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KRISTOV KRÍŢ: SMRŤ, ČI ŢIVOT...? 
 

Veľký piatok sústreďuje náš pohľad na smrť, ktorou zomrel Boží Syn na kríži - zomrel 
opustený uprostred dvoch zločincov a "rozzúrených" neprajníkov - farizejov a zákonníkov. 
Ťažko sa nám s odstupom dvoch tisícročí hodnotí táto situácia, ale zároveň ľudský sa dá 
pochopiť jeho opustenosť v smrti, kedy zvolal: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?!"  

Nám sa ťažko hovorí o samote v smrti zvlášť, keď sa to týka nášho ohrozenia života, 
alebo keď ide o smrť našich blízkych. Ježiš však veľmi otvorene už dopredu hovoril 
apoštolom o svojej smrti /porov.Lk 24,10/.  Aj my vieme s istotou to, že ráz zomrieme, hoci 
nevieme o presných okolnostiach, ale každému je jasné, že ráz príde náš posledný 
okamih života na tejto zemi, na ktorý nesmieme zabúdať. Moja mamka nás ako deti často 
učila modlitbičku, ktorú sa naučila od misionárov: "Zomrieť musím, ale neviem kedy, kde a 
ako. Ale viem, že naveky by som bol zatratený, keby som v ťažkom hriechu zomrel, preto 
mi Bože odpusť a zachráň ma pred večným ohňom..." My teda nemusíme vedieť o 
podrobnostiach svojej smrti, ako Ježiš, ale je potrebné často si uvedomovať svoju smrť, 
aby sme žili zodpovedne, lebo vtedy sme viac schopní chápať, ako vážny je zbožný život 
v Bohu tu na zemi. Treba nám vedieť, že pre našu dobrú smrť je potrebný náš "dobrý 
život" a tiež vedomie odpúšťajúcej Božej lásky, ktorá nám vyžaruje z Kristovho kríža.  

Ľudia aj dnes utekajú od myšlienok na smrť, a akonáhle sa cítia byť ohrození /ako aj 
teraz pandémiou/, upadajú do smútku až depresií. Nám však v Ježišovej výzve k jeho 
nasledovaniu treba počuť pozvanie k životu, ktorý nekončí hrobom, ale k tomu životu. 
Lebo cieľom Kristovho pozvania nie je smrť, ale život, preto aj náš Veľkopiatočný pohľad 
na kríž nie je o smútku, ale o radostnej nádeji na život, ktorý nám Ježiš zaslúžil svojou 
smrťou na kríži. Zahľaďme sa hĺbavo do jeho rán po klincoch a povedzme so 
starozákonným prorokom: "...jeho ranami sme uzdravení"/Iz 53,5/. 

Uvedomujúc si dnes, že tieto rany sú spôsobené ľudskými neresťami a zvlášť 
hriechmi, ktoré človek nechce oľutovať a zanechať. Prosme tiež za tých, ktorí nie sú 
schopní prosiť o odpustenie, aby Kristov kríž nebol pre nich márnym a zároveň aj veľkým 
výkričníkom pre ich zatratenie. Zostaňme teda s Máriou, Ježišovou Matkou pri Kristovom 
kríži a v duchu počujme slová jeho prosby za nás: "Otče chcem, aby aj tí, ktorých si mi 
dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval 
ešte pred stvorením sveta" /Jn17,24/. Toto je teda nádej plynúca z Kristovho kríža - je to 
nádej života, ktorý nám svet nemôže dať, ani vziať.  

V tejto nádeji prežívajme tento Veľký piatok i čas, v ktorom sa cítime byť ohrození 
pandémiou, aby sme spolu s Matkou Sedembolestnou precítili i veľkosť lásky, ktorá k nám 
prúdi z Kristovho kríža.  

       vladyka Milan Chautur 

 



   Bohosluţobný poriadok 
  6. 4. –  12. 4. 2020 

 

   !!! Neverejné bohoslužby !!!    
 

PONDELOK  6. 4. 
 

Svätý a veľký pondelok (MM 33) 

17:00   Falkušovce 
                            Liturgia VPD 

 

 

*   r. Jaššová 

UTOROK  7. 4. 
 

Svätý a veľký utorok (221) 

 

17:00   Ložín                

 

+   Vincent Luca 

STREDA  8. 4. 
 

Svätá a veľká streda (MM 36) 

17:00   Falkušovce                             

                           Liturgia VPD 

 

*   Anna 

ŠTVRTOK 9. 4. 
 

SVÄTÝ A VEĽKÝ ŠTVRTOK 
 

brožúrka Christos Voskrese (1) 

 

  9:00   Ložín 
 

 

*   Anna 

17:00   Falkušovce 
 Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého 

*   Jozef 

PIATOK 10. 4. 
SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK 
Prísny pôst a zdržanlivosť  
od mäsa, mlieka a vajec. 

brožúrka Christos Voskrese (38) 

 

 

15:00  Falkušovce  -  Večiereň s uloţením plaščenice   
 
 

 

 

17:00  Ložín - Večiereň s uložením plaščenice do hrobu   
 

SOBOTA 11. 4. 
 

SVÄTÁ A VEĽKÁ SOBOTA 
 

brožúrka Christos Voskrese (60) 

 

od 8:00 do 16:00 - BDENIE RODÍN PRI HROBE 

 
 

16:00  Falkušovce 
   Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého 
 

 

*   Danka 

NEDEĽA 12. 4. 
 
 

SVÄTÁ A VEĽKÁ  
NEDEĽA PASCHY  

 

Požehnanie pokrmov po domoch. 

 
 

 

  7:30   Falkušovce 
     Utiereň vzkriesenia + Liturgia 
 
 

 
 

 

*   za farnosť 

 

10:00   Ložín 

 

 

 

 

*   Mária Šimková 

 

Farské oznamy: 
 
 

-  OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú 25. 4. 2020 prijať KATKA JACKOVÁ, náboženstva gr. kat.  
   a MILAN BAJUS, náboženstva rim. kat. Kto by vedel prekážku, pre ktorú by nemohli toto  sviatostné  
   manželstvo uzavrieť, nech to ohlási na farskom úrade. 
 

-   Kvôli súčasnej pandémii a z rozhodnutia predsedu vlády SR a Konferencie biskupov Slovenska sa do  
   odvolanie nesmú sláviť verejné bohoslužby. Kňaz bude i naďalej sláviť bohoslužby podľa rozpisu,  
   avšak za zamknutými dverami v chráme. Pozývam vás pridať sa k tomuto sláveniu spoločnou  
   modlitbou doma vo svojich rodinách. Bohoslužby môžete sledovať cez TV LOGOS (na internete) a  
   TV ZEMPLÍN (satelit). Začiatok bohoslužby bude oznámený zvonením chrámových zvonov. Chrám  
   na osobnú modlitbu je možné otvoriť po dohode s kňazom. V prípade zaopatrenia alebo inej  
   duchovnej pomoci (spoveď, Eucharistia...) ma kontaktujte osobne na fare alebo telefonicky.  
 
 

Farský list, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nanebovstúpenia Pána, Falkušovce 217, tel.: 649 65 59,    
  mobil: 0911 812 081, farnost.falkusovce@grkatke.sk, web: grkatfa.wbl.sk, dobrovoľný príspevok. 

 

http://www.logos.tv/zive-prenosy

