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Uplynulý týždeň sme mohli v katolíckych médiách zachytiť správu o duchovných
cvičeniach, ktoré absolvoval sv. otec František spolu s členmi Rímskej kúrie neďaleko Ríma.
Osobne ma zaujala téma týchto duchovných cvičení: „Obnažené otázky evanjelia“.
Exercitátor Ermes Ronchi chcel touto témou pozvať účastníkov, ale i nás, aby sme sa vždy
nevypytovali Pána, ale nechali Jeho, aby nám kládol otázky. Pripomenul, že štyri evanjeliá
obsahujú vyše 220 Ježišových otázok: „Ježiš vyučuje vo viere prostredníctvom otázok, ešte
viac než prostredníctvom presvedčivých slov. (...) Otázka je nenásilná komunikácia, ktorá
druhého neumlčuje, ale spúšťa dialóg, zapája ho doň a zároveň ho necháva slobodným. Ježiš
je sám otázkou. Jeho život a jeho smrť nás nabádajú k zamysleniu nad posledným zmyslom
vecí, dopytujú sa, čo nás robí v živote šťastných. A odpoveďou je opäť on.“
Skúsme sa z tohto pozadia priblížiť k evanjeliu Piatej pôstnej nedele. (Mk 10, 32-45)
Pán Ježiš je so svojimi učeníkmi na ceste do Jeruzalema. Na tejto ceste Kristus tretí krát
predpovedá svoje utrpenie, smrť a vzkriesenie. Keď to urobil po prvý krát, Peter ho začal
odhovárať. Za to si vyslúžil tvrdé slová Pána Ježiša: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš
zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ (Mk 8, 33) Keď Pán Ježiš predpovedal svoje utrpenie
po druhý krát, apoštoli sa začali škriepiť, kto z nich je väčší. Znova dostali lekciu, že ak chcú
byť prví, majú slúžiť. (Mk 9, 35) A po dnešnej, tretej predpovedi sa to znova uberalo
podobným smerom. Dvaja bratia Jakub a Ján prišli za Pánom Ježišom s prosbou: „Učiteľ,
chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“ (Mk 10, 35) Pripomína to známy postoj detí,
keď urobia nejakú neplechu. „Otec, sľúb mi, že sa nenahneváš, ak ti niečo poviem...“ Čo
vlastne chcú „synovia hromu“ od Krista? Aby im podpísal „bianko šek“ a oni si ho potom
vyplnia podľa seba. Možno ste videli podobne sfilmovanú fikciu. Človek sa sťažuje, že Pán
Boh neodpovedá na modlitby ľudí správnym spôsobom. Tak dostane od Pána možnosť, aby
ho niekoľko dní „zastupoval“. On to prijme a medzi iným urobí jednu vec. Na všetky
modlitby, ktoré mu prichádzajú, odpovie: áno. A toto spustí veľký chaos. Túžia po tomto
apoštoli Jakub a Ján? Každopádne Pán Ježiš na ich prosbu reaguje otázkou: „Čo chcete, aby

som vám urobil?“ (Mk 10, 36) A práve táto otázka je veľmi dôležitá. Pán Ježiš nechce touto
otázkou svojich bratrancov umlčať. On ich pozýva do diskusie. A práve tá ukáže zaujímavý
kontrast. Jakub a Ján totiž žiadajú: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a
druhý po ľavici.“ O čo vlastne ide? Apoštoli sú na ceste, ale oni by už najradšej sedeli. Sú na
ceste do Jeruzalema, ale oni by už chceli byť ďalej. V tej ich žiadosti je tak vlastne ukrytý
úmysel preskočiť utrpenie a kríž. Je zaujímavé, že len o niekoľko okamihov neskôr Pán Ježiš
položil tú istú otázku. Keď pri Jerichu slepý žobrák Bartimej kričí na Krista, ten sa ho spýta
presne to isté, čo Jakuba a Jána: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ A aká je jeho odpoveď?:
„Pane, aby som videl.“ (Mk 10, 51) A s týmto zrakom sa Bartimej vydal na cestu za Ježišom
Kristom na cestu k utrpeniu, smrti a vzkrieseniu.
Duchovné cvičenia Veľkého pôstu sa blížia ku koncu. A práve v ich závere zaznieva
dôležitá otázka Pána Ježiša: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Cieľom týchto duchovných
cvičení bolo, aby sme úprimne prosili: „Pane, aby som videl.“ Aby som videl, že za utrpením,
krížom a smrťou čaká vzkriesenie. Veľmi mi pomáha toto vyjadrenie teológa Dietricha
Bonhöffera, ktorý zahynul v koncentračnom tábore: „Boh nezachraňuje od utrpenia, ale
v utrpení, nechráni od bolesti, ale v bolesti, nezachraňuje od kríža, ale v kríži... Boh
neprináša riešenie našich problémov, On prináša sám seba a tým, že nám dáva seba, nám
dáva všetko.“

