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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 
10. apríla večer. Telocvičňa bude tiež v 
tento deň a nebude počas veľkonočných 
prázdnin. Modlitby mužov a biblická ško-
la budú v utorok 11. apríla večer. Nebudú 
počas veľkonočných prázdnin. Nácvik 
zboru bude v stredu 12. apríla po liturgii 
vopred posvätených darov.
u Veľkopôstny moleben bude v stredu 
12. apríla po rannej sv. liturgii.
u Počas Veľkého týždňa budú v pon-
delok, utorok a stredu večer liturgie vo-
pred posvätených darov. Srdečne vás na 
ne pozývame.
u Liturgický program počas sviatkov 
Paschy je súčasťou liturgického poriadku 
tohto Informátora. Nájdete ho aj na našej 
webovej stránke www.sidlisko3.sk, ale aj 
na nástenke a dverách chrámu.

u Od Veľkého piatku do nedeľného 
rána Vzkriesenia bude prebiehať zbierka 
na Boží hrob. Svoje dary môžete odo-
vzdať do košíka pri Božom hrobe. Výťa-
žok zbierky poslúži na podporu Cirkvi vo 
Svätej zemi, na jej potreby.
u V tom istom čase bude prebiehať 
bdenie pri Božom hrobe. Každý, kto si 
chce vziať na zodpovednosť jednu ho-
dinu, môže sa zapísať do rozpisu, ktorý 
nájdete vzadu na stolíku.
u V nedeľu 23. apríla - Tomášovu ne-
deľu, ideme na zbierku na stavbu fary do 
farnosti Čirč. Záujemcovia sa môžu zapí-
sať vzadu na papier.
u Všetkým veriacim farnosti prajeme 
požehnané prežitie sviatkov Kristovho 
Vzkriesenia - víťazstva nad smrťou.

o. Peter Kačur

R ADOSŤ L ÁSKY

Žalm 128 síce predstavuje ideál, ale zároveň nevyvracia trpkú realitu, ktorá sa 
ukazuje cez celé Sväté písmo. Tou realitou je prítomnosť bolesti, zla, násilia, ktoré 
trýznia život rodiny a jej intímne spoločenstvo života a lásky. Nie bez dôvodu je Kris-
tova reč o manželstve (porov. Mt 19, 3 – 9) vložená do dišputy o rozvode. Božie slovo 
je neustálym svedkom tejto temnej dimenzie, ktorá sa objavuje už na samom začiat-
ku, keď sa pre hriech vzťah lásky a čistoty medzi mužom a ženou mení na nadvládu: 
„Hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou“ (Gn 3, 16). Vždy nás sprevádza 
ticha túžba vládnuť nad druhým, ale to nie je prejavom lásky, ktorú nám ukazuje 
Ježiš.

Cesta utrpenia a krvi prechádza cez mnohé stránky Biblie, od bratovražedného 
násilia Kaina voči Ábelovi; od rozličných hádok medzi deťmi a manželkami patriar-
chov Abraháma, Izáka a Jakuba až po tragédie, ktoré napĺňajú krvou rodinu Dávida, 
rôzne rodinné ťažkosti, ktoré poznačujú rozprávanie Tobiáša alebo trpké vyznanie 
opusteného Jóba: „Mojich bratov odohnal odo mňa, a známi sa mi celkom odcudzili. 
Môj dych sa oškliví vlastnej manželke a zo svojich útrob deťom zapácham“ (Jób 19, 13. 
17). Biblia je plna príkladov ako by sa v rodine medzi sebou nemali členovia správať. 
No ukazuje sa nám aj reálna možnosť nahliadnuť do vzťahu muža a ženy. Skúsme si 
ju každý deň vziať a čítať, aby nás Boh mohol učiť žiť v láske a čistote a pokoji.

