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Úcta k Božskému Srdcu vo východnej tradícii  
 2. časť 

 
 

Drahí bratia a sestry! K histórii úcty Božského Srdca patrí aj skutočnosť, že pápež 
Pius XI. 22. februára 1936 schválil nasledovný úmysel apoštolátu modlitby: „Aby sa 
úcta k Božskému Srdcu rozšírila aj v rozsiahlych oblastiach Ruska.“  

U nás dobre známy český jezuita, páter Tomáš Špidlík, špičkový odborník na tému 
východnej duchovnosti, venoval tejto otázke rozsiahlu štúdiu s názvom „Srdce, 
symbol jednoty“. Približuje v nej biblický pojem a použitie slova srdce.  

V Svätom písme sa pri použití slova srdce totiž myslí fyzický orgán asi desaťkrát, 
zatiaľ čo viac ako tisíckrát sa pod slovom srdce má na mysli nástroj a miesto 
rozličných psychologických funkcii a pochodov.  

Gréčtina sprvoti používala na označenie tejto ľudskej schopnosti označenie nús, 
teda myseľ, rozum, ale už od 5. storočia badáme návrat k biblickejšiemu pojmu 
kardia, srdce.  

V ruskej duchovnosti, ktorá sa prejavila aj prekladom klasickej zbierky východnej 
spirituality, Filokalie, sa termíny rozum a srdce používajú takmer ako totožné a 
vzájomne vymeniteľné, aj keď v bežnej hovorovej reči sa pod slovom „rozum, um“ má 
viac na mysli schopnosť uvažovať a posudzovať, zatiaľ čo „srdce“ je pre človeka tým, 
čo mu bezprostredne umožňuje poznávať a preciťovať životné hodnoty. 

Čo sa týka praktického, pastoračno-liturgického realizovania týchto teologických 
uzáverov vo vzťahu k rozličným typom kultúry a obradovo-terminologického prejavu 
uzatvára páter Špidlík svoju štúdiu nasledovne: Nemožno poprieť, že v minulosti sa 
napáchalo dosť omylov voči východným kresťanom, nútiac ich, aby si „adaptovali“ pre 
ich obrad mnohé formy latinských pobožností. Mnohé z týchto „adaptácií“ sa čoskoro 
ukázali príliš násilné a nezlučiteľné s ich liturgickou a duchovnou formáciou.  

Čo sa týka kultu Božského Srdca, ak sa samotní východní kresťania cítia 
priťahovaní touto formou zbožnosti, záleží na nich, aby uvážili vhodnosť jej šírenia. 
Treba mať na pamäti, že nie je možné považovať za všeobecne platný prototyp 
akýkoľvek latinský výrazový prostriedok. Nesmieme zabúdať, že východná tradícia vo 
vzťahu k otázke „srdca“ je oveľa bohatšia ako západná. Študujúc ju, otvárajú sa nové 
horizonty a nové možnosti pre tzv. „teológiu srdca“, ktorej potreba sa dnes začína 
nástojčivo cítiť tak na Východe ako aj na Západe.  

                          Arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ. 



   Bohoslužobný poriadok 
  8. 7. – 14. 7. 2019 

 

PONDELOK 8. 7. 
Svätý veľkomučeník Prokop. 

 z pondelka (154) 

 

19:00   Ložín  
       + Akatist k P. P. Gojdičovi 

 

 

 

+   Maroš r. Mišková 

UTOROK 9. 7. 
 

Svätý hieromučeník Pankrác, 
tauromenský biskup. 

 

z utorka (155) 

 

17:30   Falkušovce 
     + Akatist k P. P. Gojdičovi 
 

 

+   Michal r. Brodyová 

 

19:00   Ložín 
 

 
 

+   Michal r. Pastírová 

STREDA 10. 7. 
Náš prepodobný otec Anton  

Pečersko-Kyjevský. (188) 

 

 
 

19:00   Ložín  

 
 
 

 

+   Mária r. Roková 

ŠTVRTOK 11. 7.  

Svätá všechválna mučenica Eufémia. 

 

18:00  Farská grilovačka na začiatku prázdnin. 
 

PIATOK 12. 7. 
Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. 

Náš prepodobný otec  
Michal Maleinský. 

 
 
 
 

19:00   Ložín  

 
 

 

 

+   Michal, Barbora 
      r. Bocanová 

SOBOTA 13. 7. 
Zhromaždenie k svätému  
archanjelovi Gabrielovi. 

 

- 
 

- 

NEDEĽA 14. 7. 
 

Pamiatka svätých otcov šiestich 
ekumenických snemov. 

 

4. hlas (146)  
a svätým otcov (396) 

 

 

  8:00   Falkušovce 
 

 

 

 

*  Radka r. Mariščáková 

   

  9:15    Ložín 
 

 

*  Daniel, Danko 

 

10:30    Trhovište - zastupovanie 
              

 Farské oznamy: 
 

- V štvrtok 11. 7. pozývam všetky deti a mládež na prvú tohtoročnú letnú grilovačku na farský dvor.    
   Čakajú vás hry, súťaže i letne kino pod hviezdami. Prineste si len mäsko ma gril.  
 

- Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva, aj tento rok, všetky deti a mladých na Letné stretnutia  
   mládeže CAMP eparchie 2019. Prvý turnus pre vysokoškolákov a (ne)pracujúcich sa bude konať  
   v Centre pre mládež v Dvoriankach. Ostatné turnusy sa organizujú na  Hatfe (detský tábor pri  
   Strede nad Bodrogom). Všetky ďalšie informácie a spôsob prihlásenia vám poskytnem osobne.  
 

- Centrum pre rodinu na Sigorde, vás srdečne pozýva v dňoch 5. - 11. 8. 2019 na Prázdninový  
   rodinný pobyt. Zažijete tvorivé dielne, výlet do prírody, spoločenské hry, filmové večery,  
   telocvičňu, ale aj čas rodinnej modlitby a duchovného slova. Nahláste sa na www.centrumsigord.sk 
 

-  Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Matiščáková a Gubaňárová. Ďakujeme! Pán Boh zaplať ! 
-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Michala Béreša. Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
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