
PONDELOK 4. marec
Prepodobný Gerasim od Jordána 
Začiatok Veľkého pôstu, zdržanlivosť 
od mäsa, mlieka a vajec a prísny pôst 
1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Lk 21, 8 – 9. 
25 – 27. 33 – 36, zač. 105; (HS: 154; 
PZ: 108)
17.30 + Andrej, Alžbeta, Ján, Ján
UTOROK 5. marec
Mučeník Konón
Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 6, 1 – 13, 
zač. 16; (HS: 155; PZ: 109)
17.30 za zdravie a požehnanie Heleny 
s rodinou
STREDA 6. marec
Štyridsiati dvaja mučeníci z Amoria
Služba VPD: Gn 1, 24 – 2, 3; Prís 2, 1 – 
22; zdržanlivosť od mäsa
17.30 za zdravie a požehnanie Heleny
ŠTVRTOK 7. marec
Hieromuč. z Chersonu: Bazil a spol.
Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 7, 7 – 11, 
zač. 20b; (HS: 157; PZ: 112)
17.30  Jozef, Jozef, Anna, Vincent, 
Veronika
PIATOK 8. marec
Prepodobný vyznávač Teofylakt
Služba VPD : Gn 2, 20 – 3, 20; Prís 3, 
19 – 34; zdržanlivosť od mäsa
17.30 + Peter
SOBOTA 9. marec
Prvá pôstna sobota – pamiatka na div 
kolyvy, ktorý urobil Teodor Tirón
Štyridsiati mučeníci zo Sebastey
Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Mk 2, 23 – 3, 
5, zač. 10 (HS: 365, 207; PZ: 344, 170)
07.00 + Konštantín (panychída)
NEDEĽA 10. marec
Prvá pôstna nedeľa – Nedeľa 
ortodoxie. Liturgia sv. Bazila Veľkého
Hebr 11, 24 – 26. 32 – 40; 12, 1 – 2a, 
zač. 329b; Jn 1, 43 – 51, zač. 5; (HS: 
143, 208; PZ: 96, 171); hlas 1.
11.00 hod.

PONDELOK 11. marec
Patriarcha Sofronios
Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 18, 10 – 
20, zač. 75; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Helena Borošová
UTOROK 12. marec
Prepod. vyznávač Teofan Sigrianský
Gal 6, 2 – 10, zač. 214; Mt 4, 25 – 5, 
13, zač. 10; (HS: 155; PZ: 109)
17.30 + Slavomír
STREDA 13. marec
Prenesenie ostatkov Nikefora, 
konštantínopolského patriarchu
Gn 4, 16 – 26; Prís 5, 15 – 23. 6, 1 – 
3a; (MM: 19, 48)
17.30 za zdravie a požehnanie 
Františka s rodinou
ŠTVRTOK 14. marec
Prepodobný Benedikt
1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 5, 27 – 
32, zač. 13; (HS: 157; PZ: 112)
17.30 za zdravie a požehnanie 
Richarda, Veroniky, Tobiasa, Samue-
la, Dominika, Bruna
PIATOK 15. marec
Mučeníci Agapios a spol.
Gn 5, 32 – 6, 8; Prís 6, 20 – 7, 1; (MM: 
20, 38, 53)
17.30 za zdravie a požehnanie 
Zuzany s rodinou
SOBOTA 16. marec
Druhá zádušná sobota
Mučeníci Sabinus a Papas
Hebr 3, 12 – 16, zač. 309; Mk 1, 35b – 
44, zač. 6; (HS: 209; PZ: 172)
07.00 + Mária, Milan, Milan
NEDEĽA 17. marec
Druhá pôstna nedeľa. Prepodobný 
Alexej. Liturgia sv. Bazila Veľkého
Hebr 1, 10 – 2, 3, zač. 304; Mk 2, 1 – 
12, zač. 7; (HS: 144, 209; PZ: 97, 173); 
hlas 2.
08.00 hod.

