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ročník IX.

Úvodník
Ty a ja sme prišli na svet,
aby sme žili. Smrť je iba
prerušením. Ale z evanjelia vieme,
že Boží Syn Ježiš Kristus neprišiel
na tento svet žiť. Prišiel sem
zomrieť. Smrť bola cieľom jeho
života, pokladom, ktorý hľadal.
Semeno musí padnúť do zeme
a odumrieť, skôr než povstane
k novému životu. Pokiaľ v našom
živote neprežijeme Veľký piatok,
nemôže
nastať
ani
nedeľa
Paschy. Kríž je podmienkou prázdneho hrobu a tŕňová koruna je predzvesťou svätožiary.
Kresťanstvo nezačína slnečnou žiarou, ale porážkou kríža. Prirodzené náboženstvá začínajú
eufóriou, ale končia rozčarovaním a&nbs p;zúfalstvom. Umieranie sebe je tak podstatné. Aj
Kristus bol 3 krát silno pokúšaný, aby opustil svoj kríž. Na začiatku verejného účinkovania mu
diabol ponúkol 3 ľahké spôsoby, ako získať svet. Aj Peter sa ho pokúšal odradiť od kríža, za
čo si zaslúžil pokarhanie Satan. Na Golgote ho nepriatelia vyzvali: Zostúp z kríža a uveríme.
Ak vynecháme kríž, neostane nám nič.
Kríž je spojený s našimi hriechmi. Kristus na kríži je náš Spasiteľ. Náš moderný svet
nemá rád slovo hriech. Jediný hriech, ktorý moderný človek ešte pripúšťa, je sociálny, ktorého
sa dopúšťa štát, vláda alebo kapitalisti. Ak človek osobne koná zlo, je iba slabý, ale nie
hriešnik. Zabúda na to, že hriech nie je tá najhoršia vec na svete. Najhoršie je popretie
hriechu. Ak som slepý a popieram, že jestvuje svetlo, nikdy nebudem vidieť. Ak som hluchý a
popieram zvuk, nikdy nebudem počuť. Ak popieram existenciu hriechu, znemožňujem
odpustenie. K ristus bez kríža zanecháva ľudí obťažených hriechmi, čo vedie k rôznym
psychózam a neurózam. Kríž bez Krista nespasí, lebo končí v Dachau a na súostroví Gulag,
vedie k lisovaniu života miliónov ako strapcov hrozna. Ale ani jedno nemá moc uzdraviť. Iba
Kristus na kríži. Kríž vrhá tieň na každý detail Kristovho života. Tieň kríža zahalil aj jasle. Jeho
krst nebol iba výzvou kázať, ale aj výzvou stať sa obetou. Bol prítomný v satanovom pokúšaní
na vrchu. Bol súčasťou blahoslavenstiev. Bol tri razy jasne predpovedaný.
Kríž je miestom, na ktorom sa naplnilo „tajomstvo nábožnosti“ (1 Tim 3, 16). Tu skutočný
Mojžiš rozdeľuje drevom Červené more a svojou poslušnosťou premieňa horké vody vzbury
na sladké vody milosti a krstu. Tu „nás Kristus vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás
stal kliatbou“ (Gal 3, 13). Je to nový strom života zasadený uprostred námestia nebeského
mesta (Zjv 22, 2). Na kríži Boh definitívne zničil hriech. Urobil tak však bez toho, aby zničil
slobodu, ktorá hriech stvorila. Ježiš premohol hriech nie tak, že ho svojou mocou zničil alebo

ho vyhnal zo svojho kráľovstva, ale tým, ž e ho vzal na seba. Premohol zlo dobrom, nenávisť
láskou, vzburu poslušnosťou, násilie miernosťou, faloš pravdou. Tak nás oslobodil naveky.
Stvorenie sveta nestálo Boha nič, jeho vykúpenie spod hriechu ho stálo život, krv. Nežná
dôvernosť s ukrižovaným Kristom je najpožehnanejší čas života kresťana. Každé utrpenie, aj
to tvoje, je tieňom Božej ruky, ktorá sa vystiera k láskaniu.
Aké hlboké je tajomstvo Kristovho kríža. Pred nami je Veľký piatok - čas životodárneho
dreva, na ktorom dovŕšil svoje dielo náš Boh. Niet dôležitejšej chvíle z Kristovho života.
Kiežby sme aj my prestali vidieť kríž ako znamenie odsúdenia a prekliatia a vnímali ho ako
spásu, odpustenie, našu „jedinú nádej“ a chválu, pokým nebudeme môcť so svätým Pavlom
radostne zvolať: „Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista“
(Gal 6, 14)

