
PONDELOK 23. marec
Obdobie pred sviatkom Zvestovania 
Presv. Bohorodičke. Prepod. Nikón 
Gn 13, 12 – 18; Prís 14, 27 – 15, 4; 
(MM: 24)
+ Jozef, Jozef, Anna

UTOROK 24. marec
Deň Veľkého kajúceho kánona sv. An-
dreja Krétskeho. Prepod. Zachariáš
Gn 15, 1 – 15; Prís 15, 7 – 19; Ez 43, 
27b – 44, 4; Prís 9, 1 – 11; (MM 24, 29)
+ Helena Paločková

STREDA 25. marec
Zvestovanie Presv. Bohorodičke. Pri-
kázaný sviatok. Voľnica. Myrovanie
Gn 17, 1 – 9; Prís 15, 20 – 16, 9; Ex 3, 2 
– 8; Prís 8, 22 – 30; Hebr. 2, 11 – 18, 
zač. 306; Lk 1, 24 – 38, zač. 3; (MM 24, 
29; HS: 368; PZ: 347); za farnosť

ŠTVRTOK 26. marec
Zakončenie sviatku Zvestovania 
Presv. Bohorodičke. Zhromaždenie 
k archanjelovi Gabrielovi
Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 13, 1 – 9, 
zač. 70; (HS: 369; PZ: 348)
+ Drahoslav, Slavo

PIATOK 27. marec
Prepodobná Matróna
Gn 22, 1 – 18; Prís 17, 17 – 18, 5; (MM 29)
za zdravie a požeh. rod. Pravdovej 
a Kotuličovej

SOBOTA 28. marec
Akatistová sobota. Prepodobní Hilari-
ón Nový a Štefan Divotvorca 
Hebr 9, 24 – 28, zač. 322; Mk 8, 27 – 
31, zač. 35; (HS: 213; PZ: 177)
+ Anna Lechová

NEDEĽA 29. marec
5. pôstna nedeľa. Prepodobný Marek
Hebr 9, 11 – 14, zač. 321b; Mk 10, 32b – 
45, zač. 47; (HS: 214; PZ: 178); za 
farnosť

PONDELOK 30. marec
Prepodobný Ján, autor spisu Rebrík
Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 11, 34 – 41, 
zač. 60; (HS: 154; PZ: 108)
za zdravie a požehnanie Mareka, 
Martiny, Michaely

UTOROK 31. marec
Prepodobný Hypatios
1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Mk 8, 30 – 34, 
zač. 36; (HS: 155; PZ: 109)
+ Helena Gumanová

STREDA 1. apríl
Prepodobná Mária Egyptská
Gn 43, 26 – 31; 45, 1 – 16; Prís 21, 23 – 
22, 4; (MM: 30, 51)
za zdravie a požehnanie rodín Mikulo-
vej a Bačovej

ŠTVRTOK 2. apríl
Prepodobný Títus Divotvorca
Gal 4, 4 – 7, zač. 209; Lk 18, 18 – 27, 
zač. 91; (HS: 157; PZ: 112)
+ Anton, Peter, Anna, Jozef

PIATOK 3. apríl
Prepodobný vyznávač Nikita
Gn 49, 33 – 50, 26; Prís 31, 8 – 31; 
(MM: 31)
za zdravie a požehnanie členov Ružen-
cového bratstva

SOBOTA 4. apríl
Vzkriesenie spravodlivého Lazára. Prep. 
Jozef Hymnograf a Juraj z Maley
Hebr 12, 28 – 13, 8, zač. 333b; Jn 11, 1 – 
45, zač. 39; (HS: 215; PZ: 180)
za zdravie a požehnanie Heleny

NEDEĽA 5. apríl
Kvetná nedeľa. Mučeníci Teodul, 
Agatopod a spoločníci. Myrovanie
Flp 4, 4 – 9, zač 247; Jn 12, 1 – 18, zač. 
41; (HS: 217; PZ: 181); za farnosť