ROZLÚČKA S MAJSTROM MIKULÁŠOM KLIMČÁKOM

Vo štvrtok 10. marca 2016 doobeda sa v Katedrále Povýšenia Pánovho Kríža v
Bratislave konali pohrebné obrady so zádušnou svätou liturgiou za zosnulého akademického
umelca, rytiera Rádu sv. Silvestra, majstra Mikuláš Klimčáka.
Na úvod obradov bol prečítaný nekrológ zosnulého majstra a prednesená báseň Mons.
Jozefa Tótha venovaná (akademickému maliarovi Mikulášovi Klimčákovi) pod názvom
„Tvorcovi, ktorý odišiel a predsa ostáva“. Vladyka Peter Rusnák vo svojej homílii poukázal
na to, že majster Klimčák sa vo svojom živote nebál ísť proti prúdu, vyznávať kresťanské
hodnoty a podľa nich aj žiť, aj keď tým v očiach tohto sveta strácal. Kiež ho nebeský otec
oslávi a udelí mu, ako spievame v našom obrade, večnú pamiatku.
Na pohrebe sa okrem rodinných príslušníkov zo Slovensku i Maďarska zúčastnili aj
významní predstavitelia spoločenského a politického života, medzi iným: primátorka mesta
Humenné a poslankyňa NR SR Jana Vaľová, Anton Hrnko – podpredseda SNS, Marián Tkáč
– predseda Matice slovenskej, Miroslav Holečko – predseda Spoločnosti sv. Gorazda,
Ladislav Skrak – predseda Výtvarného odboru Matice slovenskej a dlhoročný kurátor výstav
M. Klimáčka, Boris Voroňák zo Spolku sv. Cyrila a Metoda (Humenné), pričom mnohí z nich
aj vystúpili na záver s príhovormi. V nich ocenili hodnotný umelecký a kresťanský život
Mikuláša Klimčáka. Poukázali aj na to, že práve Klimčák dal tváre významným postavám
našich dejín, ktoré sú späté s christianizáciou Veľkej Moravy, ako napr. sv. Cyrilovi a
Metodovi, Rastislavovi, či sv. Gorazdovi. Poukázali tiež na cyrilometodskú tradíciu, ktorá sa
tiahla jeho tvorbou od roku 1963, keď si kresťanský svet pripomínal 1100. výročie príchodu
sv. Konštantína Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
Majstrovi Klimčákovi sa dostala po smrti významná pocta: jeho telo bolo pochované na
Ondrejskom cintoríne, neďaleko katedrály, ktorú pravidelne navštevoval.
(zdroj: www.grkatba.sk)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 14. - 20. 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

17:00 Liturgia vopred premenených darov (sl.)

Sobota

Lazárova sobota
17:00 Sv. liturgia (sl.)
Večiereň s lítiou

Nedeľa

Kvetná nedeľa
8:00 Utiereň (cirkevnoslovansky)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovansky), požehnanie ratolestí, myrovanie
10:30 Sv. Liturgia (slovensky), požehnanie ratolestí, myrovanie
14.30 Krížova cesta v Marianke (slovensky)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 21. – 27. 3. 2016
Veľký Pondelok

17.00

Liturgia vopred premenených darov (csl.)

Veľký Utorok

17.00

Liturgia vopred premenených darov (slov.)

Veľká Streda

17.00

Liturgia vopred premenených darov (csl.)

