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„Vziať kríž“ je účasťou na Kristovej spáse
(z myšlienok pápeža Františka)
„Odvtedy začal Ježiš vysvetľovať
svojim

učeníkom,

že

musí

ísť

do

nie je zrelá a príliš sa viaže na zmýšľanie
tohto sveta (porov. Rim 12,2). Myslia na

Jeruzalema a mnoho trpieť od starších,

víťazstvo

veľkňazov a zákonníkov, bude zabitý

nechápu

a na tretí deň vzkriesený. Peter ho vzal

Pri predstave, že Ježiš môže zlyhať

bokom a začal mu dohovárať: „Nech ti je

a umrieť na kríži, sa samotný Peter

Boh milostivý, Pane! To sa ti nesmie

vzoprie a povie mu: „Nech ti je milostivý

stať!“ Ale on sa obrátil a povedal Petrovi:

Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ (v. 22).

„Choď

na

Peter verí v Ježiša, má vieru, verí v Ježiša,

pohoršenie, lebo nemyslíš na Božie veci,

verí; chce ho nasledovať, ale neakceptuje

ale na ľudské.“

to, že Ježišova sláva má prísť cez utrpenie.

za

Vtedy

mňa,

satan!

povedal

Si

Ježiš

mi

priveľmi

svetské,

jazyk

a preto
kríža.

svojim

Pre Petra a ostatných učeníkov (ale aj

učeníkom: „Ak niekto chce ísť za mnou,

pre nás!) je kríž nepohodlná vec, kríž je

nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž

„pohoršenie“,

a nasleduje ma.“ (Mt 16, 21-27)

„pohoršenie“ považuje útek pred krížom,

zatiaľ

čo

Ježiš

za

dalo by sa povedať stiahnutie sa z plnenia
Ježišove

slová

sa

nestretli

Otcovej vôle, z poslania, ktoré mu on

s pochopením, lebo viera učeníkov ešte

zveril pre našu spásu. Preto Ježiš Petrovi
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odpovedá: „Choď mi z cesty, satan! Na

Život kresťanov je neustály zápas.

pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre

Biblia hovorí, že život veriaceho je boj:

Božie veci, len pre ľudské!“ (v. 23).

bojovať proti zlému duchu, bojovať proti

Len pred malou chvíľou Ježiš Petra

Zlu.

chválil, sľúbil mu, že bude základom jeho

Týmto spôsobom sa úsilie „vziať kríž“

Cirkvi; o desať minút neskôr ho nazýva

stáva účasťou na Kristovej spáse sveta.

„satan“. Ako to chápať? Stáva sa to

Mysliac na to, snažme sa, aby ten kríž, čo

všetkým nám! Vo chvíľach zbožnosti,

máme doma na stene, alebo ten krížik,

zápalu,

pri

ktorý nosíme na krku, bol znakom našej

Ježiša

túžby zjednotenia sa s Kristom v láskavej

dobrej

vôle,

blízkosti

ostatných,

sa

a kráčame

vpred;

službe bratom, najmä tým

v momentoch,

najmenším

keď

stretávame

a najzraniteľnejším. Kríž je

kríž,

utekáme.

svätým znakom Božej lásky,

Diabol, satan – ako

je znakom Ježišovej Obety,

hovorí Ježiš Petrovi

a nemožno ho zredukovať na

ale

pozeráme

na

– nás pokúša. Je to práve zlý duch, je to
práve diabol, ktorý nás vzďaľuje od kríža,
od Ježišovho kríža.

predmet poverčivosti alebo šperk.
Zakaždým, keď sa pozrieme na obraz
ukrižovaného Krista, myslime na to, že

Potom sa Ježiš obráti na všetkých

on, ako pravý Služobník Pána, uskutočnil

a dodá: „Kto chce ísť za mnou, nech

svoje poslanie vydaním života a vyliatím

zaprie sám seba, vezme svoj kríž

svojej krvi na odpustenie hriechov.

a nasleduje ma“ (v. 24).