o. Rastislav (farár)
SV. LITURGIA – sv. evanjelium
Bohoslužobná kniha, ktorá obsahuje text
štyroch evanjelií. Táto kniha sa nachádza na oltári a
symbolizuje Ježiša Krista, nakoľko obsahuje jeho
náuku a hlavné črty jeho života na zemi. Bola
napísaná medzi rokmi 40-90.
Text každého evanjelia je rozdelený na
hlavy a začala – začiatky. Pod začalom rozumieme
tú časť svätého evanjelia, ktorú treba čítať počas
bohoslužieb v dané dni. Evanjelium obsahuje 368
začal.
Simeon Solúnsky píše: „Samotné čítanie sv. evanjelia označuje zvestovanie posolstva
sv. apoštolmi na celom svete. Preto sa najprv čítajú apoštolské listy alebo ich skutky, potom
sväté evanjelium, lebo najprv boli učeníci poslaní a potom obišli celý svet, ohlasujúc
blahozvesť“.
Sv. Germán píše, že sv. evanjelium znamená príchod Božieho Syna, aby sme Ho zreteľne
videli, nie zahalene a v oblaku ako Mojžiš, ale ako pravého človeka a pravého Boha. Cez ústa
Ježiša Krista s nami rozprával Boh Otec, nie v hádankách, a tiež o Ňom Otec hlasom z neba
svedčí pri krste v Jordáne (Mt 3,17).
Čítanie Evanjelia získava slávnostný ráz aj tým, že sa číta tvárou k ľudu a ten ho počúva
pozorne a so sústredeným duchom, stojac vzpriamene na znamenie oddanosti Bohu a že je
ochotný zachovávať Kristovo učenie, zjavené v Evanjeliu. Tým sa vzdáva najvyššia úcta
samotnému Ježišovi Kristovi, ktorý prichádza k svojmu ľudu a svojím slovom mu ohlasuje
Božie kráľovstvo.
Simeon Solúnsky tiež reaguje na to, že sa číta Evanjelium na ambóne a nie od Oltára.
Apoštoli zvestovali blahozvesť vyjdúc z Jeruzalema, ako zo Svätyne svätých a tiež
predstavuje prázdny hrob Ježiša Krista, čím sa slová Ježiša Krista uvedené v Evanjeliu mohli
pravdivo ohlásiť celému svetu.
Pred začiatkom a po ukončení čítania Evanjelia ľud spieva „Sláva tebe, Pane, sláva tebe!“,
čím potvrdzuje, že to, čo chcel počuť a čo počul je pravá múdrosť a Božie slovo, za čo oslavuje
Boha, že ho učinil hodným vypočuť si toto spásonosné evanjeliové učenie. O tomto zvolaní sa

zmieňuje aj Ján Zlatoústy: „Keď kňaz začína čítať Evanjelium, my všetci vstávame a voláme:
Sláva Tebe, Pane!“

o. Martin (kaplán)
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dnes na Kvetnú nedeľu od 15.00 hod bude v našom chráme
predveľkonočná sviatosť zmierenia, po nej o 17:00 hod bude sv.
liturgia. Spovedať prídu viacerí kňazi, preto využite túto príležitosť k sv.
zmierenia, nakoľko počas strastného týždňa budeme spovedať po
iných farnostiach
stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí dnes v nedeľu a na Paschu
nebude
pozývame Vás na púť do Ríma v termíne 18.08 – 23.08.2014 v cene 200
€ Prihlásených prosíme, aby zložili zálohu 50 € na farskom úrade
v pondelok, utorok a stredu počas Veľkého a Strastného týždňa budú
sv.liturgie ráno, ale aj večer liturgie vopred posvätených darov
v Svätý a Veľký štvrtok 17.04.2014. ráno 7:30 hod sv. liturgia
cirkevnoslovanskom jazyku. Od 9:30 hod v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
budeme s o. arcibiskupom a metropolitom Jánom spoločne ďakovať
za sviatosti kňazstva a Eucharistie.
pozývame vás na slávenie obradov Kristovho umučenia, smrti a
slávneho Vzkriesenia, ktoré v našom chráme začínajú na Veľký štvrtok
o 17:00 hod. večierňou s liturgiou sv. Bazila Veľkého. Po sv. liturgii hneď
nasledujú Sväté strasti.
Veľký piatok je prikázaný sviatok, ráno o 8:00 hod budú Cárske časy a
o 15:00 hod bude Veľká večiereň s uložením pláščenice do hrobu. Na
Soľnej Bani bude večiereň s uložením pláščenice o 17:00 hod. V tento
deň je prísny pôst (len raz za deň sa najesť a zdržiavať sa mäsa, mlieka
a vajíčok). Na obradoch je predpísaná Zbierka na Boží hrob
Veľká sobota - ráno o 8:00 hod. bude Nadhrobná Jeruzalemská
utiereň, po nej bude chrám otvorený k celodennej adorácii, nájdite si
čas aj na tichú modlitbu pri Božom hrobe. Podvečer o 17:00 hod bude
Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého.
Nedeľa Paschy: Sekčov – farský chrám ráno o 5:00 hod bude utiereň
Vzkriesenia po ktorej bude požehnanie pokrmov a hneď začne aj sv.
liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, potom bude ešte sv. liturgia o
10.00 hod v slovenskom jayzku. Na Soľnej Bani o 6:00 hod bude utiereň
Vzkriesenia, po ktorej bude požehnanie pokrmov a hneď začne aj sv.







liturgia v slovenskom jazyku. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie..
Popoludní o 15:00hod bude Veľká večiereň.
Na všetky slúženia od Veľkého štvrtka až do Nedele Paschy je potrebné
nosiť brožúrku Christos Voskrese.
Svetlý pondelok máme prikázaný sviatok – sv. liturgie podľa programu
V nedeľu 27.04.2014 – nedeľa o Tomášovi, bude v kaplnke Božieho
Milosrdenstva odpustová slávnosť o 15:30 hod. Od 14:00 hod sa bude
vysluhovať sv. zmierenia.
Milodary : Bohuznáma na chrám 31 €
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