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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 
9. a 16. marca po večernej sv. liturgii. Te-
locvičňa bude v pondelok 9. a 16. marca 
v čase 19:00 - 20:00 na ZŠ Prostějovská. 
Modlitby mužov budú v utorok 10. a 17. 
marca po večernej sv. liturgii v sakristii 
chrámu. Biblická hodina bude v tie isté 
dni po večernej sv. liturgii v chráme. Ná-
cvik zboru bude v stredu 11. a 18. marca 
po večernej sv. liturgii. Poklona sv. krížu 
bude vo štvrtok 12. a 19. marca po večer-
nej sv. liturgii.
u V pondelok 16. marca sa po večer-
nej sv. liturgii pomodlime Veľkopôstny 
moleben.
u Večer detí v chráme sa uskutoční 
v piatok 13. marca po detskej sv. liturgii. 
Pozývame všetky prvospovedajúce sa 
deti i ostatné deti našej farnosti.
u V utorok 17. marca bude po večernej 
sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s 
uctením si jeho relikvií.
u Tretia a štvrtá zádušná sobota budú  
14. a 21. marca. Po rannej sv. liturgii obe-

tovanej za všetkých zosnulých bude pa-
nychída s čítaniami hramôt.
u Naša farská zbierka na dokonče-
nie stavby bude v nedeľu 22. marca po 
oboch sv. liturgiách.
u Počas Veľkého pôstu vás pozýva-
me na tieto pôstne stretnutia. Namiesto 
štvrtkových tichých adorácií sú adorácie 
sv. kríža. V stredy a piatky slúžime večer 
božské služby vopredposvätených darov 
vo zvyčajnom čase. Ráno sú namiesto 
sv. liturgií pôstne hodinky s čítaniami zo 
Starého zákona o 6:45 hod. Nedeľami 
slávime sv. liturgie sv. Bazila Veľkého, po-
poludní o 16:15 sú Krížove cesty, o 17:00 
hod. sú veľkopôstne večierne s poklona-
mi sv. Efréma Sýrskeho.
u Najbližšie dve biblické hodiny budú 
taktiež na zaujímavé témy. Téma „Spoveď 
- cesta k šťastiu“ bude v utorok 10. marca 
a téma „Potrebujeme nedeľu?“ bude 17. 
marca. Srdečne vás všetkých pozývame 
na tieto biblické stretnutia.

o. Peter Kačur

Počas obdobia Veľkého pôstu otvárame knihu, ktorá nesie názov „Pôstna trioda“. 
Nájdeme v nej všetky potrebné menlivé časti k večierni a utierni na každý deň. Okruh 
pôstnej triody sa uzatvára sobotou o vzkriesení Lazára. Po nej nasleduje Kvetná trió-
da obsahujúca obdobie Kvetnej nedele, Veľkého a svätého týždňa, samotnej Paschy 
a Svätej Päťdesiatnice. V okruhu pôstnej triódy sa nachádza  pôstnych nedieľ. Prvé 
dve sa viažu na historické udalosti významné pre život Cirkvi na kresťanskom Výcho-
de a ďalšie tri sú tematicky zamerané na pôstne snaženie a cestu pokánia človeka pu-
tujúceho do Jeruzalema. Prvá nedeľa je nedeľou víťazstva pravej viery nad heretikmi 
(Nedeľa ortodoxie), alebo tiež o pravej úcte ikon. Druhá nedeľa bola kedysi zasvätená 
pamiatke Gregorovi Palamovi a jeho učeniu o zbožštení človeka. Tretia nedeľa, teda 
prostredná nedeľa Veľkého pôstu je Krížupoklonná nedeľa. Po nej je celý týždeň vy-
ložený sv. kríž ako posila na ceste premeny a obrátenia sa na cestu pokánia. Štvrtá 
nedeľa Veľkého pôstu je zasvätená pamiatke prepodobného otca Jána Listvičníka, 
autora spisu Rebrík. Piata nedeľa Veľkého pôstu nás upriamuje na vystupovanie do 
Jeruzalema, aby sme sa stali svedkami jeho smrti, pochovania a slávneho vzkriese-
nia.

o. Miroslav Dargaj

N e d e l e  V e Ľ K É h O  P ô S T u

Tohtoročné posolstvo Sv. Otca 
Františka sa nesie v duchu týchto slov: 
„V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa 
s Bohom!“ (2 Kor 5, 20).

