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Úvodník
Prišiel Veľký pôst. Vy a ja sme povolaní pripraviť sa na sviatok
Paschy. Cirkev nám dáva tento zvláštny čas, aby pomohla v našej
príprave.
Prešli sme cez Nedele Zacheja, Mýtnika a farizeja, Márnotratného
syna, Mäsopôstnu a Syropôstnu a začali Veľký pôst. Prepásaní pôstom,
modlitbou a almužnou, vydajme sa na vnútornú cestu a vstúpme do
oceána temnoty v našich životoch aby sme došli do bezpečného
prístavu vo svetle Vzkriesenia Ježiša Krista na Paschu.
Vstúpiť do oceánu temnoty v našich životoch, to potrebuje
odvahu, dôveru a nádej. Je príslovie, že vieme odpustiť dieťaťu, ktoré
sa bojí tmy, ale skutočnou tragédiou života je, ak sa dospelí boja svetla.
Bojíme sa svetla? Ktoré temné oblasti našich životov držíme ukryté pred svetlom? Kto nám pomôže prejsť
z tmy do svetla? My vieme, že je to Kristus, vzkriesený Kristus, ktorý jediný je schopný rozsvietiť temnoty
našich životov, ktoré pre niekoho môžu byť také husté ako bahno.
Každý z nás dostal silu prejsť z tmy do svetla Bohom – Otcom, Synom a Svätým Duchom – v
tajomstve krstu, nazvanom aj Tajomstvo Osvietenia, alebo Osvetlenia. Klement Alexandrijský nám hovorí,
že ak sme pokrstenými, sme osvietenými a stávame sa deťmi Božími, a tak v krste stojíme na hranici
tajomstva – tajomstva svetla Božieho.
Sú tri oblasti, na ktoré sa treba zamerať a ktoré nám môžu pomôcť na našej ceste cez Veľký pôst.
Zúčastnime sa počas Veľkého pôstu na dare ticha. Ale musíme pamätať, ako nám to hovoria aj
Otcovia púšte, že iba jednoduché zrieknutie sa rozprávania, bez srdca načúvajúceho Bohu nie je tichom.
Ak musíme hovoriť, nech sú naše slová pozitívnymi, čestnými, chváliacimi, a vážiacimi si obraz Boha v
našich bratoch a sestrách. Ak by sme mali nájsť niečo nie pozitívne, čosi nezasluhujúce chválu, alebo
nehodné obrazu Boha, potom o tom hovorme Bohu v modlitbe za našich bratov a sestry. Pamätajme, že
za každé slovo vyslovené o blížnom budeme zodpovední v Kráľovstve. Aký je lepší čas na praktizovanie
ticha než teraz? Zúčastnime sa počas Veľkého pôstu na dare odpustenia. Odpustenie nám umožňuje
putovať z temnoty do svetla, zo smrti do vzkriesenia, od Adama ku Kristovi. Komu máme odpustiť? Od
koho máme žiadať odpustenie? Sme schopní sa radovať, ak je odpustené nášmu nepriateľovi?
Umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša sú všetky o odpustení, bez ktorého nikdy nevojdeme do kráľovstva.
Zobujme naše sandále v odpustení počas veľkého pôstu pred tajomstvom druhej osoby, ktorú stretneme
na našej ceste, v ktorej Tajomstvo koná svoje Bohozjavenie. Veľký pôst je špeciálny čas zúčastniť sa
tajomstva zmierenia. Aký je lepší čas ísť na spoveď než teraz?
Zúčastnime sa počas Veľkého pôstu na dare spoločenstva. Nie sme povolaní cestovať osamote.
Sme povolaní cestovať jeden s druhým. Najväčším nebezpečenstvo pri putovaní z temnoty do svetla je
oddelenie sa nás navzájom. Družnosť v spoločenstve nám umožňuje mať podporu na tejto ceste.
Koinonia je charakteristickým znakom cirkvi zvlášť počas veľkého pôstu. Nedokážeme to sami. Sv. Bazil
nám pripomína: Ak cestuješ sám, čie nohy umyješ? Nech nám modlitba, almužna a pôst pomôžu mať
plnšiu účasť v spoločenstvách našich životov. Aký je lepší čas budovať spoločenstvo než teraz?
Putujme teda spolu v spoločenstve – chráme, eparchii, monastieri a rodine – udržujúc modlitebné
ticho v snahe lepšie vstúpiť do tajomstva odpustenia, bez ktorého Veľký pôst nemá žiaden zmysel.

