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V Cirkvi sa všetko rodí z modlitby 
a vďaka modlitbe aj rastie. Keď chce 
nepriateľ - diabol - zaútočiť na Cirkev, 
snaží sa zabrániť modlitbe - chce vy-
sušiť jej prameň. Môžeme si to všim-
núť u tých, ktorí sa snažia zreformovať 
Cirkev. Kde ale ostala modlitba? Lebo 
práve ona otvára brány Svätému Du-
chu, ktorý podnecuje k ceste vpred. 
Zmeny v cirkvi bez modlitby nie sú 
zmenou cirkvi, ale skupinovou zme-
nou.

V Lukášovom evanjeliu kladie Ježiš 
dramatickú otázku, ktorá nás privádza 
k zamysleniu: "Ale nájde Syn človeka 
vieru na zemi, keď príde?" (Lk 18, 8) 
Alebo nájde len organizovanú skupi-
nu podnikateľov majúcich vieru, ktorí 
sa budú venovať dobročinnosti a mno-
hým iným ďalším aktivitám? Múžeme 
teda povedať, že lampa viery bude na 
zemi svietiť dovtedy, pokiaľ v nej bude 
olej modlitby. Lebo práve modlitba 
nesie vpred  vieru i náš život  - slabý 
a hriešny, avšak vďaka modlitbe bez-
pečne pokračujúci. Ako kresťania by 
sme si mali položiť otázku: Modlím sa? 
Modlíme sa? Ako sa modlíme?

Odev viery nie je škrobený. Vy-
víja sa spolu s nami. Nie je tuhý, ale 
rastie, a to skrze krízu a vzkriesenie, či 
skôr rast nie je možný bez krízových 
momentov. Krízy sú k rastu potrebné. 
Po určitých úsekoch života zistíme, že 
bez viery by sme ich neboli zvládli a 
že modlitba bola našou silou. Nielen 

osobná modlitba, ale modlitba bratov 
a sestier a modlitba spoločenstva,  
ktoré nás sprevádzalo a podporovalo, 
modlitba známych ľudí, ktorých sme o 
to požiadali.

Zásadná úloha cirkvi je v tom, že 
sa modlí a vychováva k modlitbe. 
Odovzdáva z pokolenia na pokolenie 
lampu viery s olejom modlitby. Lampu 
viery, ktorá vnáša svetlo a poriadok do 
vecí, aké majú v skutočnosti byť, ale 
sýti sa iba olejom viery, inak vyhasne. 
Bez svetla tejto lampy by sme nevideli 
na cestu k hlásaniu evanjelia, dokonca 
by sme nevideli ani na cestu viery, ne-
zazreli by sme tváre bratov a sestier, 
ku ktorým máme pristupovať a slúžiť 
im, nemohli by sme osvietiť miestnosť, 
v ktorej sa schádza spoločenstvo... 
Bez viery sa všetko rúca a bez modlit-
by viera vyhasína.

Presviedčame sa o tom aj v 
dnešnom evanjeliu. Myronosičky pri-
chádzajú k hrobu a očakávajú ožive-
nie spomienok a službu zosnulému. 
Nakoniec dostávajú reálny zážitok, 
ktorý ich presvedčí, že Kristus nezmi-
zol, že ho nikto neukradol, vstal z mŕt-
vych. Kríza sa v momente premieňa na 
skúsenosť zo vzkrieseným Kristom. A 
takúto skúsenosť želám všetkým nám. 
Aby sa rástli vo viere a vyživovali ju 
neustálou modlitbou srdca napojenou 
na Ježiša Krista.

Podľa generálnej audiencie pápeža 
Františka spracoval o. Peter Kačur

Potrebujeme modlitbu?
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Počnúc 1. januárom tohto roka sme za-
žívali eucharistické odlúčenie a slávenie 
bohoslužieb obmedzené iba na online 
priestor. Každému aktívnemu veriacemu 
našej farnosti je zrejmé, že takto sa dlho 
existovať nedá. Aj preto sa tešíme z ob-
novenia verejných slávení bohoslužieb, 
ktoré platí od 19. apríla. Aj napriek kapa-
citným obmedzeniam sme zaiste radi, že 
sa môžeme opäť spolu stretávať zhromaž-
dení ako jedno spoločenstvo okolo Ježi-
ša Krista. Spoločenstvo má svoj význam 
a zažili sme to práve počas týchto dlhých 