zdroj: Slovo

    Aj keď dnešnú nedeľu stojíme na prahu vzácneho času – Veľkého pôstu, nechcem 
hneď začať pohľadom na pôst a myšlienkami o ňom. Chcem začať iným, nádherným 
príbehom, ktorý nájdeme v starozákonnej knihe Judit. Príbeh opisuje udalosti, ktoré sa 
odohrali v malom horskom mestečku Betulia na hraniciach judskej krajiny. Mestečko 
stálo v ceste mocnému asýrskemu kráľovi, ktorý si podmaňoval rad-radom oveľa silnej-
šie národy, ako boli Izraeliti. Všetky mestá otvárali „dobrovoľne“ svoje brány nepria-
teľovi a podriaďovali sa cudzej moci. A zrazu také malé nič, akým bolo mestečko Betu-
lia, sa postaví nepriateľovi na odpor. Nie preto, žeby si o sebe veľa mysleli alebo sa 
spoliehali na svoje opevnenia. Ale báli sa o svoju vieru, ktorú by nemohli slobodne 
vyznávať, a o Boží chrám v Jeruzaleme, ktorý by bol určite znesvätený. Nepriateľ spoči-
atku zostal zaskočený, ale za krátky čas obsadil obrovským množstvom vojska celé 
okolie mesta a čo bolo ešte dôležitejšie, obsadil pramene vôd, ktoré zásobovali obyva-
teľov Betulie. Tridsaťštyri dní bolo potrebných, aby sa zásoby vody vyčerpali a ľudia 
boli v úzkych. Prišli k predstaveným mesta a vyčítali im, že sa postavili na odpor. Žiada-
li otvoriť brány mesta nepriateľovi a radšej chceli byť otrokmi, ako zahynúť smädom. 
Predstavení mesta sa dohodli s ľuďmi na piatich posledných dňoch, ktoré ešte chceli 
vydržať a čakať na Boží zázrak. Keď sa o tejto dohode dozvedela Judita, mladá vdova 
bývajúca v mestečku, dala si zavolať predstavených mesta a, poviem to tak zjednoduše-
ne, riadne ich sfúkla. Hovorila smelo a v moci o tom, že bolo chybou zaviazať sa ľuďom 
takou prísahou a diktovať Bohu, čo má robiť. Veď v Božej moci je zachrániť ich, ako 
chce a kedy chce, a takisto aj vydať ich do rúk nepriateľa. Naznačila im aj to, že má plán, 
ako celé mesto zachrániť, ale nechcela im povedať nič bližšie. Nakoniec odišla za brány 
mesta a zostúpila do nepriateľského tábora. Bola veľmi pekná a očarila všetkých, hlavne 
veliteľa. Po niekoľkých dňoch sa jej pri hostine podarilo opiť ho tak, že ho v jeho vlast-
nom stane a jeho vlastnou zbraňou zabila. Vrátila sa bezpečne späť do mesta. Zinsceno-
vali útok na tábor a vtedy sa zistilo, že veliteľ je mŕtvy. Nepriateľov schytila hrôza, dali 
sa na útek. Nakoniec ich prenasledovali všetci obyvatelia krajiny.
    Jedna žena zapríčinila porážku obrovskej armády. Ale treba povedať, že to nebola 
obyčajná žena a že krása nebola jej hlavnou zbraňou. V príbehu je opísaná takto: „Judita 
žila vo svojom dome ako vdova tri roky a štyri mesiace. (Jej manžel Manasses zomrel 
na úpal v čase žatvy.) Okolo bedier nosila kajúci pás a obliekala si iba vdovské šaty. 
Postievala sa celý čas svojho vdovstva, okrem sobôt a sviatkov. A nik nemohol povedať 
o nej zlé slovo, lebo bola veľmi bohabojná.“ Toto všetko bolo Juditinou zbraňou. 
A spomenul som to až na konci práve preto, aby sme videli, čo všetko môže pôstny 
životný štýl urobiť s človekom.
    Pred nami je šesť týždňov svätej pôstnej doby. Počas nich sú stredy a piatky dňami 
bez mäsa, ale nie iba tieto dni tvoria pôstny čas. Aj ostatné dni sú pôstne. Pamätajme na 
to. Modlime sa každý deň za to, aby sme ho vedeli pôstne prežiť. Aby sme aj my mohli 
byť premenení a dostali silu premáhať nepriateľa.
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Čas premeny
Mt 6, 14 – 21