    Spracoval diakon R. Hreňo (body 19 - 20)

Kameň, ktorý uzatvára hrob, je sym-
bolom blokád, ktoré nám bránia žiť. Mno-
hí poznajú pocit, že na nich leží kameň a 
nenechá ich žiť. Možno ide o minulosť, o 
mnohé zranenia, ktoré nám znemožňu-
jú vstať a ísť svojou cestou. Aj obavy nás 
môžu ochromiť. Niekedy nás drží ako ka-
meň na srdci budúcnosť: máme strach z 
nejakého rozhovoru, skúšky, ťažkej ope-
rácie. Niekedy nás ťažia ako kameň ľu-
dia: majú nad nami moc a v ich blízkosti 
nemôžeme slobodne dýchať. Obmedzu-
jú nás. Blokujú nás. Nesprávame sa tak, 
akými v skutočnosti sme.

Vzkriesenie znamená, že z neba zo-
stúpil anjel a odvalil kameň. Bremeno, 
ktoré nám bráni v živote, je odvalené. 
Zase môžeme voľne dýchať. Zrazu ho už 
necítime - na odvalený kameň si ako ví-
ťaz sadá anjel. Kameň sa stáva znamením 
víťazstva života nad smrťou. Pripomína 
nám, že sa na nás stal zázrak, že náš hrob 
je otvorený a my môžeme vstať. Možno 
sme premýšľali a v mnohých rozhovo-
roch sme sa pokúšali oslobodiť od tiahy 
kameňa, ale bolo to k ničomu. Zrazu však 
vstupuje do nášho života anjel a nič ne-
tušiac, aký proces v nás prebieha, je ka-
meň odvalený a my zase cítime život.

Mnohí ľudia majú srdce z kameňa. 
Natoľko sa uzavreli citom, že ich srdce 
stvrdlo na kameň. Sú chladní. Za kame-
ňom, ktorý uzatvára hrob, tleje mŕtvola. 
V príbehu o Lazárovi symbolizuje kameň 
na jeho hrobe absenciu vzťahov. Kto leží 
za kameňom, stratil väzby s ľuďmi. Ježi-
šova láska preniká aj kameň. Je tak moc-

ná, že i skrze kameň prebúdza priateľský 
vzťah. Siaha až do hrobu.

V Lazárovom príbehu zasahuje Ježi-
šova láska mŕtve srdce a prebúdza ho k 
novému životu. V Ježišovom vzkriesení 
posiela Otcova láska anjela, aby odvalil 
kameň. Otcova láska preniká až do tem-
noty smrti. Otcova láska prebúdza Syna. 
Patrí však aj nám. Otec pošle svojho an-
jela aj k nám, keď sa uzavrieme v hrobe 
svojho strachu a strnulosti. Jeho láska 
odvalí kameň, ktorý nás pevne drží v hro-
be, a prebudí nás k novému životu.

Kameň - predmet, ktorý dokáže veľa 
skryť. Dokáže sa zaňho skryť aj celý život 
človeka. Všetko môže byť ihneď preč. 
Kameň dokáže zakryť všetko. Niekedy je 
dokonca pohodlné byť v hrobe. Veď už 
nič nemusím. Ostal som len ja sám s mo-
jím strachom. Strachom, ktorý ma vrhol 
do hrobu. Ale ja chcem žiť! Otče, pošli 
svojho anjela, aby odvalil môj kameň. 
Nech si naňho sadne, aby som mohol vi-
dieť prázdny hrob! Nech sa tak stane.

Podľa knihy Tajomstvo veľkonočnej 
radosti spracoval o. Peter Kačur

Čo s kameňom?



Pondelok, 10. apríl
Svätý a veľký pondelok
06:30 csl. sv. lit. (HP 119); 18:00 sl. lit. VPD 
-  Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 1 – 12; Mt zač. 98. 
(24, 3 – 35)

Utorok, 11. apríl
Svätý a veľký utorok   
06:30 csl. sv. lit. (HP 119); 18:00 sl. lit. VPD 
-  Ex 2, 5 – 10; Jób 1, 13 – 22 a ev. Mt zač. 
102. (24, 36 – 26, 2)

Streda, 12. apríl
Svätá a veľká streda. Zdržanlivosť od 
mäsa.
06:30 csl. sv. lit. (HP 359) 18:00 sl. lit. VPD 
- Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 10 a evanjelium 
Mt zač. 108. (26, 6 – 16)

Štvrtok, 13. apríl
Svätý a veľký štvrtok
17:00 sl. sv. lit. s večierňou (PZ 187; ChV 
1); Ap. zač. 149. (1 Kor 11, 23 – 32) ; Mt 
zač. 107. Po sv. liturgii budú Strasti (ChV 
7).