A nenechajme sa strhnúť na druhú stranu

Týmto spôsobom naznačuje cestu

pri pokúšaní zo strany Zlého. Lebo ak

pravého učeníka, poukazujúc na dva

chceme byť Ježišovými učeníkmi, sme

postoje. Prvým je „zaprieť seba samého“,

povolaní ho napodobňovať, bez výhrad

čo neznamená povrchnú zmenu, ale

vydávať svoj život z lásky k Bohu

obrátenie, úplnú premenu zmýšľania

a blížnemu.

a hodnôt. Druhým postojom je vziať svoj

Panna Mária, zjednotená so svojím

kríž. Nejde iba o trpezlivé znášanie

Synom až po Kalváriu, nech nám pomáha

každodenných útrap, ale aj o nesenie

necúvať pred skúškami a utrpením, ktoré

s vierou tej časti námah a utrpenia, ktoré

vydávanie svedectva o Evanjeliu so sebou

so sebou prináša zápas proti zlu.

prináša pre každého z nás.
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Tri deti
(Príbeh na potešenie duše)
Keď dostal miesto redaktora v istom

Na druhý deň otec vstal až keď deti

celoštátnom časopise, pomyslel si, že už je

odišli do školy. S ťažkým srdcom si vzal

za

otcovi

šálku kávy a podišiel k písaciemu stolu,

a, samozrejme, svojej láske Monike,

pri ktorom zvyčajne pracoval. Pohľad mu

ktorej jednoducho povedal: „Dostal som

padol na smetný kôš. Jeho pozornosť

to miesto! Môžeme sa vziať!"

upútalo niekoľko ružových keramických

vodou.

Zavolal

mame,

Vzali sa a po čase sa im narodili tri
detičky:

črepín. Uvedomil si, že sú to kúsky troch

Matej,

ružových

Marta a Lacko.
Šťastie

prasiatok,

pokladničiek

jeho

trvalo

detí. A na jeho stole

šesť rokov. Potom

bola hŕstka mincí -

časopis

prestali

bolo tam veľa centov

vydávať.

Mladý

a zopár eur a tiež

otecko si našiel iné

niekoľko pozlátených

redaktorské miesto

gombíkov.

Pod

- v miestnych novinách. Ale aj tieto

hŕbkou peňazí bol lístok papiera, na ktorý

noviny sa vydávali len krátko. Vtedy sa

detská rúčka napísala: „Milý ocinko, my ti

musel pri hľadaní práce ešte viac obracať.

veríme! Maťko, Martuška a Lacko."

Mladá mamička a tri deti pozerali každý

Oči mu zvlhli, čierne myšlienky zmizli,

večer do čoraz zachmúrenejšej ockovej

narástla odvaha. Mladý otec zaťal päste

tváre.

a sľúbil: „Vašu dôveru nesklamem!"

Raz večer muž zatrpknuto vybuchol:

Dnes je na písacom stole jedného

„Je to zbytočné. V mojom odbore

z najdôležitejších

nenájdem

vydavateľov

nič.

Všetci

znižujú

stav,

prepúšťajú..."

a

v Európe

najväčších
obrázok

so

strieborným rámčekom. Vydavateľ naň

Monika sa snažila povzbudiť ho,

s hrdosťou ukazuje: „Toto je tajomstvo

rozprávala mu o jeho snoch, o jeho

mojej sily!" Je to len kúsok papiera

neodškriepiteľných

s neistým a trochu roztraseným písmom:

o nádeji...

schopnostiach,

„Milý ocinko, my ti veríme!..."
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Manžel
(Príbeh na zamyslenie)
Nech

už

bol

dôvod

akýkoľvek,

manželke vždy opakoval: „Ty sa v tom
nevyznáš!"

sa v tom nevyznáš! Zvládnem to aj
poslepiačky!"
V

ten

večer

však

niečo

zjavne

Skutočne vyštudovala len päť tried

nezafungovalo, pretože chudák muž sa

základnej školy, nezaujímala sa o politiku,

pošmykol na schodoch, zareval ako divý

nečítala noviny. Starala sa len o deti, dom,

tur, strepal sa na dno pivnice a skončil

pranie, kuchyňu, záhradu, kurence na

celý zakrvavený a dolámaný.

dvore a o prácu v továrni na obuv.

Bolo to s ním vážne, ale lekárom

Keď sa v rodine začala nejaká debata,

v nemocnici

sa

manžel z princípu odmietal akýkoľvek

intenzívnej

starostlivosti

rozumný dialóg

zachrániť tomu mužovi život.

a

plný predsudkov

uzavrel: „Ty sa v tom nevyznáš!"

po

dlhých

dňoch
podarilo

Keď sa napokon neborák po štyroch

Keď sa manželka snažila zapojiť ho do

dňoch znovu prebral, uvidel pri svojej

riešenia nejakej vážnej záležitosti, aby

posteli manželku. So zaslzenými očami sa

posúdil vhodnosť nejakej kúpy, alebo

k nemu ustarostene skláňala plná lásky.

výber miesta dovolenky, alebo študijné

Úbohá žena ho neopustila ani na chvíľu -

výsledky detí, alebo rodinný rozpočet...

vo dne, v noci, vždy nablízku, pozorná

mal pre ňu vždy tú istú odpoveď -

a pohrúžená do modlitby.

jednoznačnú, suchú, definitívnu: „Ty sa
v tom nevyznáš!"