Konón pochádzal z Malej Ázie, z dediny 
Vidana. Po smrti rodičov a manželky dostal 
od Pána dar zázrakov. Vážili si ho kresťania i 
pohania. Raz na jeho rozkaz vrátil vlk malé 
dieťa, ktoré v dobe žatvy ukradol rodičom. 
Na jeho príhovor boli uzdravovaní chorí. 
Keď za Décia nastalo prenasledovanie 
kresťanov, cisársky zástupca Mahn nútil 
Konóna, aby odpadol od viery. Pretože svätý 
odmietol, dal ho prefekt mučiť. To sa dozve-
deli pohania z Vidany. Nahnevali sa, vtrhli k 
mučiteľom, mučeníka oslobodili. Prefekt len 
s ťažkosťami vyviazol živý. Konón sa zarmú-
til, že nemohol obetovať svoj život za Krista. 
Žil ešte dva roky. Okolo roku 250 pokojne 

► Večiereň so zmierením. Dnes popoludní o 14.30 hod. vás pozývame na modlit-
bu večierne so vzájomným zmierením, ktorou sa vstupuje do Veľkého pôstu. Po nej 
o 16.00 hod. bude na fare stretnutie detí. 
► Stretnutie pri Božom slove. Večerné stretnutie pri Božom slove bude až na 
ďalšiu nedeľu (10. marca).
► Stretnutie rodičov. V nedeľu 10. marca sa po svätej liturgii v uskutoční v chráme 
stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu v tomto ruku na svoju prvú svätú spoveď.
► Prvý deň Veľkého pôstu. V pondelok 4. marca je prvý deň Veľkého pôstu. V 
tento deň sa zachováva prísny pôst. Zdržiavame sa mäsa, mlieka, vajec. Raz do dňa 
sa môžeme najesť sa dosýta, okrem toho je možné menšie občerstvenie. Svätá 
liturgia bude večer o 17.30 hod., po nej sa pomodlíme Veľkopôstny moleben.
► Veľký pôst. V čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a 
piatky. Kto chce, môže dobrovoľne zachovávať aj prísnejší pôst. V stredy aj v piatky 
Veľkého pôstu sa budú v našom chráme slúžiť Služby vopred posvätených darov 
(VPD). Každý utorok sa po večernej svätej liturgii budeme modliť Veľkopôstny mole-
ben (v tomto týždni to bude v pondelok) a pobožnosť Krížovej cesty bude v nedeľu 
popoludní. V nedele počas Veľkého pôstu sa slávia Liturgie sv. Bazila Veľkého.
► Sväté liturgie v nedeľu 10. marca: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec
► Zbierka na charitu. V prvú pôstnu nedeľu 10. marca je pri všetkých svätých 
liturgiách zbierka na charitu. Dar almužny je spolu so zdržanlivosťou a modlitbou 
hlavná náplň pôstneho času.
► Sväté liturgie v nedeľu 17. marca: 08.00 Ľubovec; 09.30 Janov; 08.00 Ruské 
Pekľany (o. P. Cap)
► Modlitebné knižky. V sakristii ponúkame na predaj modlitebné knižky Hore 
srdcia (čierne s notami, ktoré najčastejšie používame). Cena: 6 eur.

Oznamy

Svätý mučeník Konón

   Hoci práve teraz prebieha obdobie zábav a plesov, vieme, že sa nezadržateľne 
blíži aj jarný čas a s ním spojená príprava na tú najväčšiu udalosť liturgického 
roka, ktorou je Veľká noc. Aby sme tento sviatok všetkých sviatkov mohli 
hlboko a radostne prežiť, ponúka sa nám čas prípravy – Veľký pôst. Na strán-
kach nášho Farského hlásnika sa teraz môžeme oboznámiť s významom a 
obsahom veľkopôstneho obdobia.

