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     Na úvod    
 Nachádzame sa v období, ktoré v 
našej cirkvi nazývame predpôstne obdobie. 
Je to čas niekoľkých týždňov, v ktorých sa 
pripravujeme na jedno dôležité obdobie a 
to obdobie veľkého pôstu. Terajšie číslo 
Bohorodičky je venované práve tomuto     ob-
dobiu. Nech aj hlbšie poznanie predpôstného 
obdobia nám pomôže intenzívnejšie prežiť 
tento čas a následne samotný pôst, ktorý je 
pred nami.        
   o. Jozef Greško 
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 Na Veľký pôst sa východná cirkev 
pripravuje tzv. predpôstným obdobím. Toto 
obdobie tvoria nedela Zachejova, mýtnika 
a farizeja, márnotratného syna, mäsopôstná 
a syropôstna nedeľa, po ktorej v pondelok 
začína samotný veľký pôst. Poďme sa teraz 
bližšie pozrieť na jednotlivé nedele a na to k 
čomu nás vedú.

1. TÚŽBA /Nedeľa Zachejova/
Je charakteristickou črtou východnej litur-

gickej tradície, že každý veľký sviatok alebo 
obdobie - Pascha, Narodenie Ježiša Krista, 
Veľký pôst atď., sa oznamujú a "pripravujú" 
vopred. Prečo? Pretože Cirkev hlboko psy-
chologicky nazerá na ľudskú prirodzenosť. 
Poznajúc nedostatočnú koncentrovanosť a 

a viac kresťanov sklon k stotožňovaniu kresťanskej lásky s politickými, 
ekonomickými a sociálnymi záležitosťami, inými slovami, títo kresťania 
ustupujú od jedinečnosti osoby a jej unikátneho osobného osudu k anonym-
ným objektom, ako sú “triedy”, “rasy” atď. Je zrejmé, že vo svojich 
príslušných životných odvetviach, v ich zodpovednosti ako občanov, pro-
fesionálov atď., sú kresťania vyzývaní, podľa svojich najlepších možností 
a spôsobilostí, k snahe o spravodlivú, rovnoprávnu a vo všeobecnosti o 
humánnejšiu spoločnosť. Rozhodne, toto všetko vychádza z kresťanstva 
a môže byť inšpirované kresťanskou láskou. Avšak kresťanská láska ako 
taká je niečo odlišné.

Kresťanská láska je “možná nemožnosť” vidieť Krista v inom 
človeku, ktokoľvek by ním bol a ktorého sa Boh vo svojej večnej a ta-
jomnej prozreteľnosti rozhodol uviesť do môjho života, hoci len na krát-
ku chvíľu, nie iba ako príležitosť na “dobrý skutok”, alebo cvičenie sa v 
dobročinnosti, ale ako začiatok večného spoločenstva so samotným Bo-
hom. Lebo, v skutočnosti, čo je láska, ak nie tá tajomná sila, ktorá tran-
scenduje to náhodné a vonkajšie v “inom” - jeho fyzický vzhľad, sociálne 
postavenie, etnický pôvod, intelektuálne schopnosti - a dotýka sa duše, 
unikátneho a unikátne osobného “koreňa” ľudskej bytosti, skutočnej časti 
Boha v človeku? Keď Boh miluje každého človeka, tak je to preto, lebo do-
bre pozná neoceniteľné a úplne jedinečné bohatstvo, “dušu” alebo “osobu”, 
ktorú dal každému človeku. Kresťanská láska je potom účasťou na tomto 
Božom poznaní a darom Božej lásky. Neexistuje “neosobná” láska, pretože 
láska je nádherným objavením “osoby” v “človeku”, objavením osobného 
a jedinečného uprostred spoločného a všeobecného. Je to objavenie toho, 
čo je v každom človeku “hodné lásky”, toho, čo pochádza z Boha.

