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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 
26. marca večer. Telocvičňa na ZŚ Prostě-
jovská bude v ten istý termín. Na svetlý 
pondelok, 2. apríla, telocvičňa nebude 
kvôli veľkonočným prázdninám. Biblická 
škola (chrám) a modlitby mužov (sakris-
tia) budú v utorok 3. apríla večer po sv. 
liturgii. Tichá adorácia s Korunkou Božie-
ho milosrdenstva a osobným požehna-
ním bude vo štvrtok 5. apríla v čase 19:00 
- 21:00 hod. Stretko detí na fare bude v 
piatok 6. apríla o 16:15 hod.
u Božské služby vopredposvätených 
darov budú v pondelok, utorok a stredu 
večer vo zvyčajnom čase. Ráno budú v 
tieto dni pôstne hodinky o 7:00 hod.
u Spovedať chorých budeme na veľ-
ký pondelok 26. marca v ranných hodi-
nách. 
u Liturgický program počas sviatkov 
Veľkej noci nájdete nielen v tomto čís-
le Informátora, ale aj na našej webovej 
stránke a nástenke či dverách chrámu.
u Pozývame vás k aktívnej účasti na 
obradoch Veľkého štvrtka, Veľkého piat-

ka a i Veľkej soboty. Do pozornosti vám 
hlavne dávame bdenie pri Božom hrobe, 
ktoré bude na Veľký piatok po večierni 
s uložením plaščenice do hrobu až do 
utierne vzkriesenia v nedeľu. Bdenie 
bude rozdelené po hodinkách. Každý, 
kto sa chce zapojiť, môže sa zapísať na 
papier, ktorý bude na stolíku.
u Celý svetlý týždeň je zároveň prvo-
piatkový (2. - 6. apríl). Spovedať budeme 
na požiadanie pred sv. liturgiami. Na sa-
motný prvý piatok bude celodenná ado-
rácia podľa rozpisu a Korunka k Božiemu 
milosrdenstvu o 15:00 hod. pri oboch 
sv .liturgiách bude zvonček na podporu 
práce s mladými vo farnosti.
u Novénu k Božiemu milosrdenstvu 
sa budeme modliť od Veľkého piatku po 
Tomášovu nedeľu (Nedeľu Božieho milo-
srdenstva) po každej sv. liturgii.
u Ikona putovnej ikony Krásnobrod-
skej Bohorodičky bude u nás prítomná 
do svetlého utorka (3. apríla). Využime 
túto príležitosť uctiť si ju.

o. Peter Kačur

Premýšľajme o zrnku či semienku, ktoré padlo do zeme. Ak by zostalo 
uzavreté v sebe, nič by sa nestalo, ale pokiaľ pukne a otvorí sa, vydá život, 
vzklíči, vyrastie z neho rastlinka, ktorá ponúkne plod. Ježiš priniesol novú ná-
dej na spôsob semienka. Stal sa maličkým, opustil nebeskú slávu, aby prišiel 
medzi nás, „padol do zeme“. Aby priniesol plody, prežil lásku až do dna, nechal 
sa zlomiť smrťou ako puká semienko v zemi. V krajnom ponížení, ktorý je tým 
najvznešenejším bodom lásky, vzklíčila nádej.

Nádej sa rodí z kríža. Pozrime na kríž, na ukrižovaného Krista, a dostane 
sa nám nádeje, ktorá nezmizne a potrvá až do večného života. Ježiš premenil 
náš hriech v odpustenie tým, že ho vzal na seba.

Spracované podľa príhovoru pápeža Františka

CHRISTOS VOSKRESE!     VOISTINU VOSKRESE!

Môžeme sa spýtať, prečo Cirkvi, ktoré prijali rovnakú Konštantínopolskú 
tradíciu, sú predsa rozdielne? Ako príklad môžeme uviesť Ruskú pravoslávnu 
cirkev a porovnať ju s našou Gréckokatolíckou cirkvou. Okrem najväčšieho roz-
dielu, ktorým je to, že pravoslávne cirkvi nie sú zjednotené s nástupcom sväté-
ho apoštola Petra, pápežom, môžeme vidieť viac rozdielov. Aj napriek tomu, že 
Ruská pravoslávna cirkev a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku pochádzajú z 
tej istej Konštantínopolskej tradície, už v slúžení liturgie svätého Jána Zlatoús-
teho vidíme mnoho odlišností. Oveľa viacej odlišností je však v samotnej orga-
nizácii cirkevného, mníšskeho, ale aj duchovného života veriacich. Je to preto, 
lebo obidva národy prijali tú istú konštantínopolskú tradíciu, ale prijali ju do 
vlastnej kultúry, ktorou je táto tradícia pretavená. Preto ruský a slovenský vý-
chodný kresťan vyzerá odlišne, rozpráva odlišne, správa sa odlišne...

