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KATECHÉZA PÁPEŽA FRANTIŠKA O MODLITBE 

 

Viac krát sme si v tomto cykle katechéz pripomínali, že modlitba je jednou z 

najzrejmejších charakteristík Ježišovho života: Ježiš sa modlieval, a modlieval sa veľa. Ježiš sa 

v priebehu svojho poslania ponára do modlitby, pretože dialóg s Otcom je žiarivým jadrom 

celej jeho existencie. 

Evanjeliá svedčia o tom, ako sa Ježišova modlitba stala ešte intenzívnejšou i hutnejšou v 

hodinu jeho umučenia a smrti. Tieto vrcholiace udalosti jeho života tvoria ústredné jadro 

kresťanského kázania: posledné hodiny, ktoré prežíval Ježiš v Jeruzaleme, sú srdcom Evanjelia 

nielen preto, že si pre toto rozprávanie evanjelisti vyhradzujú proporcionálne viac priestoru, ale 

aj preto, že udalosť smrti a zmŕtvychvstania osvetľuje tak ako blesk zvyšok Ježišovho príbehu. 

Nebol filantropom, ktorý sa staral o ľudské utrpenia a choroby: bol a je oveľa viac. V ňom je 

nielen dobro: je to niečo viac, je to spása – a to nie je záchrana príležitostná, ktorá ma zachráni 

pred chorobou alebo chvíľou zúfalstva –, ale spása úplná, mesiášska, ktorá dáva dúfať v 

definitívne víťazstvo života nad smrťou. 

V dňoch jeho poslednej Veľkej noci nachádzame teda Ježiša plne ponoreného do 

modlitby. Modlí sa dramatickým spôsobom v Getsemanskej záhrade – ako sme si to vypočuli 

– prepadnutý smrteľnou úzkosťou. Napriek tomu Ježiš sa práve v tej chvíli obracia k Bohu 

a nazýva ho „Abba“, Otče (porov. Mk 14,36). Toto slovo v aramejčine – v Ježišovom jazyku 

– vyjadruje intimitu, vyjadruje dôveru. Práve vtedy, keď Ježiš cíti, ako sa okolo neho zhlukujú 

temnoty, preniká nimi tým malým slovom: Abba, Otecko. 

Ježiš sa modlí aj na kríži, temne zahalený mlčaním Boha. No napriek tomu sa na jeho perách 

rodí ešte raz slovo „Otče“. Je to tá najchrabrejšia modlitba, pretože Ježiš je na kríži absolútnym 

príhovorcom, orodovníkom: modlí sa za ostatných, modlí sa za všetkých, aj za tých, ktorí ho 

odsudzujú, bez toho, že by sa niekto postavil na jeho stranu, okrem jedného úbohého zločinca. 

Všetci boli proti nemu alebo ľahostajní, iba zločinec rozpoznáva tú moc. «Otče, odpusť im, 

lebo nevedia, čo robia» (Lk 23,34). Na vrchole drámy, v ukrutnej bolesti duše i tela, sa Ježiš 

modlí slovami žalmov; spolu s chudobnými sveta, zvlášť s tými, ktorí sú všetkými zabudnutí, 

vyslovuje tragické slová žalmu 22: «Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?» (v. 2). 



 

Cítil opustenosť a modlil sa. Na kríži sa napĺňa dar Otca, ktorý ponúka lásku, čiže napĺňa 

sa naša spása. A znovu ho volá „Bože môj“, „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha“. 

Takže v tých troch hodinách na kríži je kompletne všetko modlitbou. 

Ježiš sa teda modlí v rozhodujúcich hodinách umučenia a smrti. A vzkriesením Otec túto 

modlitbu vyslyší. Ježišova modlitba je intenzívna, Ježišova modlitba je jedinečná a stáva sa aj 

vzorom našej modlitby. Ježiš sa modlil za všetkých, modlil sa aj za mňa, za každého z vás. 