Po dvoch týždňoch v nemocnici sa
mužovi konečne podarilo zašepkať prvé

Keď raz večer televízia vysielala zápas

slová. V očiach sa mu zablysli dve

národného tímu, zrazu vypadol elektrický

velikánske slzy a zahanbene zašepkal:

prúd.

„Som ja ale somár. Nikdy by som neveril,

Manžel

začal

hundrať

a

so

zvyčajnou domýšľavou istotou sa pobral
do tmavej pivnice, aby skontroloval
a vymenil poistky.
„Zapáľ

si

sviečku",

A ona so svojím zvyčajným úsmevom,
láskavým a žiarivým, mu polohlasne

radila

mu

manželka. Ako obyčajne je odvrkol: „Ty
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Liturgický program
Liturgický program po 14. nedeli po Päťdesiatnici
od 07.09. do 13.09. 2020
06:30 sv. lit. (csl.)

Pondelok
07.09.

Sv. muč. Sózont

† Vasiľ

18:00 sv. lit. (slov.)

1. † Anna

2. † Anna, Michal, Štefan, Paraska, Michal

Utorok
08.09.

Narodenie Presvätej
Bohorodičky
mirovanie

Streda
09.09.
Štvrtok
10.09.

Piatok
11.09.

Sv. a spravodliví Joachim a Anna

07:30 sv. lit. (csl.)

* Ján, Mária, Janka, Lenka

16:30 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

18:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

06:30 sv. lit. (csl.)

* Jakub

18:00 sv. lit. (slov.)
Sv. muč. Ménodora,
Métrodora a Nymfodora
Naša prepodobná matka

06:30 sv. lit. (csl.)

† Ján
† Mikuláš, Štefan

18:00 sv. lit. (slov.)

* Miriam

06:30 sv. lit. (csl.)

† Štefan

Teodora Alexandrijská
zdržanlivosť od mäsa 18:00 sv. lit. (slov.)

† Michal, Mária, Michal...

07:30 sv. lit. (csl.) * Mária, Michal, Marián s rod....

Sobota
12.09.

Sv. hieromuč. Autonomos

18:00 sv. lit. (slov.)

1. * Mária s rod.
2. * Alexej, Terézia

15. nedeľa po
Nedeľa
13.09.

08:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

10:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

18:00 sv. lit. (slov.)

* Mária

Päťdesiatnici
Sv. hieromuč. Kornélius

hl. 6
Zbierka: Boží hrob

07:30 sv. liturgia v Lackovciach
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Liturgický program
Liturgický program po 15. nedeli po Päťdesiatnici
od 14.09. do 20.09. 2020
Povýšenie úctyhodného

Pondelok
14.09.

07:30 sv. lit. (csl.)

a životodarného Kríža
zdržanlivosť od mäsa, 17:15 Krížová cesta
mirovanie 18:00 sv. lit. (slov.)

Utorok
15.09.

Presv. Bohorodička
Spolutrpiteľka

Sv. veľkomuč. Eufémia

* za farnosť

09:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

18:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

06:30 sv. lit. (csl.)

Streda
16.09.

* Iveta, Zdenko, Marcus...

18:00 sv. lit. (slov.)

* Michaela s rod.
1. † Andrej, Zuzana
2. † Ladislav (panychída)

06:30 sv. lit. (csl.)

Štvrtok
17.09.

Sv. mučenica Sofia a jej dcéry
Viera, Nádej a Láska

18:00 sv. lit. (slov.)

† Ján
1. † Jozef
2. † Miroslav (panychída)

Piatok
18.09.

Sobota
19.09.

Nedeľa
20.09.

Prepodobný otec Eumenios
Divotvorca, gortynský biskup

18:00 sv. lit. (slov.)

zdržanlivosť od mäsa

† Michal, Pavlína
1. † Mária, Ján, Anna
2. † Štefan (panychída)

07:30 sv. lit. (csl.)

Sv. mučeníci Trofim,
Sabbatios a Dorymedont

* Ján, Mária, Ján

18:00 sv. lit. (slov.) † Vladislav, Štefan, Anna…

16. nedeľa po

07:30 sv. lit. (slov.)

Päťdesiatnici

09:00 sv. lit. (csl.)

Sv. mučeníci Eustatios a spol.

11:00 sv. lit. (slov.)

* Ján, Martina, Zuzana...

18:00 sv. lit. (slov.)