Veľký Štvrtok

9:00
17:00

Veľký Piatok

Sv. liturgia, pri ktorej vladyka Peter Rusnák posvätí myro a
vykoná obrad umývania nôh
Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou, následne Sväté strasti

Zvestovanie Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
8.00 Kráľovské hodinky (slov.- csl.)
16.00 Sv. liturgia Jána Zlatoústeho s večierňou a uložením plaštenice
(csl.-slov.)

Veľká Sobota
8.00 Jeruzalemská nadhrobná utiereň (slov.)
16.00 Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou (slov.- csl.)
Nedeľa PASCHY
5.30 Utiereň Vzkriesenia, posvätenie jedál, Sv. liturgia (csl.)
9.00 Sv. liturgia (csl.), posvätenie jedál
10.30 Sv. liturgia (slov.), posvätenie jedál
17.00 Večiereň (sl.)

OZNAMUJEME

• V stredu, 16. 3. 16 budeme o 16. 00 h. sláviť liturgiu vopred posvätených darov v kaplnke
Úradu vlády SR.
• Na Lazárovu sobotu, 19. 3. 16 budeme popoludní od 15. 00 h vysluhovať v chráme sv.
tajomstvo zmierenia pred sviatkami Paschy. Začneme spoločnými modlitbami podľa
predpisu. Možnosť vyspovedať sa bude do sv. liturgie, ktorá sa začne o 17. 00 h.
• Na Kvetnú nedeľu pozývame na stretnutie mladých s našim vladykom Petrom Rusnákom,
ktoré sa uskutoční v Marianke. Program sa začne modlitbou Krížovej cesty o 14. 30 a bude
pokračovať večierňou v tamojšej bazilike minor, pri ktorej bude mať vladyka Peter katechézu.
Program zakončí spoločné agapé v exercičnom dome.
• Program bohoslužieb počas Veľkého týždňa a sviatkov Paschy si môžete pozrieť vyššie. Do
pozornosti dávame Veľký piatok (25. 3. 16), kedy je prikázaný sviatok a zároveň prísny
pôst. Zároveň na tento deň pripadne sviatok Zvestovanie Presvätej Vládkyni, Bohorodičke
Márii, vždy Panne. To sa odrazí na špeciálnej liturgickej skladbe daného dňa. O 16. 00 h.
budeme sláviť sv. liturgiu sv. Jána Zlatoústeho s večierňou a uložením plaštenice.
• Sviatok Paschy začneme modlitbou paschálnej utierne o 5. 30 h. a následne budeme
pokračovať svätením jedál, po ktorom bude nasledovať sv. liturgia v cirkevnej slovančine.
Upozorňujeme, že v deň Paschy sa zároveň mení čas zo zimného na letný.
• Počnúc nedeľou, 6. 3. 16 sú sv. liturgie v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej
doline okrem sobôt aj v nedele, o 11. 15 h. Počas Paschy tam ale sv. liturgia nebude.
• Do pozornosti dávame registráciu účastníkov Svetových dní mládeže, ktoré sa uskutočnia
v poľskom Krakove v dňoch od 25. do 31. júla 2016. Registrácia za zvýhodnených cenových
podmienok je možná do konca marca 2016. Celková registrácia sa ukončí v máji. V prípade
dostatočného počtu záujemcov z našej eparchie by sa zabezpečil pútnický autobus. Bližšie
informácie získate na farskom úrade alebo na stránke eparchie www.grkatba.sk.
• 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 jarnej zbierke na Charitu sme v nedeľu, 21. 2. 16 prispeli sumou 680 €, ktorú sme
poslali na účet Gréckokatolíckej charity v Prešove. Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Ilenčíkovej a Žačikovej (5. 3. 16) a spoločenstvu Modlitby matiek (12. 3. 16)
19. 3. 16 upratuje: rod. Krajňáková a Žeňuchová
LÚČIME SA

•

V stredu, 2. 3. 16 naše farské spoločenstvo opustil majster Mikuláš Klimčák († 94).
Rozlúčili sme sa s ním pohrebnými obradmi v našom chráme, vo štvrtok, 10. 3. 16. „Vičnaja
pamjať!“
KONTAKT
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