dní. No aj napriek tomu sa nájdu takí, ktorí 
sa možno budú obávať návratu do zno-
vuotovrených chrámov. Zaiste ich k tomu 
budú viesť vážne dôvody ako rizikové či 
vážne ochorenia, vysoký vek, strach z 
nákazy a podobne. V takom prípade stá-
le platí dišpenz od účasti na nedeľnej či 
sviatočnej sv. liturgii. No my ostatní nemá-
me dôvod sa naďalej zdržiavať za zatvo-
renými dverami. Pozývam vás vstúpiť do 
spoločenstva, ktoré dáva život.

o. Peter Kačur

 » S radosťou vám oznamujeme, že od 
19. apríla 2021 je obnovené verejné 
slávenie bohoslužieb. Náš chrám je 
kapacitne obmedzení na 25 osôb 
pri dodržaní pravidla 1 osoba/15 
metrov štvorcových. Toto pravidlo sa 
nevzťahuje na tých, ktorí zabezpečujú 
slávenie bohoslužby, teda kňazov, 
kantora, cerkovníka poprípade čteca 
(miništranta) a deti do veku 10 rokov.

 » Na večerné sv. liturgie v zaužívanom 
čase a nedeľné sv. liturgie okrem sv. 
liturgie o 7.30 hod. je potrebné svoju 
účasť zarezervovať prostredníctvom 
rezervačného systému, ktorý nájdete 
na našej webovej stránke www.
sidlisko3.sk hneď v úvode, a to 
kliknutím na text "nová rezervácia". 
Rezervácia bude overená pri vstupe 
do chrámu. Rezervácia nie je potrebná 
pre deti do veku 10 rokov. Ak sa niekto 
nebude môcť dostaviť na rezervovaný 
termín, v takom prípade je vhodné 
stornovať rezerváciu, aby sa mohol 
nahlásiť niekto iný. Na ranné sv. liturgie 
rezervácia nie je potrebná.

 » V nedeľu kvôli zníženej kapacite 
chrámu budeme sláviť 5 sv. liturgií: 7.30 
(bez rezervácie), 9.00, 10.30, 12.00 a 
18.00 hod. Využiť môžete aj sv. liturgiu 
v sobotu večer o 18.00 hod., ktorá je s 
platnosťou na nedeľu. Prosíme preto 
tých, ktorí sa zúčastnite bohoslužby v 
sobotu večer, aby ste v nedeľu nechali 
priestor iným.

 » Pre účasť na sv. liturgii je potrebné 
dodržiavať tieto opatrenia: mať 
rezerváciu tam, kde je to potrebné, 
vstup a pobyt v chráme je dovolený 
jedine s prekrytím horných dýchacích 
ciest (nos a ústa) respirátorom typu 
FFP2, nie rúškom alebo šatkou. 
V predsieni je potrebné aplikovať 
dezinfekciu na ruky a v chráme si 
sadnúť na vopred vyznačené miesto.

 » Sme si vedomí toho, že opatrenia sa 
môžu aj po krátkom čase meniť, a 
preto je veľmi dôležité sledovať naše 
farské stránky (web, facebook) a byť 
stále v obraze.

o. Peter Kačur
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Liturgický program
19. apríl
Prep. otec Ján zo Starej Lavry
06:30 csl. sv. lit. (HP 216); 18:00 sl. sv. lit. 
(online),(PZ 200 ); Ap. zač. 17. (Sk 6, 8 – 7, 5a. 
47 – 60); Jn zač. 13. (4, 46b – 54)

26. apríl
Sv. hieromuč. Bazil, amázijský biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 218); 18:00 sl. sv. lit. 
(online), (PZ 203); Ap. zač. 24. (Sk 10, 1 – 16); Jn 
zač. 24. (6, 56 – 69)

P

20. apríl
Prep. otec Teodor Trichinas 
06:30 sl. sv. lit. (PZ 200 ); 18:00 csl. sv. lit. 
(online), (HP 216 ); Ap. zač. 18. (Sk 8, 5 – 17); 
Jn zač. 20. (6, 27 – 33)