Piatok, 14. apríl
Svätý a veľký piatok. Zdržanlivosť od 
mäsa, mlieka a vajec + pôst. Prikázaný 
sviatok.
07:00 Kráľovské hodinky sl. (ChV 23); 
15:00 Veľká Večiereň s uložením plašče-
nice do hrobu (ChV 38); Ap. zač. 125. (1 
Kor 1, 18 – 2, 2); Mt zač. 110

Sobota, 15. apríl
Svätá a veľká sobota    
07:00 Jeruzalemská utiereň (ChV 44); 
17:00 sl. sv. lit. s večierňou (ChV 60); Ap 
.zač. 91. (Rim 6, 3b – 11); Mt zač. 115. (28, 
1 – 20) 

Nedeľa, 16. apríl
Svätá a veľká nedeľa Paschy. Myrova-
nie.
05:00 Utiereň vzkriesenia, posvätenie 
jedál (ChV 65); 06:15 Sv. liturgia csl. (HP 
207); 09:00 sv. lit. sl. s posvätením jedál 
(PZ 192); Ap. zač. 1. (Sk 1, 1 – 8); Jn zač. 1. 
(1, 1 – 17)

15:00 Večiereň (ChV 75)

Pondelok, 17. apríl
Svetlý pondelok. 2. hlas.  Prikázaný 
sviatok.     
8:00 csl. sv. lit. (HP 211); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 
195); Ap. zač. 2. (Sk 1, 12 – 17. 21 – 26); Jn 
zač. 2. (1, 18 – 28)
15:00 Veľká večiereň
15:30 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi

Utorok, 18. apríl
Svetlý utorok. 3. hlas.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 196); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 211); Ap. zač. 4. (Sk 1, 14 – 21); Lk zač. 
113. (24, 12 – 35)

Streda, 19. apríl
Svetlá streda. 4. hlas.
06:30 csl. sv. lit. (HP 212); 18:00 csl. sv. lit. 
(PZ 197); Ap. zač. 5. (Sk 2, 22 – 38a); Jn 
zač. 4. (1, 35 – 51)

Štvrtok, 20. apríl
Svetlý štvrtok.  5. hlas.    
06:30 sl. sv. lit. (PZ 197); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 212); Ap. zač. 6. (Sk 2, 38 – 43); Jn zač. 
8. (3, 1 – 15)

Piatok, 21. apríl
Svetlý piatok. 6. hlas. Voľnica.
06:30 csl. sv. lit. (HP 213); 18:00 csl. sv. lit. 
(PZ 198); Ap. zač. 7. (Sk 3, 1 – 8); Jn zač. 7. 
(2, 12 – 22)      

Sobota, 22. apríl
Svetlá sobota. 8. hlas.
06:30 csl. sv. lit. (HP 214); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 198); Ap. zač. 8. (Sk 3, 11 – 16); Jn zač. 
11. (3, 22 – 33)

Nedeľa, 23. apríl
Druhá nedeľa po Pasche – o Tomášovi. 
(Nedeľa Božieho milosrdenstva)
08:00 csl. sv. lit. (HP 214); 10:00 sl. sv. lit. 
(PZ 199); Ap. zač. 14. (Sk 5, 12 – 20); Jn 
zač. 65. (20, 19 – 31)  
15:00 Korunka Božieho milosrdenstva
15:30 Večiereň

o. Peter Šturák ml.

c h O D e N i e  D O  c h R Á M u

Ako sa správať v chráme - rozprávanie a nevhodná modlitba

L i T u R G i c K Ý  P R O G R A M

Ak sa v chráme rozprávam, nemodlím sa a ešte obťažujem druhých, nemám 
lásku k sebe ani k blížnemu.