Pápež František nám hneď v úvo-
de pripomína, že sa nachádzame v 
príhodnom čase Veľkého pôstu, aby 
sme sa pripravili sláviť s obnoveným 
srdcom veľké tajomstvo Ježišovej 
smrti a zmŕtvychvstania, ktoré je 
základom kresťanského života tak 
jednotlivca, ako aj spoločenstva. V 
štyroch bodoch ponúka pohľad na 
obrátenie.

Prvým je „Veľkonočné tajomstvo 
- základ obrátenia“. Pápež František 
poukazuje na to, že radosť kresťana 
vyviera z počutia a prijatia radostnej 
zvesti o Ježišovej smrti a zmŕtvychvs-
taní: kerygmy. Tá v sebe zahŕňa ta-
jomstvo lásky. Každý, kto verí v toto 
tajomstvo, odmieta klamstvo, podľa 
ktorého náš život pochádza len z nás 
samých, hoci sa v skutočnosti rodí z 
lásky Boha Otca. Ak sa však započú-
vame do hlasu „otca lži“ (porov. Jn 8, 
45) riskujeme, že sa prepadneme do 
priepasti nezmyslov a okúsime peklo 
už tu na zemi.

Druhým bodom je „Naliehavosť 
obrátenia“. Vo veľkonočnom tajom-
stve nám bolo darované hlboké Bo-
žie milosrdenstvo. Zakúsiť ho je mož-
né iba v stretnutí „z tváre do tváre“ s 
ukrižovaným a vzkrieseným Pánom. 
Preto je modlitba v pôstnom obdo-
bí taká dôležitá. Vyjadruje potrebu 
odpovedať na Božiu lásku, ktorá nás 
vžda predchádza a podopiera. Preto 
sa v tejto dobe nechajme viesť ako Iz-

rael na púšti. O čo viac sa dáme viesť 
jeho Slovom, o to skôr budeme môcť 
zakúsiť jeho nezaslúžené milosrden-
stvo voči nám. Nenechajme teda 
uplynúť tento čas milostí nadarmo.

„Vášnivé Božie odhodlanie viesť 
dialóg so svojimi deťmi“ je treťou 
časťou posolstva. To, že máme opäť 
čas konať obrátenie v našom živote, 
nemáme považovať za akúsi samoz-
rejmosť. Naopak, má v nás prebudiť 
pocit vďačnosti. Toto obdobie nám 
ponúka možnosť zmeniť smer svojho 
života, vyjadruje vytrvalú Božiu vôľu 
neprerušiť s nami dialóg spásy.

V záverečnom bode „Bohatstvo, 
o ktoré sa človek delí a nehromadí 
ho pre seba“ pápež prízvukuje, aké 
je dôležité postaviť tajomstvo veľkej 
noci do centra nášho života. Značí to 
mať súcit s Kristovými ranami, ktoré 
dnes nachádzame všade okolo seba.  
Aj dnes je dobré pripomínať si na-
vzájom, aby sme sa nezabudli deliť 
o svoje vlastníctvo s chudobnejšími. 
Takáto almužna je formou osobnej 
účasti na budovaní spravodlivejšieho 
sveta. Podeliť sa s láskou robí človeka 
ľudskejším. Naopak, pri hromadení 
majetku hrozí, že sa staneme necitli-
vými a uzavrieme sa vo svojom ego-
izme.

Aj v duchu tohto pôstneho po-
solstva chcem s radosťou konšta-
tovať, že v našej farnosti začína odo 
dnešného dňa pôsobiť Farská charita, 
ktorá chce svojím pôsobením napĺňať 
to, o čom hovorí Sv. Otec František. 
Deliť sa o lásku je potrebné aj dnes.