Z tohto pohľadu je kresťanská láska občas opakom “sociálnej aktiv-
ity”, s ktorou niekto dnes tak často kresťanstvo stotožňuje. Pre sociálneho 
aktivistu nie je objektom lásky “osoba”, ale človek, abstraktná jednotka 
nie menej abstraktného “ľudstva”. Pre kresťanstvo je však človek “hodný 
lásky”, pretože je osobou. Tam sa osoba redukuje na človeka, tu sa zas 
človek vidí jedine ako osoba. 

Pokračovanie v budúcom čísle
Spracované podľa: Alexander Schmemann: VEĽKÝ PÔST CESTA K PASCHE

Ikona márnotratného syna prevzatá s www.ikona.sk

Posledný súd -   
    nedeľa mäsopôstná -  s.6
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značné "posvetštenie" nášho života Cirkev vie o našej nespôsobilosti k rých-
lym zmenám, k náhlemu prechodu z jedného duchovného alebo mentálneho 
stavu do druhého. A tak dlho pred samotným začiatkom veľkopôstneho úsilia 
sústreďuje Cirkev našu pozornosť na jeho vážnosť a volá k rozjímaniu nad 
jeho významom. 

Celkom prvým ohlásením Veľkého pôstu je nedeľa, keď sa z Evanjelia číta 
príbeh o Zacheovi /Lk 19,1-10/. Je to príbeh o človeku, ktorý bol príliš malý 
na to, aby mohol zo zástupu vidieť Ježiša, no ktorý tak veľmi túžil uvidieť Ho, 
že vyliezol na strom. Ježiš reagoval na jeho túžbu a navštívil jeho dom. Takto 
sa témou prvého ohlásenia Veľkého pôstu stáva túžba. Človek nasleduje svoju 
túžbu. Dokonca možno povedať, že samotný človek je túžbou a Evanjelium 
túto základnú psychologickú pravdu o ľudskej prirodzenosti potvrdzuje: "Kde 
je váš poklad," hovorí Kristus, "tam bude aj vaše srdce." Silná túžba prekonáva 
prirodzenú obmedzenosť človeka, a preto keď si niečo vášnivo želá, dokáže 
veci, ktorých je "normálne" neschopný. Súc "nízkym", človek sa prekonáva a 
transcenduje. Jedinou otázkou potom zostáva, či si želáme správne veci, či sila 
našej túžby je namierená k dobrému cieľu, alebo či - slovami existencialistick-
ého ateistu Jeana Paula Sartra - je človek "neužitočnou vášňou".

Zacheus si želal "správnu vec", chcel vidieť Krista a dostať sa k Nemu. 
On je prvým symbolom pokánia, pretože pokánie sa začína znovuobjavením 
hlbokej prirodzenosti každej túžby - túžby po Bohu a Jeho spravodlivosti, po 
pravom živote. Zacheus je "malý", plytký, hriešny a obmedzený, avšak jeho 
túžba všetko prekonáva. "Vynucuje" si Kristovú pozornosť a to privádza Kris-
ta do jeho domu. Také je teda prvé ohlásenie, prvé pozvanie. Musíme túžiť po 
tom, čo je v nás najhlbšie a najpravdivejšie, pocítiť smäd a hlad po Absolútne, 
ktoré je v nás, či už si to uvedomujeme alebo nie a ktoré, ak sa od neho odvra-
ciame a odmietame ho, z nás skutočne robí "neužitočnú vášeň". A ak túžime 
dostatočne hlboko a dostatočne silno, Kristus odpovie.

2. POKORA /Nedeľa mýtnika a farizeja/

Nasledujúca nedeľa sa volá “Nedeľa mýtnika a farizeja”. V predvečer tohto 
dňa, v sobotu na večernej bohoslužbe /večierni/ sa prvýkrát otvára liturgická 
kniha veľkopôstneho obdobia - Trioď  a texty z tejto knihy sa pridávajú k 
bežným nedeľným piesňam a modlitbám. Tieto texty odhaľujú a rozvíjajú 
ďalší dôležitý aspekt pokánia - pokoru.