Pripravil o. Peter Šturák ml.

c i R K e v

Požehnané prežitie Paschy, 
prechodu zo smrti do života 
a plnosť radosti z prázdneho 

hrobu Ježiša Krista  
vám vyprosujú

Je vzkriesenia deň, 
šťastím ľudia plesaj-
me. Slávnosť Pánova 

Pascha. Veď od smrti k 
životu a zo zeme do ne-
bies priviedol nás Boh 
náš, Kristus. Spievajme 

víťaznú pieseň.

o. Peter, o. Peter a diakon Rudo 
so svojimi rodinami

JeŽiŠ PAdOl A NechAl SA ZlOMiŤ



Pondelok, 26. marec
Svätý a veľký pondelok 
07:00 Pôstna hodinka Iz 41, 4b – 14; 18:00 
sl. VPD Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 1 – 12; Mt zač. 98 
(24, 3 – 35)

Utorok, 27. marec
Svätý a veľký utorok
07:00 Pôstna hodinka Iz 41, 4b – 14; 18:00 
sl. VPD Ex 2, 5 – 10; Jób 1, 13 – 22; Mt zač. 
102 (24, 36 – 26, 2)

Streda, 28. marec
Svätá a veľká streda
07:00 Pôstna hodinka Iz 41, 4b – 14; 18:00 
sl. VPD Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 10; Mt zač. 
108 (26, 6 – 16) 

Štvrtok, 29. marec
Svätý a veľký štvrtok
17:00 sl. sv. lit.sv. Bazila Veľkého s večier-
ňou (PZ 187; ChV 1); Ap. zač. 149. (1 Kor 11, 
23 – 32) ; Mt zač. 107
Po sv. liturgii budú Strasti (utiereň s číta-
ním strastných evanjelií).

Piatok, 30. marec
Svätý a veľký piatok. Prikázaný sviatok. 
Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + 
pôst.
7:00 Kráľovské hodinky sl. (ChV 23)
15:00 Veľká večiereň s uložením plašče-
nice (ChV 38); Ap. zač. 125. (1 Kor 1, 18 
– 2, 2); Mt zač. 110

Sobota, 31. marec
Svätá a veľká sobota
7:00 Jeruzalemská utiereň (ChV 44)
17:00 sl. sv. lit.sv. Bazila Veľkého s večier-
ňou (ChV 60); Ap. zač. 91. (Rim 6, 3b – 11); 
Mt zač. 115. (28, 1 – 20)   

Nedeľa, 1. apríl
Svätá a veľká nedeľa Paschy – Svetlé 
Kristovo vzkriesenie.
5:00 Utiereň vzkriesenia, posvätenie je-
dál (ChV 65)
Sv. liturgia csl. (HP 207)
9:00 sv. lit. sl. a posvätenie jedál (PZ 192); 
Ap. zač. 1. (Sk 1, 1 – 8); Jn zač. 1. (1, 1 – 

17)
15:00 Večiereň (ChV 75)

Pondelok, 2. 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)

Utorok, 3. 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, 4. 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, 5. 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, 6. apríl
Svetlý piatok. Prvý piatok. Odchod do 
večnosti sv. Metoda. 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, 7. 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, 8. 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)
17:00 Večiereň
18:00 Modlitby chvál

o. Peter Šturák ml.

l i T U R G i c K Ý  P R O G R A M

- zdržanlivosť od mäsa

liTURGicKÝ PORiAdOK POČAS PASchY

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.

Veľký štvrtok, 29. marec
17:00   Sv. liturgia sv. B. Veľkého 
              s večierňou (sl)
	 					Strasti	(po sv. liturgii, sl)

Veľký piatok, 30. marec
7:00    Kráľovské hodinky (sl)
15:00   Veľká večiereň s uložením 
      plaščenice do hrobu (sl)
	 				Bdenie pri Božom hrobe
             do 21:00 hod.

Veľká sobota, 31. marec
7:00    Jeruzalemská utiereň (sl)
17:00  Sv. liturgia sv. B. Veľkého
             s večierňou (sl)

             
     Bdenie pri Božom hrobe
             do 21:00 hod.

Svetlá nedeľa Paschy, 1. apríl
5:00    Utiereň vzkriesenia, posvätenie 
             jedál, sv. liturgia s myrovaním 
													(csl)
9:00    Sv. liturgia s myrovaním,
             posvätenie jedál (sl)
15:00   Veľká večiereň (sl)

Svetlý pondelok, 2. apríl
8:00    Sv. liturgia (csl)
10:00  Sv. liturgia (sl)