Spracoval o. Peter Kačur

Posolstvo pápeža Františka na pôstne obdobie



Pondelok, 09. marec
40 sv. muč. zo Sebastey
06:30 csl. sv. lit. (HP 359); 18:00 sl. sv. lit. 
(VPD); Ap. zač. 344. (Hebr 12, 1 – 10); Mt 
zač. 80. (20, 1 – 16)

Utorok, 10. marec
Sv. muč. Kodrat a spol.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 119); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 119); Ap. zač. 241. (Flp 2, 12 – 16a); 
Mt zač. 38. (10, 31 – 11, 1)

Streda, 11. marec
Sv. Sofronios
06:45 Pôstna hodinka; 18:00 sl. sv. lit. 
(VPD); Parémie: (Gn 7, 6 – 9); (Prís 9, 12 
– 18)

Štvrtok, 12. marec
Prep. o. Teofan Sigrianský
06:30 sl. sv. lit. (PZ 119); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 119); Ap. zač. 257. (Kol 3, 4 – 11); Mt 
zač. 24. (7, 24 – 8, 4)

Piatok, 13. marec
Sv. Nikefor
06:45 Pôstna hodinka; 17:30 sl. sv. lit. 
(VPD); Parémie: (Gn 8, 4 – 21); (Prís 10, 31 
– 11, 12)
18:45 Večer detí v chráme

Sobota, 14. marec
3. zádušná sobota. Hramoty.
06:30 csl. sv. lit. (HP 169); 17:00 Veľká ve-
čiereň; 18:00 sl. sv. lit. (PZ 104; 174);Ap. 
zač. 325. (Hebr 10, 32 – 38a); Mk zač. 8. 
(2, 14 – 17)

Nedeľa, 15. marec
3. pôstna nedeľa – Krížupoklonná
7:00 Utiereň; 08:00 csl. sv. lit. (HP 105; 
172); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 104; 174); Ap. 
zač. 311. (Hebr 4, 14 – 5, 6); Mk zač. 37. 
(8, 34 – 9, 1); 16:15 Krížová cesta; 17:00 
Večiereň

Pondelok, 16. marec

Sv. muč. Sabinus a Papas
06:30 csl. sv. lit. (HP 172); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 174);Ap. zač. 240. (Flp 2, 5 – 11); Mt 
zač. 51. (13, 10 – 23)
18:45 Veľkopôstny moleben

Utorok, 17. marec
Prep. o. Alexej
06:30 sl. sv. lit. (PZ 174) 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 172); Ap. zač. 125. (1 Kor 1, 18 – 31); 
Mt zač. 52. a 54. (13, 24 – 30. 36b – 43); 
18:45 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi

Streda, 18. marec
Sv. Cyril 
06:45 Pôstna hodinka; 18:00 sl. sv. lit. 
(VPD); Parémie: (Gn 9, 18 – 10, 1); (Prís 12, 
23 – 13, 9)

Štvrtok, 19. marec
Sv. muč. Chryzant a Dária
06:30 sl. sv. lit. (PZ 174); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 172); Ap. zač. 203. (Gal 2, 16 – 20); Mt 
zač. 105. (25, 14 – 30)

Piatok, 20. marec
Prep. muč. z kláštora sv. Sávu
06:45 Pôstna hodinka; 17:30 sl. sv. lit. 
(VPD); Parémie: (Gn 12, 1 – 7); (Prís 14, 15 
– 26)

Sobota, 21. marec
4. zádušná sobota. Hramoty.
06:30 csl. sv. lit. (HP 169); 17:00 Veľká ve-
čiereň; 18:00 sl. sv. lit. (PZ 106; 175); Ap. 
zač. 313. (Hebr 6, 9 – 12); Mk zač. 31. (7, 
31 – 37)

Nedeľa, 22. marec
4. pôstna nedeľa. Prep. o. Ján Listvičnik.
7:00 Utiereň; 08:00 csl. sv. lit. (HP 107; 
174); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 106; 175); Ap. 
zač. 314. (Hebr 6, 13 – 20); Mk zač. 40. (9, 
17 – 31); 16:15 Krížová cesta; 17:00 Veľ-
kopôstna večiereň

o. Miroslav Dargaj

l I T u R G I C K Ý  P R O G R A M

- zdržanlivosť od mäsa

d e T S K Ý  V e Ľ K Ý  P ô S T
Na začiatku pôstnej doby nám zaznievajú dve dôležité výzvy. Prvou z nich je 
obrátenie. Keď správne zložíš jednotlivé dieliky obrázku, dozvieš sa, ku komu 

sa máme obrátiť od zla a zároveň tiež, kto nám v tomto obrátení môže pomôcť. 
Zložením obrázku sa tiež správne poskladajú písmenká tajničky, v ktorej sa ukrýva 

druhá dôležitá výzva pôstu. Uhádneš ju? POZOR, tajnička je češtine.