Do cerkvi  vošiel bohoslovec a pozorne vnímal liturgiu. Vedľa neho sa postavil 
jeho známy a opýtal sa ho: „Čo vás učia v seminári?“ Bohoslovec mlčal. No sused sa 
mlčaním namiesto odpovede neuspokojil. „Čo vás učia v seminári?“ A opäť nedostal 
odpoveď. Aj po tretí raz sa ho opýtal: „Pýtam sa, čo vás učia?“ A bohoslovec odpovedá: 
„Nerozprávať v chráme.“

Niekto má naopak zvyk modliť sa cez liturgiu vlastné modlitby (napr. ruženec), 
alebo opakovať slová kňaza. To nemá nič spoločné s duchom našich modlitieb, keďže 
oni predstavujú dialóg medzi kňazom a ľuďmi. Nehovoriac o tom, že tým vyrušujeme 
svojich susedov, ktorí sa modlia. Chrám, to je Boží dom, kde vládne poriadok, a nie 
trhovisko.

Spracoval o. Peter Šturák ml.

AKO PRiPRAViŤ TRADiČNÝ KOŠÍK?

SVIECA

ŠUNKA

VAJÍČKA

SYR
SLANINA

MASLO

KLOBÁSA

PASCHA (KOLÁČ)

SOĽ

CHREN, CVIKLA

PASchA (KOLÁČ)
Meno Paska pochádza zo židovského sviatku Pesach a od 
gréckej verzie tohto slova - Pascha. Paska je guľatý zdo-

bený bochník chleba bohatý na vajcia a maslo a niekedy 
zapečený s ľubovoľnou kombináciou hrozienok, citrónovej 
kôry, sušeného ovocia a orechov. Je to symbol Ježiša Krista 

- Chlieb Života.

MASLO
Maslo je symbolom Kristovho dobra, ktoré máme ukazovať 

smerom k iným ľuďom a celému stvorenstvu. Môže mať 
rôzne tvary ako napr. baránka pripomínajúceho Ježiša, ktorý 

je skutočným Božím Baránkom, alebo môže byť v pohári s 
naznačeným krížom.

VAJÍČKA
Existujú dva typy: natvrdo uvarené , ktoré 
sa môžu jesť a surové, ktoré sú ozdobené 
rôznymi veľkonočnými (alebo kultúrnymi) 
symbolmi. Oba typy symbolizujú Kristovo 
vzkriesenie z hrobu, ktoré indikuje nový 

život a blahobyt.

SYR (hRuDKA)
Špeciálny syr z vajíčok tvar-
ovaný do gule. Symbolizuje 

striedmosť kresťanov všetkých 
čias a vo všetkých veciach.

ŠuNKA, KLOBÁSA, SLANiNA
Šunka je symbolom veľkej 

radosti a hojnosti Božích darov, 
ktoré sú nám dávané. Klobása 

symbolizuje Božiu priazeň 
a veľkorysosť. Slanina sa 

stala symbolom prebytku Božej 
milosti.

chReN A cViKLA
Chren, ktorý sa vykopáva 
zo zeme počas skorej jari 
spolu s cviklou symboli-

zujú trpké umučenie Ježiša 
Krista a krv, ktorú vylial 

za nás.

SOĽ
Soľ ako nevyhnutný prvok 

telesného života a korenina 
dôležitá pre jej chuť je symbolom 
prosperity a spravodlivosti. Práve 

kresťania sa označujú ako „soľ 
sveta“, ktorí majú chrániť svet pred 

zlom a dávať chuť života.

POSVäTeNÁ SViecA
Svieca, ktorá má byť zapálená počas 

posvätenia pokrmov, predstavuje Krista 
ako Svetlo sveta.

ZDOBeNÁ PRiKRÝVKA
Bohato zdobená, zvyčajne bavlnená 

prikrývka pokrývajúca pokrmy v 
košíku symbolizuje Kristovu po-

hrebnú plachtu. Má nám pripomínať 
bohatosť spásy a nebeskú hostinu, 
ktorá nás očakáva po našej smrti.