Nech modlitba sv. Gregora Sinajského bude počas Veľkého pôstu aj našou. „Kiež
sa staneme, kým sme. Nájdime Toho, ktorý je už náš. Načúvajme Tomu, ktorý
neprestáva hovoriť k nám. Vlastnime Toho, ktorý nás už vlastní.”

o. Rastislav (farár)
NÁŠ IKONOSTAS: Ikona Ischod iz Jehypta
(Východ z Egypta)
A Pán povedal Mojžišovi: „Čo voláš ku mne? Rozkáž
Izraelitom, aby sa pohli! Zdvihni svoju palicu a vystri ruku
nad more a rozdeľ ho, aby Izraeliti mohli prejsť stredom
mora po suchu! Ja však zatvrdím srdce Egypťanov, aby sa
hnali za vami. A tak ukážem svoju moc na faraónovi a na
celom jeho vojsku, na jeho vozoch a na jeho záprahoch,
aby Egypťania poznali, že ja som Pán, keď ukážem na
faraónovi, na jeho vozoch a na jeho záprahoch svoju moc.“
Nato Boží anjel zmenil svoje miesto. Predtým šiel pred
izraelskými vojmi a teraz sa odobral za ne. Aj oblačný stĺp
zmenil svoje miesto spopred nich a postavil sa za nich.
Takto sa dostal medzi egyptské vojsko a medzi izraelské
vojsko. A oblak bol na jednej strane temný, na druhej osvetľoval noc, a tak sa celú noc nedalo k tamtým
priblížiť.
Mojžiš však vystrel ruku nad more a Pán ho celú noc prudkým východným vetrom rozháňal a more
vysušil. Takto sa voda rozdelila a Izraeliti prešli stredom mora po suchu, kým vody boli pre nich ako múr
na ich pravici a ľavici.
Egypťania ich však prenasledovali a všetky faraónove kone, vozy a záprahy pustili sa za nimi
doprostred mora. V čase rannej stráže Pán hľadel v ohňovom a oblačnom stĺpe na Egypťanov a egyptské
vojsko uviedol do zmätku. Spôsobil tiež, že im kolesá z vozov odpadávali a že len s ťažkosťou mohli
napredovať. Tu Egypťania vraveli: „Utekajme pred Izraelitmi! Veď Pán bojuje za nich proti Egypťanom!“
A Pán povedal Mojžišovi: „Vystri ruku nad more, aby sa vody zliali na Egypťanov, na ich vozy a na ich
záprahy!“ I vystrel Mojžiš ruku nad more a more sa za rána vrátilo na svoje pôvodné miesto, a pretože
Egypťania utekali práve proti nemu, Pán tak zahnal Egypťanov doprostred mora. Vody sa vrátili späť
a zavalili vozy, záprahy a všetky faraónove vojská, ktoré sa za nimi pustili do mora. Nezostal z nich ani
len jeden. Izraeliti však po suchu prešli stredom mora, kým vody po ich pravici a ľavici stáli ako múr.
(kniha Exodus 14, 15-28)
Toľko o danej udalosti sa dozvedáme z Biblie z knihy Exodus. Táto ikona má v cirkevnoslovančine
názov Ischod iz Jehypta a práve rovnako sa povie aj názov Exodus - Ischod, čiže východ(odchod). Dá sa
povedať, že toto je jeden z najmocnejších zázrakov, o ktorých počujeme v Biblii. Rozdeliť more na dve
časti tak, že vody stáli po pravici a ľavici ako múr, to dokáže len samotný Boh.
Ikona celkom dramaticky vyobrazuje danú situáciu a stačí sa len na ňu pozerať a človek sa môže
priamo ocitnúť tam, ako svedok mocného zásahu Božieho. Na ikone je vyobrazený záver tohto zázraku,
kedy Izraeliti už vychádzajú skoro na druhý breh Červeného mora a vody sa zlievajú naspäť, kde
zomierajú všetci Egypťania aj s koňmi, vozmi a všetkými zbraňami. Mojžiš je v tom zástupe Izraelitov
zobrazený ako posledný. Rozlíšime ho podľa žltého pásu, ktorý má prevesený cez pravé plece, čo je
symbol Božieho svedka - proroka. Podobne sú zobrazený na iných ikonách aj apoštoli, ale hlavným
príkladom je Ježiš Kristus, ktorý ako prvý Veľkňaz sa takisto zobrazuje s týmto zlatým pásom na pravom
pleci.
Mojžiš sa obzerá dozadu na skazu Egypťanov nie preto aby zisťoval či ich ešte nedostihnú, ale je
užasnutý a pokorený pred zázrakom, ktorý urobil s nimi Pán. V čele zástupu je vidieť muža, ktorý zdvíha
ruky k Bohu, čo je symbol vďakyvzdávania za tento úžasný čin.

