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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 
8. a 15. apríla večer. Telocvičňa na ZŚ 
Prostějovská bude v tie isté dni.  Modlit-
by mužov a biblická škola budú v utorok 
9. a 16. apríla večer. Nácvik zboru bude 
v stredu 10. a 17. apríla. Stretko na fare 
bude v piatok 12. apríla o 16:15 hod. Po-
božnosť Krížovej cesty je v pôste každú 
nedeľu o 16:15 hod. Po jej skončení vás 
pozývame na pôstnu večiereň s poklo-
nami sv. Efréma Sýrskeho.
u Každý štvrtok vás pozývame na veľ-
kopôstnu katechézu po skončení večer-
nej sv. liturgie.
u Nedeľa 14. apríla je kvetná. V ten-
to deň budú tri sv. liturgie (8:00, 10:00 a 
17:00). Pri všetkých bude požehnanie ra-
tolestí a myrovanie.
u Vo Veľkom týždni (15. - 19. apríl) 

budú v pondelok, utorok a stredu ráno o 
7:00 hod. pôstne hodinky. večer o 18:00 
hod. budú služby vopred posvätených 
darov.
u V stredu 17. apríla bude pred večer-
nou sv. liturgiou o 17:40 hod. Moleben k 
bl. P. P. Gojdičovi s uctením si relikvií.
u 19. apríla máme prikázaný sviatok  
- Veľký piatok. V tento deň je zdržanlivosť 
od mäsa, mlieka a vajec s pôstom (raz 
na deň sa dosýta najesť a dvakrát ob-
čerstviť).
u Celý program počas sviatkov Paschy 
nájdete v tomto čísle Informátora.
u Zbierka na Boží hrob bude od Veľ-
kého piatku do veľkonočnej nedele rána 
(utierne vzkriesenia).

o. Peter Kačur

Kristov pohľad vs môj pohľad

Najintenzívnejším obdobím pred Paschou je Svätý a veľký týždeň, ktorý nás 
privádza ku Kristovmu vzkrieseniu a obdobiu Svetlého týždňa. Po týždni naplne-
ného utrpením, strachom, úzkosťou, prenasledovaním, vyznením, stratou života, 
sklamaním a tmou prichádza Deň bez smrti naplnený svetlom Kristovho vzkrie-
senia a následne svetlý týždeň. Obrad svetla je prítomný v každej večierni i utier-
ni a zvlášť vrcholí v slávení sv. liturgie. Hriech v živote človeka spôsobuje tmu, ale 
vďaka zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista je naša tma hriechu presvetlená a prežiarená 
milosťou. Toto svetlo vidíme zvlášť na ikone kríža, ktorá nám poukazuje na oslá-
vené a prežiarené telo Ježiša Krista, ktorý vstáva z mŕtvych a my s ním. Nechajme 
sa spravodlivo pribiť na drevo kríža spolu s Kristom, lebo s ním vstávame z mŕt-
vych. Sviatky Paschy a oslava Krista vo svetlom týždni i v celom našom živote zá-
visí od jedinej veci. Ak sme ochotní nechať pribiť svoj hriešny život na drevo kríža 
ako kajúci lotor, potom aj oslava Paschy bude pre nás Svetlým týždňom i svetlým 
životom. Umŕtvovanie svojich hriešnych vášní a túžob pre získanie večného živo-
ta s Kristom je Veľká a svätá udalosť v živote človeka, pretože sa spája so Svätým 
a veľkým týždňom našej spásy, ktorú nám vybojoval Kristus z lásky. „Ešte dnes bu-
deš so mnou v raji.“ (porov. Lk 23, 43) Toto sú slová Ježiša Krista adresované nám, 
ktorí žijeme pokánia deň čo deň a zomierame sebe z lásky k Bohu i k blížnym.

Pripravil o. Miroslav Dargaj

S v ät e c

Dva vrabce si našli šťastný úkryt 
pred chladom na jednom strome. Tým 
stromom bola vŕba. Jeden z vrabcov sa 
na vŕbe usídlil na samom vrchu, zatiaľ čo 
druhý si našiel miesto dole, tam, kde sa 
strom začína rozvetvovať.