Každý z nás môže povedať: „Ježiš sa na kríži modlil za mňa“. Modlil sa. Ježiš môže každému 

z nás povedať: „Modlil som sa za teba, pri Poslednej večeri i na dreve kríža“. Aj v tom 

najbolestnejšom z našich utrpení nikdy nie sme sami. Ježišova modlitba je s nami. „I teraz, otče, 

zatiaľ čo toto počúvame, Ježiš sa modlí za nás?“ Áno, neustáva v modlitbe, pretože jeho slovo 

nám pomáha napredovať. Nuž modlime sa a pamätajme, že on sa modlí za nás. 

A toto sa mi zdá byť tým najkrajším na zapamätanie - toto je posledná katechéza cyklu 

o modlitbe -: pamätať na tú milosť, že my sa nielenže modlíme, ale sme aj takpovediac 

„zahrnutí modlitbou“, sme už prijatí do dialógu Ježiša s Otcom v spoločenstve Ducha Svätého. 

Ježiš sa modlí za mňa: každý z nás si toto môže zapísať do srdca: nesmieme na to zabudnúť. 

Ani v najhorších chvíľach. Sme už prijatí do dialógu Ježiša s Otcom v spoločenstve Ducha 

Svätého. Boli sme chcení v Ježišovi Kristovi, a tiež v hodine umučenia, smrti 

a zmŕtvychvstania bolo všetko obetované za nás. A tak v modlitbe a v živote nám nezostáva iné 

než mať odvahu, nádej, a s touto odvahou a nádejou mocne cítiť Ježišovu modlitbu 

a napredovať: nech je náš život vzdávaním slávy Bohu vo vedomí, že Ježiš sa za mňa modlí 

k Otcovi, že Ježiš sa modlí za mňa. 
                                                          zdroj: www.vaticannews.va 

 

 

PÚŤ DO ŠAŠTÍNA 

 
Gréckokatolíci bratislavskej eparchie znovu po roku putovali do národnej svätyne 

Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne v rámci Dvanástej  astoračníh púte, ktorá sa konala 

v sobotu 12. júna 2021, na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Táto tradičná 

mariánska púť už v eparchii zapustila svoj hlboké korene, o čom svedčí aj bohatá tohtoročná 

 asto pútnikov. Púť bola tiež príležitosťou poďakovať Bohorodičke za ochranu v čase druhej 

vlny pandémie. Slávnostným kazateľom méně archijerejskej liturgii bol protosynkel (generálny 

vikár) košickej eparchie, archimandrita o. Jaroslav Lajčiak. 

Púti predchádzal kňazský deň, ktorý sa konal na Sviatok Ježiša Krista milujúceho ľudí 

(Božského Srdca Ježišovho), ktorý sa v celej Méně slávi méně Deň posväcovania kňazov. 

Kňazi eparchie tak mali možnosť stráviť čas so svojím biskupom, prežiť chvíle naplnené 

modlitbou,  astoračn zdieľaním  astoračního radostí i ťažkostí a kňazským spoločenstvom. 

V rámci prebiehajúceho roku sv. Jozefa si tiež vypočuli  astoračn z pastorálnej psychológie o 

sv. Jozefovi, o mužskej identite a tiež o duchovnom a fyzickom otcovstve. 

Bohatý program kňazského dňa zahŕňal dve  astoračn dp. ThDr. Juraja Sedláčka, PhD., 

študentského kaplána Univerzitného  astoračního centra sv. Andreja Svorada a Benedikta 

v Trenčíne. 

Mariánska púť v bazilike začala hymnom Akatist, ktorý viedol o. František Takáč zo 

Šumiaca a vyvrcholila slávením archijerejskej liturgie v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorú 

svojím spevom skrášlil katedrálny zbor Kyrillomethodeon pod vedením Ladislava Sabolčáka. 

Méně liturgiou pútnikov pozdravil v méně miestnej rehoľnej komunity pavlínov páter Ondrej 

Kentoš OSPPE. Vladyka – privítal všetkých pútnikov a vyjadril želanie, aby táto púť bola 

vyjadrením toho, čo naša Cirkev prežíva vo vzťahu k Bohorodičke, teda oslávenia jej Syna, 

Ježiša Krista. 
viac na: www.grkatba.sk 

 
                                                             

http://www.vaticannews.va/


Bohoslužobný poriadok na obdobie:  14. – 20. 6. 2021 
 

Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

  

Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)          

 

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Piatok                     17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

 

Sobota                      17:00  Sv. liturgia  

                                             následne Veľká večiereň  

 

Nedeľa                   Štvrtá po Päťdesiatnici, 3. hlas.                                     