27. apríl
Sv. hieromuč. Simeon, Pánov príbuzný
06:30 sl. sv. lit. (PZ 203); 18:00 csl. sv. lit. 
(online),(HP 218); Ap. zač. 25. (Sk 10, 21 – 33); 
Jn zač. 25. (7, 1 – 13)

U

21. apríl
Sv. hieromuč. Január a spol.
6:30 csl. sv. lit. (HP 216); 18:00 sl. sv. lit. 
(online), (PZ 200); Ap. zač. 19. (Sk 8, 18 – 25); 
Jn zač. 21. (6, 35 – 39); 18:45 Akatist k sv. 
Jozefovi

28. apríl
Polovica Päťdesiatnice
6:30 csl. sv. lit. (HP 220); 18:00 sl. sv. lit. 
(online), (PZ 205); Ap. zač. 34. (Sk 14, 6b – 18); 
Jn zač. 26. (7, 14 – 30); 18:45 Moleben k sv. 
Jozefovi

S

22. apríl
Prep. otec Teodor Sykeónsky
06:30 sl. sv. lit. (PZ 200); 18:00 csl. sv. lit. 
(online), (HP 216 ), Ap. zač. 20. (Sk 8, 26 – 39); 
Jn zač. 22. (6, 40 – 44); 18:45 Eucharistická 
adorácia

29. apríl
Deviati sv. muč. z Kyzika 
06:30 sl. sv. lit. (PZ 205); 18:00 csl. sv. lit. (onli-
ne), (HP 220); Ap. zač. 26. (Sk 10, 34 – 43); Jn 
zač. 29. (8, 12 – 20); 18:45 Večeradlo obetova-
né za kňazov

Š

23. apríl
Sv. veľkomučeník Juraj Divotvorca. Voľnica.
6:30 csl. sv. lit. (HP 216, 367); 17:30 sl. sv. lit. 
(online), (PZ 200, 352 ); Ap. zač. 21. (Sk 8, 40 
– 9, 19a); Jn zač. 23. (6, 48 – 54)

30. apríl
Sv. ap. Jakub, brat svätého Jána Teológa
6:30 csl. sv. lit. (HP 220, 371); 17:30 sl. sv. lit. 
(online),(PZ 205, 355); Ap. zač. 27. (Sk 10, 44 – 
11, 10); Jn zač. 30. (8, 21 – 30)

P

24. apríl
Sv. muč. Sáva Stratilat
06:30 csl. sv. lit. (HP 216); 18:00 sl. sv. lit. (onli-
ne), (PZ 203,353 ); Ap. zač. 22. (Sk 9,19b - 31); 
Jn zač. 52. (15, 17 – 16, 2); 17:00 Veľká večie-
reň; 18:45 Novéna k Matke ustav. pomoci

1. máj
Sv. prorok Jeremiáš. Fatimská sobota.
06:30 csl. sv. lit. (HP 220); 18:00 sl. sv. lit. (onli-
ne),(PZ 206); Ap. zač. 29. (Sk 12, 1 – 11); Jn zač. 
31. (8, 31 – 42a); 17:00 Mariánske večeradlo

25. apríl
Štvrtá nedeľa po Pasche – o porazenom. 
Sv. ap. a evanjelista Marek.
07:30 csl. sv. lit. (HP 218, 369); 09:00 sl. sv. 
lit. (online),(PZ 203,353 ); 10:30 sl. sv. lit. (PZ 
203,353); 12:00 sl. sv. lit. (PZ 203,353); 18:00 
sl. sv. lit. (online), (PZ 203,353);  Ap. zač. 23. 
(Sk 9, 32 – 42); Jn zač. 14. (5, 1 – 15); 17:00 
Každodenná večiereň

2. máj
Piata nedeľa po Pasche – o Samaritánke
07:30 csl. sv. lit. (HP 221); 09:00 sl. sv. lit. (on-
line), (PZ 206); 10:30 sl. sv. lit. (PZ 206); 12:00 
sl. sv. lit. (PZ 206); 18:00 sl. sv. lit. (online), 
(PZ 206);  Ap. zač. 28. (Sk 11, 19 – 26. 29 – 
30); Jn zač. 12. (4, 5 – 42); 17:00 Každodenná 
večiereň

o. Ján Varga