Po nejakom čase sa chcel horný 
vrabec začať kamarátiť. Aby reč nestála, 
zaštebotal: „Čimčim, aké sú tie listy krásne 
zelené!“

Vrabec, ktorý bol dole, to však zobral 
ako provokáciu. Zašomral: „Si snáď slepý? 
Nevidíš, že listy sú biele?“ Horný vrabec sa 
nahneval: „Ty sám si slepý! Sú zelené!“ Dol-
ný vrabec so zobákom zdvihnutým hore 
rozčúlene začimčoval: „Stavím svoje perie 
z chvosta, že sú biele. Ty ničomu nerozu-
mieš. Si blázon!“

Vrabec z vrchu vŕby cítil, ako mu 
začína vrieť krv v žilách. Nerozmýšľal a 
vrhol sa k svojmu protivníkovi dole, aby 
mu dal pocítiť, že sa mýli. Druhý vrabec si 
to samozrejme nenechal, a tak poskako-
vali obaja proti sebe až sa im zježilo perie 
na krku. Len čo sa do seba pustili, zdvih-
li obaja svoje hlavy hore, aby podporili 
ešte raz svoje tvrdenia a svoju pravdu.

Vrabec, ktorý zletel zhora, prekva-
pením vydýchol: „Čimčim, pozri sa hore, 
oni sú skutočne biele.“ Obrátil sa k svojmu 
sokovi a ponúkol mu: „Poď sa aj ty pozrieť 
na listy zhora, tam, odkiaľ som sa doteraz 
na ne pozeral ja.“

A tak obaja vyleteli na vŕšok vŕby a 
tentoraz spoločne zaspievali: „Pozri sa, tie 
listy sú naozaj zelené!“

Z tohto príbehu plynie jedno po-
naučenie - neodsudzuj nikoho, pokiaľ 
nepoznáš jeho uhol pohľadu.

V dnešnom evanjeliu počujeme, ako 
Ježiš spolu s učeníkmi vystupuje do Je-
ruzalema, pričom im tretíkrát rozpráva 
o tom, čo sa bude diať. Hovorí o svojom 

utrpení. Hneď nato za ním prichádzajú 
bratia Jakub a Ján a žiadajú ho o tie naj-
lepšie miesta v kráľovstve. Nazdávajú 
sa totiž, že Ježiš práve preto prichádza 
do Jeruzalema, aby najskôr vládol a po-
tom trpel. A bolo by fajn vládnuť spolu 
s ním.  Veď im to patrí. Sú po jeho boku 
stále, keď sa dejú dôležité veci. Berie ich 
so sebou tam, keď sa prejavuje jeho moc 
a sláva. Prečo by im nemohol splniť ich 
prosbu?

Aj Ježiš, aj bratia hovoria o jednom 
kráľovstve, avšak ich pohľady naňho sú 
úplne odlišné. Ježiš ich zato neodsudzu-
je. Naopak. Na ich prosbu odpovedá re-
čou o službe. Napráva ich pohľad a po-
núka im jeho videnie Božieho kráľovstva. 
Kráľovstva, ktoré sa nedá pochopiť roz-
umom. Kráľovstva, do ktorého sa vstu-
puje skrze službu iným.

Drahí bratia a sestry. Kristus aj nám  
dnes ponúka „správny“ pohľad - Jeho 
pohľad na Božie kráľovstvo, ktoré je pre 
nás pripravené. Božie kráľovstvo, ktoré 
prichádza s mocou a je pripravené pre 
pokorných. Pre tých, ktorí v pokore vy-
kročia na cestu služby. Sv. Ján Zlatoústy 
k tomu povie, že „Kristus hovorí: zomriete 
za mňa, a predsa to nestačí, aby ste dostali 
prvé miesto. Lebo ak príde niekto iný ako 
mučeník a bude mať všetky ostatné cnosti, 
bude mať oveľa viac, než vy; veď prvenstvo 
je pripravené pre tých, čo sa môžu stať pr-
vými svojimi skutkami. Tak ich teda Pán  
svojou odpoveďou poučil, že sa nemajú 
márne a zbytočne trápiť pre prvé miesta, 
no zároveň ich nechcel ani zarmútiť.“

Ježiš neprišiel nato, aby bol obslu-
hovaný, ale aby slúžil a zomrel za tých, 
ktorým slúži. Toto sa stalo jeho mocou a 
slávou. Chceš mať účasť na tejto sláve aj 
ty?

o. Peter Kačur



Pondelok, 8. apríl
Sv. apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, 
Asynkrit, Flegont a Hermés
06:30 csl. sv. lit. (HP 119); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
119); Ap. zač. 258. (Kol 3, 12 – 16); Lk zač. 
60. (11, 34 – 41)

Utorok, 9. apríl
Sv. mučeník Eupsychios
06:30 sl. sv. lit. (PZ 119); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
119); Ap. zač. 273. (1 Sol 5, 14 – 23); Mk zač. 
36. (8, 30 – 34)

Streda, 10. apríl
Sv. mučeníci Terencius, Pompejus a spo-
ločníci
07:00 Pôstna hodinka; 18:00 sl. sl. VPD; Pa-
rémie: (Gn 43, 26 – 31. 45, 1 – 16), (Prís 21, 
23 – 22, 4.)