všeobecnej spomienke na všetkých “zosnulých v nádeji vzkriesenia a života 
večného”. Je to skutočne veľký deň modlitieb Cirkvi za jej členov, ktorí 
už odišli z pozemského života. Aby sme pochopili zmysel spojenia medzi 
Veľkým pôstom a modlitbou za zosnulých, musíme pamätať na to, že 
kresťanstvo je náboženstvom lásky. Kristus nezanechal svojim učeníkom 
doktrínu individuálnej spásy, ale nové prikázanie, “aby sa milovali navzá-
jom” a k tomu ešte dodal: “Podľa toho budú všetci poznať, že ste mojimi 
učeníkmi, že budete mať lásku medzi sebou.” Láska je takto základom, 
samotným životom Cirkvi, ktorá je, slovami sv. Ignáca Antiochijského, 
“jednotou viery a lásky”. Hriech je absencia lásky, a teda rozdelenie, izo-
lácia a vojna všetkých proti všetkým. Nový život, darovaný nám Kristom 
prostredníctvom Cirkvi, je predovšetkým životom zmierenia, “zjednotenia 
tých, ktorí boli rozptýlení”, obnovením lásky, narušenej hriechom. Ako sa 
však môžeme začať vracať k Bohu a zmierovaniu s Ním, ak sa sami v sebe 
nevrátime k jedinečnému novému prikázaniu lásky? Modlenie za zosnulých 
je podstatným vyjadrením Cirkvi ako lásky. Prosíme Boha, aby pamätal na 
tých, ktorých spomíname a pamätáme na nich, pretože ich milujeme. Mod-
liac sa za nich, stretávame sa s nimi v Kristovi, ktorý je Láskou a ktorý, 
pretože je Láskou, prekonáva smrť, ktorá je konečným víťazstvom rozdele-
nia a nelásky. U Krista niet rozdielu medzi živými a zosnulými, pretože v 
Ňom sú všetci nažive. On je Život a tento Život je svetlom človeka. Milujúc 
Krista milujeme všetkých tých, ktorí sú v Ňom, milujúc všetkých tých, ktorí 
sú v Ňom, milujeme Krista - toto je zákon Cirkvi a jasný dôvod, prečo sa 
modlí za zosnulých. Je to skutočne naša láska v Kristovi, ktorá ich udržuje 
nažive, pretože ich udržuje “v Kristovi” a tak veľmi a beznádejne sa mýlia 
tí kresťania, ktorí buď redukujú modlitby za zosnulých, alebo ich proste od-
mietajú ako neužitočné. Veľká večerná bohoslužba /večiereň/ za zosnulých 
v mäsopustnu sobotu slúži ako vzor všetkým ostatným spomienkam na zos-
nulých a opakuje sa ešte počas druhej, tretej a štvrtej soboty Veľkého pôstu.

A je to zase láska, ktorá predstavuje tému mäsopustnej nedele. Evanje-
lium tohoto dňa obsahuje Kristovo podobenstvo o Poslednom súde /Mt 25, 
31-46/. Keď Kristus príde, aby nás súdil, aké budú kritériá Jeho súdu? Podo-
benstvo odpovedá: láska - nielen obyčajný humanitný záujem o abstraktnú 
spravodlivosť a anonymného “chudáka”, ale konkrétna a osobná láska k 
ľudskej bytosti, ktorejkoľvek ľudskej bytosti, s ktorou sa mi Boh v mojom 
živote umožnil stretnúť. Toto odlíšenie je dôležité, pretože dnes má stále viac 
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Čítanie z Evanjelia /Lk 18,10-14/ 
zobrazuje muža, ktorý je so sebou 
stále spokojný a myslí si, že spĺňa 
všetky náboženské požiadavky. Je 
sebavedomý a hrdý sám na seba. 
V skutočnosti však prekrúca zmy-
sel náboženstva. Redukuje ho na 
vonkajšie prejavy a svoju zbožnosť 
meria množstvom peňazí, ktoré 
obetuje na chrám. Naopak mýt-
nik sa ponižuje a jeho pokora ho 
ospravedlňuje pred Bohom. Pokiaľ 
existuje mravná kvalita, na ktorú sa 
v súčasnosti takmer vôbec neberie 
ohľad a je dokonca odmietaná, tak je 
to skutočne pokora. Kultúra, v ktorej 
žijeme, v nás neustále vzbudzuje 
pocit hrdosti, sebaospravedlňovania 
a sebaoslavovania. Je založená na 
domnienke, že človek dokáže sám 
sebou dosiahnuť čokoľvek a Boha 
zobrazuje dokonca ako takého, ktorý 
“vzdáva rešpekt” ľudským výkonom 
a dobrým skutkom. Pokora, nech je 
osobná alebo spoločná, etnická alebo 
nacionálna, považuje sa za znak sla-
bosti, za niečo nedôstojné skutočného 
človeka. Dokonca naše Cirkvi - či nie 
sú nasiaknuté tým istým farizejským 
duchom? Či aj my nechceme, aby 
každý náš príspevok, každý “dobrý 
čin”, všetko, čo robíme “pre Cirkev”, 
bolo uznané, ocenené a stalo sa 
všeobecne známym?