Tento zázrak je pravidelne čítaný aj vo veľkú sobotu na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého, kedy
nám už aj tieto texty naznačujú jeden úžasný prechod z otroctva do života. Urobme aj my vo svojom
živote takýto prechod z hriechu do slobody, ktorú nám môže dať jedine Boh.

o. Michal (kaplán)

Farské oznamy
 vstupujeme do piateho týždňa veľkého pôstu. V
celom pôstnom období platí zdržanlivosť od mäsa v
stredy a piatky a pri bohoslužbách kňaz nosí pôstnu
(tmavú) farbu (okrem nedele). V pondelky v pôste sa modlíme pred sv.
liturgiou o 17:40 modliť veľkopôstny moleben. V stredy a piatky sa slúžia
božské služby vopred posvätených darov. Je potrebné nosiť si brožúrku Moja
modlitba. V piatky máme krížové cesty a v stredy namiesto modlitby
ruženca sa modlíme Ježišovu modlitbu.
 tento týždeň sa budeme stále po sv. liturgiách modliť po častiach kánon sv.
Andreja Krétskeho. Je potrebné si každý deň nosiť okrem modlitebnej knižky
aj brožúrku Moja Modlitba. V piatok začne krížová cesta o 17.00 a po jej
skončení o 17.45 sa pomodlíme poslednú 9. pieseň tohto kánona.
 v sobotu 24. marca, sa po sv. liturgii pomodlíme Akatist k Presvätej
Bohorodičke, keďže táto sobota sa nazýva Akatistová
 v nedeľu 25. marca máme Cirkvou prikázaný sviatok Zvestovania Presvätej
Bohorodičke. Prvá liturgia o 8.00 bude v cirkevnoslovanskom jazyku. Pri
všetkých sv. liturgiách bude naša vlastná farská zbierka.
 na ďalšiu sobotu 31. marca máme Lazárovu sobotu.
 v nedeľu 1. apríla je Kvetná nedeľa - Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema.
Prvá sv. liturgia o 8.00 bude cirkevnoslovansky. Pri všetkých sv. liturgiách
bude požehnanie ratolestí - bahniatok a myrovanie.
 V túto nedeľu popoludní od 15.00 bude veľké spovedanie pred Veľkou nocou.
Preto prosíme aby ste využili túto príležitosť vyspovedať sa, keďže cez
strastný týždeň už budeme spovedať v katedrále a po susedných farnostiach.
Počas spovede o 17.00 bude ešte sv. liturgia.
 v nasledujúci deň, vo veľký a strastný pondelok, teda 2. apríla po službe
vopred posvätených darov, bude v našej farnosti udeľovanie sviatosti
pomazania chorých. Toto pomazanie môže veriaci človek prijať raz v roku,
ale musí spĺňať podmienky. Prvou je vek, nad 60 rokov. Pomazanie môžu
prijať aj mladší, ak ich trápi nejaká choroba, alebo čaká ich v blízkej dobe
vážna operácia. Druhou podmienkou je byť vyspovedaný, nemať na duši
žiadny tažký hriech, aby sa náhodou nestalo, že niekto prijme túto sviatosť

svätokrádežne, v ťažkom hriechu. Treťou podmienkou je prijať v tento deň
pred pomazaním Najsvätejšiu Eucharistiu - sväté prijímanie.
Zábavné okienko
Mamička rozpráva dcérke
rozprávku o princovi na
bielom koni.
Dcérka sa opýta:
"Maminka aj ty si čakala na
princa na bielom koni?"
Mama odpovie:
"Čakala, čakala, ale prišiel
iba kôň".

Jeden muž žije na desiatom
poschodí a každý deň zíde do
práce výťahom. Ale keď sa večer
vracia, ide na siedme poschodie
výťahom a potom peši po
schodoch na desiate poschodie.
Priamo na desiate poschodie ide
výťahom iba ak je ešte niekto vo
výťahu alebo ak v ten deň pršalo.
Prečo?
Ten muž je
(je
trpaslík
než
menší
ostatní ľudia).
preto
A
nedočiahne
(ani
nevyskočí) na
tlačidlo pre
desiate
poschodie.
môže
Ale
požiadať
ostatných vo
výťahu, aby
jeho
zapli
tlačidlo alebo
môže
ho
stlačiť
dáždnikom.

Prevzaté, spracoval DS
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