Štvrtok, 11. apríl
Sv. hierom. Antipas, biskup ázijského 
Pergama
06:30 sl. sv. lit. (PZ 119); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
119); Ap. zač. 209. (Gal 4, 4 – 7); Lk zač. 91. 
(18, 18 – 27)

Piatok, 12. apríl
Prep. otec a vyznávač Bazil, párijský bis-
kup
07:00 Pôstna hodinka; 17:30 sl. sl. VPD; Pa-
rémie: (Gn 49, 33 – 50, 26), (Prís 31, 8 – 31)
 

Sobota, 13. apríl
Sobota sv. a spravodlivého Lazára
06:30 csl. sv. lit. (HP 177); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
181); Ap. zač. 333b. (Hebr 12, 28 – 13, 8); Jn 
zač. 39. (11, 1 – 45)
17:00 Veľká večiereň

Nedeľa, 14. apríl
Kvetná nedeľa. Požehnanie ratolestí.
Myrovanie.
07:00 Utiereň; 08:00 csl. sv. lit. (HP 178); 
10:00 sl. sv. lit. (PZ 181); 17:00 sl. sv. lit. (PZ 
181); Ap. zač. 247. (Flp 4, 4 – 9); Jn zač. 41. 
(12, 1 – 18)
14:00 Svätá spoveď pred Paschou

Pondelok, 15. apríl
Svätý a veľký pondelok
07:00 Pôstna hodinka; 18:00 sl. sl. VPD; Pa-
rémie: (Ex 1, 1 – 20), (Jób 1, 1 – 12), Mt. zač. 
98. (24, 3 – 35)

Utorok, 16. apríl
Svätý a veľký utorok
07:00 Pôstna hodinka; 18:00 sl. sl. VPD; 
Parémie: (Ex 2, 5 – 10), (Jób 1, 13 – 22), Mt. 
zač. 102. (24, 36 – 26, 2)

Streda, 17. apríl
Svätá a veľká streda
07:00 Pôstna hodinka; 18:00 sl. sl. VPD; 
Parémie: (Ex 2, 11 – 22), (Jób 2, 1 – 10), Mt. 
zač. 108. (26, 6 – 16)
17:40 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi

Štvrtok, 18. apríl
Svätý a veľký štvrtok
17:00 Liturgia sv. Bazila Veľkého s večier-
ňou (sl.); Sväté a spasiteľné strasti Nášho 
Pána Ježiša Krista. (sl.)

Piatok, 19. apríl
Svätý a veľký piatok. Prikázaný sviatok. 
Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec 
s pôstom.
07:00 Kráľovské hodinky (sl.); 15:00 Veľká 
večiereň s uložením plaščenice (sl.)

Sobota, 20. apríl
Svätá a veľká sobota
07:00 Jeruzalemská utiereň (sl.); 17:00 Li-
turgia sv. Bazila Veľkého s večierňou (sl.); 
19:00 Čítanie zo Skutkov sv. apoštolov

Nedeľa, 21. apríl
Svätá a veľká nedeľa Paschy. Myrova-
nie.
04:30 Nadhrobná polnočnica (sl.); 05:00 
Utiereň vzkriesenia (sl., csl.) s posvätením 
jedál; 06:15 csl. sv. lit. (HP 207); 9:00 sl. sv. 
lit. s posvätením jedál (PZ 192); Ap. zač. 
321b. (Hebr 7, 26 – 8, 2); Mk zač. 47. (10, 
32b - 45)
15:00 Veľká večiereň (sl.)

o. Miroslav Dargaj

L I t U R G I c K Ý  P R O G R A M

- zdržanlivosť od mäsa

LItURGIcKÝ PROGRAM 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, 18. apríl
17:00   Sv. liturgia sv. B. Veľkého 
              s večierňou (sl)
	 					Strasti	(po sv. liturgii, sl)

Veľký piatok, 19. apríl
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, 20. apríl
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, 21. apríl
4:30    Nadhrobná polnočnica (sl)
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, 22. apríl
8:00				Sv.	liturgia	(csl)
10:00		Sv.	liturgia	(sl)
17:00   Večiereň (sl)