    Nachádzame sa v posledných dňoch pred samotným Veľkým pôstom. V Syropôst-
nu sobotu si Cirkev pripomína všetkých, mužov a ženy, ktorí dosiahli „osvietenie 
prostredníctvom postenia“ – svätých, ktorých príklad musíme nasledovať, vodcov 
v zložitom umení pôstu a pokánia. V boji, do ktorého čoskoro vstúpime, nie sme 
osamotení: 
     „Vzdajme chválu zástupu svätých otcov, Antonovi Veľkému, Eutymovi Veľké-
mu a všetkým ich spolubratom, ktorí prešli svoju životnú púť tak, akoby prechádza-
li rajskou sladkosťou...“
Nakoniec prichádza posledný deň, zvyčajne nazývaný Nedeľou odpustenia. Avšak 
treba pamätať aj na jeho iné liturgické pomenovanie: Vyhnanie Adama z raja. Tento 
názov skutočne sumarizuje celú prípravu na Veľký pôst. Doteraz sme sa dozvedeli, 
že človek bol stvorený pre raj, pre poznanie Boha a spoločenstvo s ním. Hriech však 
zbavil človeka tohto požehnaného života a jeho existencia na Zemi je vyhnanstvom. 
Kristus, Spasiteľ sveta, však otvára bránu raja každému, kto ho nasleduje, a Cirkev, 
odhaľujúc nám krásu jeho kráľovstva, robí z nášho života putovanie k nebeskému 
domovu. Tak sa na začiatku Veľkého pôstu podobáme Adamovi: „Adam bol vyhna-
ný z raja cez jedenie a sediac pred rajom plače a stoná: ,Beda mi, hriešnemu, lebo 
som nedokázal zachovať jediné Vládcovo prikázanie a stratil som všetky blahá. 
Najsvätejší raju, ktorý si bol kvôli mne vysadený a kvôli Eve zatvorený, pros tvojho 
i môjho Stvoriteľa, aby som sa mohol opäť opájať tvojimi kvetmi.ʻ A Spasiteľ na to: 
,Nechcem, aby zahynulo moje stvorenie, ale chcem, aby bolo zachránené a došlo k 
poznaniu pravdy, pretože kto ku mne prichádza, toho neodoženiem.ʻ“ 
    Veľký pôst je oslobodením z nášho zotročenia hriechom, z väzenia tohto sveta. A 
čítanie z evanjelia v túto poslednú nedeľu (Mt 6, 14 – 21) uvádza podmienky oslobode-
nia. Prvou je postenie – odmietnutie akceptovania túžob a ponúk našej padlej prirodze-
nosti ako normálnych, snaha oslobodiť sa z ovládania duše telom a matériou. Ak 
chceme, aby bol náš pôst účinný, v každom prípade nesmie byť pokrytecký a vystato-
vačný. Postiť sa musíme tak, „aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je 
v skrytosti“. Druhou podmienkou je odpustenie: „... lebo ak ľuďom odpustíte ich 
previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský“. Triumfom hriechu, hlavnými príznak-
mi jeho vlády vo svete sú rozdelenie, protirečenie, izolácia, nenávisť. Preto prvým 
prelomom tejto pevnosti hriechu je odpustenie – návrat k jednote, vzájomnosti, láske. 
Odpustiť znamená vložiť medzi mňa a môjho nepriateľa žiarivé všeodpustenie samot-
ného Boha. Odpustiť znamená odmietnuť beznádejnú smrteľnosť v medziľudských 
vzťahoch a zveriť ich Kristovi. Odpustenie, to je naozajstný vstup nebeského kráľov-
stva do hriešneho a padlého sveta. Veľký pôst sa fakticky začína večierňou tejto nedele.
(spracované podľa knihy  Alexandra Schmemanna: Veľký pôst, cesta k Pasche)
(pokračovanie nabudúce)
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Duchovné vedenie

Príprava na Veľ ký pôst