Nuž, čo je to pokora? Odpoveď na 
túto otázku sa môže zdať paradoxnou, 

pretože je zakorenená vo zvláštnom 
tvrdení: Samotný Boh je pokorný! 
Teraz je jasné každému, kto pozná 
Boha, kto Ho vidí v Jeho stvorení 
a spasiteľnom konaní, že pokora je 
skutočne božská vlastnosť, samot-
ný obsah a žiarenie tej slávy, ktorá, 
ako spievame počas božskej liturgie, 
napĺňa nebo i zem. Naša ľudská men-
talita má sklon k tomu, aby “slávu” 
a “pokoru” postavila proti sebe, vi-
diac v tom druhom akúsi chybu ale-
bo nedostatok. Podľa nás je to naša 
nevedomosť alebo neschopnosť, 
ktorá nás robí, alebo by mohla robiť 
skromnými. Pre moderného človeka, 
živeného publicitou, sebavedomím 
a nekonečnou oslavou seba samého, 
je ťažké pochopiť, že všetko to, 
čo je úplne dokonalé, krásne a do-
bré, je zároveň prirodzene skromné, 
pretože práve pre svoju dokonalosť 
nepotrebuje “publicitu”, vonkajšiu 
slávu alebo akékoľvek predvádzanie 
sa. Boh je pokorný, pretože je do-
konalý, Jeho pokora je Jeho slávou 
a prameňom všetkej pravej krásy, 
dokonalosti a dobroty a každý, kto 
sa približuje k Bohu a pozná Ho, sa 
okamžite pripája k božskej pokore a 
je ňou skrášľovaný. To platí o Má-
rii, Matke Kristovej, z ktorej pokora 
spravila radosť celého stvorenia a 
najväčšie odhalenie krásy na Zemi, 
to platí o všetkých svätých a to platí 
o každej ľudskej bytosti počas vzác-

krásou Otcovho domu.
Je tu však Cirkev, aby mi pripomenula, čo som opustil a stratil. A počujúc 

jej hlas spomínam si na to, čo sa spieva v kondaku tohoto dňa: “Nerozumne 
som sa vzdialil od Tvojej Otcovskej slávy a premrhal bohatstvo, ktoré si mi 
daroval. Avšak hlasom márnotratného syna k Tebe volám: zhrešil som pred 
Tebou, štedrý Otče, prijmi ma späť, kajúceho sa, prijmi ma ako jedného zo 
svojich sluhov.”

A spoločne s tým, ako si spomínam, nachádzam v sebe aj túžbu a silu k 
návratu: “...vrátim sa do domu môjho Otca so slzami prosiac: prijmi ma za 
jedného zo svojich sluhov...”

Tu treba zvlášť spomenúť jednu konkrétnu liturgickú vec “Nedele márno-
tratného syna”. Na nedeľnej rannej bohoslužbe /utierni/, po slávnostných a 
radostných žalmoch polyjeleja spievame smutný a nostalgický žalm 137:

“Pri riekach babylonských, tam sme sedávali a plakávali, keď sme sa ro-
zpomínali na Sion... Ako sme mohli spievať pieseň Hospodinovu na cudzej 
pôde? Ak by som zabudol na teba, Jeruzalem, nech uschne moja pravica. 
Nech sa mi jazyk prilepí o ďasná, ak sa nebudem rozpomínať na teba, ak 
nevyvýšim Jeruzalem za vrchol svojej radosti...”