                                  8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                  9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                                12:00  Sv. liturgia (slovenská)    

                                16:00 Sv. liturgia v Lehniciach 

                                17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne večiereň                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 21. – 27. 6. 2021  
 

Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

  

Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                            Veľká večiereň s lítiou   

                                

Štvrtok        Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána   

                                   7:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Mária 

 

Piatok                       17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Michal, panychída 

 

Sobota                  17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Terézia, panychída 

      následne veľká večiereň 
                                  

  NEDEĽA            Piata po Päťdesiatnici, 4. hlas 

                                  8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                  9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                                12:00  Sv. liturgia (slovenská)  

                                17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne večiereň 

 

 



OZNAMUJEME 

 

• V nedeľu, 20. 6. 21 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme sv. 

Alžbety Uhorskej v Lehniciach.   

• Vo štvrtok, 24. júna 2021 slávime odporúčaný sviatok Narodenie Pánovho predchodcu 

a krstiteľa Jána. Okrem sv. liturgie o 17:00 h. bude sv. liturgia aj ráno o 7:00 h. 

v cirkevnoslovanskom jazyku. Po sv. liturgiách bude myrovanie. 

• V nedeľu, 27. 6. 2021 bude zbierka na dobročinné diela sv. otca. (bývalý názov „Halier sv. 

Petra). Ide o finančnú podporu sv. otca pri jeho starostlivosti o univerzálnu cirkev, najmä 

v prospech najnúdznejších. 

• Ak sa pandemická situácia nezhorší, aj tento rok plánujeme zorganizovať Letný eparchiálny 

tábor. Je zarezervovaný termín 11. - 16. júl 2021 v Hoteli František, Lazy pod Makytou. 

Prihlásiť sa môžete na internetovej stránke našej eparchie: www.grkatba.sk do 25. júna 2021. 

• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať:  

1. Milan Súkeník a Lucia Kudziová 

Ak by niekto vedel o prekážke brániacej sláveniu manželstva, je povinný to oznámiť cirkvi. 

Zároveň ich môžeme zahrnúť do našich modlitieb. 

• V súčasnosti naďalej slávime v nedeľu 4 sv. liturgie, čo znamená, že okrem sv. liturgie o 9. 

00 a 10. 30 opäť je aj sv. liturgia o 12.00 v slovenskom a o 17. 00 v cirkevnoslovanskom 

jazyku. Zapisovanie je možné na stránke www.bratislava.grkatba.sk. 

 

ĎAKUJEME 

• Bohu známa rodina darovala na podporu farnosti 100 €, iná Bohu známa osoba darovala 50 

€. Vyslovujeme im vďačné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu rod. Ďukovej a Porhinčákovej (5. 6. 21) a rod. Mockovej 

a Žačikovej (12. 6. 21)  

  19. 6. 21 upratuje rod. Beblavá, Pätoprstá a Rimová 

  26. 6. 21 upratuje rod. Buraľová a Pokorná. 

Ďakujeme za vašu službu. 

 

LÚČIME SA 

• V uplynulých dňoch naše farské spoločenstvo po dlhej chorobe opustila p. Mária Turoková 

(† 87). Rozlúčili sme sa s ňou pohrebnými obradmi v Bratislavskom krematóriu vo štvrtok 17. 

6. 21. Večná jej pamiatka! 

 

KONTAKT 

• V prípade otázok, sv. spovede alebo iných požiadaviek nás, prosím, kontaktujte: 

 
osobne: o. Rastislav Čižik, farár, tel.:  0911/400 845,                                                                                                                                    
                                                           e-mail: bratislava@grkatba.sk   
                 o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 
  

http://www.grkatba.sk/
http://www.bratislava.grkatba.sk/
mailto:bratislava@grkatba.sk