* Mária s rod.

hl. 7
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Prečo sa v Cirkvi povyšuje kríž?
(zamyslenie nad sviatkom)
Sviatok Povýšenia sv. Kríža, ktorý

hriechom ľudstvo padlo do smrti, ľudská

slávime vždy 14. septembra, patrí k veľmi

prirodzenosť bola porušená, ale Ježiš

starovekým sviatkom liturgického roku.

Kristus skrze kríž dvíha človeka k novému

Podnetom k ustanoveniu tohto sviatku

životu, robí z neho nové stvorenie, kriesi

boli dve udalosti z histórie: nájdenie sv.

ho z duchovnej smrti - hriechu. Celé

kríža Pánovho v 4. storočí a navrátenie

ľudstvo sa ponára do Kristovej smrti

tohto kríža z Perzie v 7. storočí.

a dvíha

Zamýšľali ste sa však nad tým,

k jeho

Povyšovanie

slávnemu

od

zeme

dohora

naznačuje,

povyšuje v rámci Cirkvi?

človeka zo zeme k nebesiam,

ako

a veľkej

nástroj

potupy

nástrojom

smrti

sa

dvíha

od dočasného k večnému.

stal

víťazstva

kríž

tiež

prečo sa tento kríž vlastne
Kríž

že

vzkrieseniu.

Preto je kríž symbolom

nad

Božej

moci,

Kristovým

hriechom - duchovnou smrťou,

kráľovským žezlom, preto sa

stal

sa

prameňom

nového

oslavuje, a to nielen spevom,

zjednotenia

človeka

ale aj obradom povyšovania.

s Ježišom Kristom (por. Gal

Už nie je znakom potupnej

2,19-20).

Avšak

smrti,

k víťazstvu

nad

života,

cesta
hriechom

ale

úctyhodným

prameňom nového života.

a k novému životu vedie len cez kríž - smrť

Bohoslužba sviatku je veľkolepým

a utrpenie. To neznamená, že všetci ľudia

hymnom ospevujúcim svätý Kríž. Kríž je

musia trpieť alebo zomierať - to už za

označovaný za znamenie víťazstva, sily

človeka podstúpil Kristus, človek sa s ním

a spásy, bránu do raja, záchranu Cirkvi.

musí len zjednotiť.

Keď si uctievame svätý Kríž, klaniame sa

To vyjadruje aj spomínaný obrad
povyšovania

kríža.

Kňaz

sa

skláňa

s krížom až k zemi - akoby sa ponára do
Kristovej smrti - a vzpriamuje sa, čo
naznačuje

jeho

slávne

vzkriesenie.

Zároveň dvíhanie kríža naznačuje, že

samotnému Kristovi, ktorý bol za nás
ukrižovaný, umučený a pochovaný, ale
tretieho dňa vstal zmŕtvych.
„Tvojmu

Krížu

klaniame

sa,

Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie
oslavujeme.“
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Infocentrum
(aktuality a informácie)
❖ Tzv. „Kalvársky odpust“ bude v našej farnosti v dňoch 14. – 15.09. 2020.
Slávnostnú liturgiu (15.09. 2020) plánujeme slúžiť vonku na Kalvárii pred naším
chrámom. Všetko, samozrejme, v závislosti od počasia.
❖ Vo štvrtok (17.09. 2020) začína nový ročník Biblickej školy. Tieto stretnutia
rozjímaní nad Božím Slovom budú pravidelne vo štvrtok po večernej liturgii. Účastníci
stretnutí nech si prinesú Sväté Písmo.
❖ Od nedele (20.09. 2020) prechádzame na slúženie 3 svätých liturgií v nedeľu
do obeda, v obvyklých časoch 07:30 hod. (slov.), 09:00 hod. (csl.), 11:00 hod. (slov.)
a 18:00 hod. sv. liturgia (slov.)
❖ Piatkové večerné sväté liturgie. Pozývame všetky deti a mládež z našej farnosti
na pravidelné piatkové večerné sväté liturgie, po ktorých sa bude konať stretnutie detí
a mládeže farnosti, resp. adorácia. Tešíme sa na spoločné stretnutia.
❖ Slávnosť Slávnostného svätého prijímania. Prosíme rodičov, ktorých deti
začínajú v školskom roku 2020/21 bezprostrednú prípravu na prijatie
Sviatosti zmierenia a pokánia, aby si v priebehu septembra vyzdvihli
prihlášky v sakristii, resp. si ich stiahli z internetu. Prihlášky budeme preberať
v nedeľu – 04. októbra 2020 – po sv. liturgii, ktorá bude o 11:00 hod. Na tomto
stretnutí sa budú prejednávať aj praktické záležitosti ohľadom katechetických stretnutí
detí.
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