Je to žalm vyhnanstva. Spievali ho Židia v babylonskom zajatí, spomína-
júc na svoje sväté mesto Jeruzalem. Tento žalm sa stal navždy piesňou 
človeka, ktorý si uvedomuje svoje oddelenie od Boha a uvedomujúc si toto, 
stáva sa opäť človekom, tým, ktorý sa nedokáže nikdy plne uspokojiť ničím 
v tomto padlom svete, pretože svojou prirodzenosťou a poslaním je pútnikom 
Absolútna. Tento žalm sa bude spievať ešte dvakrát, a to počas posledných 
dvoch nedieľ pred Veľkým pôstom. On odhaľuje samotný Veľký pôst ako 
putovanie a pokánie - ako návrat.

4. POSLEDNÝ SÚD /Nedeľa mäsopôstna/
Nasledujúca nedeľa sa volá “mäsopôstna”, pretože počas týždňa, ktorý 

po nej nasleduje, je Cirkvou predpísaný čiastočný pôst, ktorý už spočíva v 
zdržanlivosti od mäsa. Toto pravidlo treba chápať vo svetle toho, čo tu už 
bolo skôr povedané o význame prípravy. Cirkev nás začína “prispôsobovať” 
k tomu veľkému úsiliu, ktoré od nás bude očakávať o sedem dní neskôr. Ve-
die nás postupne, poznajúc našu krehkosť a vopred vidiac našu duchovnú 
slabosť.

V predvečer tohoto dňa /mäsopustnej soboty/ nás Cirkev pozýva k 
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nych chvíľ jej spojenia s Bohom.
Ako sa niekto môže stať po-

korným? Pre kresťana je odpoveď 
jednoduchá: kontempláciou Krista, 
vtelenej Božskej pokory, Toho, na 
ktorom Boh raz a navždy zjavil svoju 
slávu ako pokoru a svoju pokoru ako 
slávu. V noc svojej najväčšej pokory 
Kristus povedal: “Teraz je oslávený 
Syn človeka a Boh je oslávený v 
Ňom.” Pokore sa človek učí kontem-
pláciou Krista, ktorý vraví: “Učte sa 
odo mňa, lebo som krotký a pokorný 
srdcom.” A nakoniec, učí sa jej aj 
prehodnocovaním a porovnávaním 
každého slova, skutku a celého 
života s Kristovím a zverovaním toho 
všetkého Jemu. Pretože bez Krista je 
pravá pokora nemožná, zatiaľ čo u 
farizeja sa dokonca aj praktizovanie 
náboženstva stáva pýchou, ďalšou 
formou farizejského sebaoslavova-
nia.

Veľkopôstne obdobie teda začína 
hľadaním a modlitbou o pokoru, 
ktorá je začiatkom pravého pokánia. 
Lebo pokánie je predovšetkým návra-
tom k pravému usporiadaniu vecí, 
obnovením pravej vízie. Preto je za-
korenené v pokore a pokora, božská 
a nádherná pokora, je jeho ovocím a 
koncom. Kondak tohto dňa hovorí: 
Zanecháme veľké farizejské slová a 

naučme sa veľkosti pokorných slov 
mýtnika.” Stojíme pri bráne poká-
nia a v najslávnostnejšom okamžiku 
nedeľného celonočného bdenia, po 
ohlásení Vzkriesenia a Kristovho 
zjavenia “Voskresenije Christovo 
viďivše... /Videli sme Christovo Vz-
kriesenie/” spievame po prvýkrát 
tropáre, ktoré nás budú sprevádzať 
počas celého Veľkého pôstu:

Otvor mi dvere pokánia, Darca 
života, lebo môj duch prichádza 
zrána k Tvojmu svätému chrámu, 
prinášajúc celý svoj poškvrnený tele-
sný chrám, no Ty, ktorý si Štedrý, 
očisti ma Tvojou láskavou milosťou.

