je nám teraz jasnejšie, prečo práve kríž. Sme bližšie k odpovedi na otázku, prečo 

Boh vybral túto cestu? Preto sa môžeme uprostred Veľkého pôstu pokloniť tomuto Krížu Ježiša 

Krista. Môžeme sa pokloniť Kristovi, ktorý je ukrižovaný v pozícii priklincovaného objatia. 

Nikto viac nedokáže zavrieť toto otvorené objatie Kristových rúk.  

 

 

Význam „aliturgických“ dní vo Veľkom pôste. 

 
 

Naša východná tradícia kladie v pôstnom období dôraz na vnímanie cirkvi ako cirkvi 

putujúcej. V pozadí majme skúsenosť Izraelitov, ktorí 40 rokov putovali púšťou, kým konečne 

prišli do zasľúbenej zeme. Tak aj my 40 dní putujeme púšťou, aby sme mohli potom vystúpiť 

na nebesia. Vždy totiž, keď slávime eucharistiu, vystupujeme tam, kam vystúpil Kristus, aby 

sme mohli jesť a piť pri Jeho stole. Slávenie eucharistie je slávením vstupu a zaujatia 

zasľúbenej zeme, ktorú nám pripravil Boh. V tom teda spočíva jeden z hlavných dôvodov 

princípu nezlučiteľnosti slávenia eucharistie s pôstom. To zároveň nevylučuje prítomnosť 

eucharistie medzi nami, keď ju pri liturgiách vopred posvätených darov môžeme pravidelne 

prijímať ako posilu na ceste „púšťou“ Veľkého pôstu.  Aj skrze tieto aliturgické dni, 

ale predovšetkým účasťou na veľkopôstnych bohoslužbách môžeme znova viac objaviť 

bohatstvo a krásu nášho obradu, k čomu nás vyzýva aj všeobecná cirkev. 

  



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 24. - 30. 3. 2014  
Pondelok            17:00   Služba preždeosvjaščénnych dárov 

                           

Utorok         Zvestovanie Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne                

                   7:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                 17:00   Sv. liturgia s večierňou (slovenská) 

 

Streda                17:00 Služba preždeosvjaščénnych dárov  

 
Štvrtok              17:00   Veľkopôstna večiereň 

         

Piatok                17:00   Liturgia vopred posvätených darov 

                 
Sobota                4. zádušná 
                           17:00 Sv. liturgia za zosnulých, panychída, hramoty (cirkevnoslovansky) 

      Večiereň  

 

Nedeľa         4. pôstna, 4. hlas. 

  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)  

         9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

                               10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  

                               17:00   Sv. tajomstvo pomazania chorých, veľkopôstna večiereň  

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 31. 3. – 6. 4. 2014 
Pondelok            17:00   Veľkopôstna večiereň 

                           
Utorok               17:00   Veľkopôstna večiereň 

 

Streda                17:00 Služba preždeosvjaščénnych dárov  

 

Štvrtok              17:00   Veľkopôstna večiereň 

         

Piatok                   7:00   Utiereň    

       17:00   Liturgia vopred posvätených darov 

                 

Sobota                Akatistová 
                            16:30 Akatist k Presvätej Bohorodičke  

                            17:00 Na úmysel 

         Večiereň  

 

Nedeľa         5. Pôstna, 5. hlas. 

  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská)  

         9:00   Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

                               10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  

                               17:00   Veľkopôstna večiereň 



OZNAMUJEME 

• V pondelok, 24. 3. 14 budeme o 17:00 slúžiť liturgiu vopred posvätených darov, keďže je 

predprazdenstvo sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičky. 

• V utorok, 25. 3. 14 budeme sláviť prikázaný sviatok Zvestovanie Presvätej Vládkyni, 

Bohorodičke Márii, vždy Panne. V deň sviatku budú dve sv. liturgie, prvá ráno o 7. 00 h. 

v cirkevnoslovanskom jazyku. Večer, o 17. 00 h. bude sv. liturgia Jána Zlatoústeho 

s večierňou v slovenčine. Po sv. liturgiách bude myrovanie. 

•  Sobota, 29. 3. 14 je štvrtá zádušná. Svätá liturgia bude slávená za našich zosnulých 

veriacich. Následne bude panychída s hramotami. Bohoslužobný jazyk bude 

cirkevnoslovanský.  

• V nedeľu, 30. 3. 14 bude o 17:00 udelenie sv. tajomstva pomazania chorých. Po jej 

skončení sa pomodlíme veľkopôstnu večiereň.   

• Piatok, 4. 4. 14 je prvým piatkom v mesiaci a tak znova pozvanie a príležitosť zakúsiť 

lásku Boha vo sviatosti zmierenia. Keďže počas Veľkého pôstu dodržiavame aliturgické dni, 

sv. liturgia ráno nebude, ale o 7:00 h. bude utiereň. Počas celého dňa bude možné pristúpiť 

k sviatosti zmierenia.  

• Piata pôstna sobota, 5. 4. 2013 nesie názov Akatistová. Pred sv. liturgiou sa o 16. 30 

začneme modliť Akatist k Presvätej Bohorodičke. 

• V nedeľu 6. 4. 14 bude v našej farnosti zbierka na podporu výstavby gréckokatolíckeho 

chrámu v Trenčíne. Našu farnosť pri tejto príležitosti navštívia zástupcovia veriacich farnosti 

Trenčín spolu so svojím0 farárom o. Igorom Cingeľom. V ich mene prosíme vopred o Vašu 

štedrosť pri podpore tohto diela na Božiu slávu. Pán Boh odmeň! 

• V nedeľu, 6. 4. 14 budeme o 17. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme 

Najsvätejšej Trojice v Malackách. 

• 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 

• Pri zbierke na Charitu sa v nedeľu, 9. 3. 14 vyzbierala suma 515,- €. Okrem toho sa mladí 

veriaci našej farnosti rozhodli darovať na tento účel z plesu 300,- €. Ďalších 100,- € darujú na 

podporu gréckokatolíckeho Hospicu sv. Kozmu a Damiána v Prešove. Za štedré dary 

vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    rod. Džupinovej a Rimovej (15. 3. 14) a rod. Michalkovej a Mockovej (22. 3. 14) 

          29. 3. 14 upratuje: rod. Semberová a Vavríková 

           5. 4. 14 bude upratovanie pred sviatkami Paschy, na ktoré pozývame: členov 

neokatechumenátneho spoločenstva a rod. Rimovú a Džupinovú.  

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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