Matka Božia, priveď ma na cestu 
spásy, pretože nehanebnými činmi 
som si poškvrnil dušu a v lenivo-
sti som premárnil všetky dni môjho 
života, ale Tvojimi modlitbami zbav 
ma od každej nečistoty.

Rozmýšľajúc o množstve nerozum-
ných vecí, ktorých som sa dopustil, 
ja úbohý, trasiem sa pri pomyslení 
na deň Strašného súdu. No dúfajúc v 
Tvoju veľkú dobrotu, volám ako Dáv-
id: zmiluj sa na do mnou, Bože, pre 
svoje veľké milosrdenstvo.

(Texty tropárov sú uvedené v slovenčine. 
V cirkovnoslovančine si môžeme tieto texty 
prečítať v Zborníku)

3.NÁVRAT Z VYHNANSTVA /Nedeľa márnotratného syna/
Počas tretej nedele pripravujúcej nás na Veľký pôst 

počujeme podobenstvo o márnotratnom synovi /Lk 
15,11-32/. Podobenstvo, spoločne s piesňami tohoto dňa, 
pred nami odhaľuje čas pokánia ako návrat človeka z 
vyhnanstva. Je nám hovorené, že márnotratný syn odišiel 
do ďalekej krajiny, kde minul všetko, čo mal. Ďaleká kra-
jina! Je to jedinečná definícia postavenia človeka, ktorú si 
musíme uvedomiť a prijať za svoju, ak sa chceme začať 
približovať k Bohu. Človek, ktorý si toto ani len trocha 
neuvedomuje, ktorý nemal nikdy pocit, že je od Boha a od skutočného života 
vyhnaný, ten nikdy nepochopí, o čo v kresťanstve ide. A ten, kto sa cíti doko-
nale “doma” v tomto svete a jeho živote, koho nikdy nezastihla nostalgická 
túžba po inej realite, nepochopí, čo je to pokánie.

Pokánie sa často jednoducho stotožňuje s chladným a “objektívnym” 
vymenovaním hriechov a priestupkov, s aktom “uznania viny” pred legál-
nym obvinením. Spoveď a rozhrešenie sa ponímajú ako akty právnej po-
vahy. Tým sa ale prehliada niečo veľmi dôležité, bez čoho ani spoveď ani 
rozhrešenie nemajú žiadny skutočný význam alebo silu. To “niečo” je práve 
pocit odcudzenia sa od Boha, od radosti zo spoločenstva s Ním, od pravého 
života, ktorý bol stvorený a darovaný Bohom. V skutočnosti nie je až také 
ťažké pri spovedi priznať, že som sa v predpísaných dňoch nepostil, alebo 
som vynechával modlitby či hneval sa. Avšak problém je v niečom inom, a to 
v poznaní, že som poškvrnil a stratil svoju duchovnú krásu, že sa nachádzam 
ďaleko od svojho pravého domova a skutočného života a že niečo drahocen-
né, čisté a krásne je beznádejne zborené v samotnej štruktúre môjho bytia. 
Toto predsa, a iba toto, je pokánie, a preto je to tiež obrovská túžba vrátiť 
sa, ísť späť, znovu získať ten stratený domov. Dostal som od Boha zázračné 
bohatstvá, v prvom rade život a možnosť tešiť sa z neho, naplniť ho zmys-
lom, láskou a poznaním, potom - v krste - nový život samotného Krista, dar 
Svätého Ducha, pokoj a radosť večného nebeského Kráľovstva. Dostal som 
poznanie Boha a v Ňom poznanie všetkého ostatného a silu stať sa Božím 
synom. A toto všetko som stratil, toto všetko neustále strácam, a to nielen 
jednotlivými “hriechmi” a “priestupkami”, ale hriechom všetkých hriechov 
- odklonením mojej lásky od Boha, uprednostnením “ďalekej krajiny” pred 