zdroj: Slovo

     Ako ľahko sa vyslovujú tieto slová o kríži v modlitbe. Opakujeme ich pri každom 
zastavení krížovej cesty, ale aj osobitne v deň sviatku Povýšenia svätého Kríža v 
septembri a v ostatnú tretiu pôstnu nedeľu, ktorú nazývame Krížupoklonná. 
Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca...  Ako ťažko sa však tieto slová napĺňajú. Poklo-
niť sa krížu totiž znamená nielen skloniť hlavu, prežehnať sa, pobozkať ho, uctiť si 
ho gestom, ale povýšiť ho nad seba. V tomto zmysle sa pred ním skláňať – prijať ho. 
Vieme, že podoba kríža môže byť rôzna. Počnúc chorobou (či už veľmi alebo menej 
vážnou) cez trápenia v rodine a vzťahoch, potom je to práca, ale aj  samota, nepocho-
penie... To, čo je pre jedného kríž, pre iného nemusí byť. Aj situácia, ktorú momentá-
lne prežíva celá naša spoločnosť, môže byť jednou z podôb kríža. A často, ako pri 
iných krížoch, ani tu nemá zmysel začať s hľadaním vinníka. Kto za to môže? Alebo 
je to Boží trest? Kvôli čomu to Boh dopustil? Hneď na začiatku strácame energiu na 
nesprávnom mieste a nesprávnym spôsobom. Nie, že by to nebolo dôležité, ale 
vyčerpáme sa a znechutíme hľadaním a pátraním, a neraz sa stane, že nám nájdenie 
odpovede aj tak veľmi nepomôže. 
    To, čo je oveľa dôležitejšie aj v prípade udalosti a kríža, ktorú celá spoločnosť 
prežíva, je vidieť, čo nám celá situácia odhaľuje. Aká krehká je rovnováha života. 
Ako ľahko a rýchlo dokážeme stratiť vnútorný pokoj. Aký problém máme s posluš-
nosťou a disciplínou. Ako radi by sme všetko mali pod svojou kontrolou. Aký veľký 
problém majú mnohí z toho, že treba zostať dva týždne doma, bez zbytočných osob-
ných kontaktov. A pritom máme doma plyn, elektrinu aj zásoby potravín, ktoré ešte 
stále môžeme pravidelne dopĺňať. Spomeňme si len na zimy spred dvadsiatich – 
tridsiatich rokov, keď boli kvôli snehovým kalamitám celé dediny odrezané od sveta. 
Alebo ešte horšie, keď sa počas vojny mnohé židovské rodiny skrývali celé mesiace 
v maličkých núdzových priestoroch bez svetla, o hlade a bez hygieny. Ako rýchlo sa 
z nás stali bytosti, ktoré chcú mať vo všetkom stopercentný komfort a byť bez 
obmedzení. Ako zrazu z toho, že nemáme v rodinách na seba čas, zistíme, že nevie-
me, čo by sme mali robiť. Akosi nie sme na seba zvyknutí. Nechceme prijať obraz 
toho, že sme doma sami jednotlivci a každý bude komunikovať s okruhom svojich 
známych na sociálnych sieťach. 
    Čo všetko nám ešte tento kríž, ktorý prežívame, odhalí? Vieme sa ešte spoločne 
pomodliť aj doma? Privedie nás k prehodnoteniu a zmene našich priorít? Využime 
túto vynútenú zmenu vo svoj prospech. Možno tak, že si aspoň raz v týždni sadneme 
spolu okolo jedného stola a každý zaradom povie jednu vec, ktorá ho doma teší, a 
jednu, ktorá ho bolí. A za to všetko sa potom dá spoločne pomodliť. Máme za sebou 
Krížupoklonnú nedeľu a prežívame celý krížupoklonný týždeň. Nech môže priniesť 
úcta Kristovho svätého Kríža a celá táto výnimočná pôstna doba každej rodine našej 
farnosti veľa požehnania do spoločných aj osobných krížov.

otec Marek
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Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca, 
a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme



► Veľký pôst. Tohtoročný veľkopôstny čas prežívame veľmi výnimočne. Od druhého 
pôstneho týždňa sú zakázané verejné bohoslužby. Nájdime si však čas na kajúce pobož-
nosti doma. Ak je to možné, spoločne, ak nie, tak osobne. Môžeme sa modliť Veľkopôst-
ny moleben, Krížovú cestu, Veľký kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho (v brožúrke Moja 
modlitba), kajúce žalmy a podobne. Nezabudajme aj na pôstne dni - stredy a piatky.
► Pozvanie biskupov. Biskupi slovenska zároveň pozývajú k spoločnej modlitbe 
posvätného ruženca v kruhu rodiny večer o 20.00 hod. a tiež ku pôstu každý piatok 
do Veľkej noci za podmienok ako sa postíme vo Veľký piatok. 
► Pohreb. V pondelok 23.03. bude v našej farnosti o 13.00 hod. pohreb + Petra Holodňáka 
(55 r.). Pohrebné obrady prebehnú iba priamo na cintoríne v najbližšom rodinnom kruhu. 
► Krížová cesta. Spoločná Krížová cesta okolitých obcí, ktorá mala byť tohto roku 
v Ľubovci sa ruší a presúva na budúci rok.  
► Informácie. Všetky nové aktuálne informácie týkajúce sa duchovného života 
budú oznámené cez verejný obecný rozhlas a na internetovej stránke obce.

Oznamy
• Podľa tradície východných cirkví všedné dni veľkopôstneho obdobia sú alitur-
gické, teda spoločenstvo Cirkvi sa modlí utierne, časy a večierne s výnimkou 
sobôt a nedieľ. Preto veriacich pozývame k osobnej a spoločnej rodinnej modlitbe 
hodiniek (časov), ale aj večierne prípadne utierne z modlitebných kníh alebo 
prostredníctvom webstránky casosolov.sk alebo mobilnej aplikácie casoslov.sk. 
• Využime tento čas v našich rodinách, ktoré sú domácimi cirkvami, na spoločnú 
modlitbu s Božím slovom, čítanie Svätého písma, spoločnú modlitbu žalmov, 
svätého ruženca, ale aj na spoločné rozhovory s deťmi o viere a Cirkvi, aby sme 
takouto formou mohli Krista prijímať duchovne.
• Keďže v tieto nedele nie je možnosť byť fyzicky prítomný na svätej liturgii, všetci 
veriaci môžu mať pokojné svedomie, lebo táto neúčasť na svätej liturgii ich v tomto 
prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. V najbližšiu nedeľu (Krížupoklonnú 
nedeľu) a nasledujúci týždeň odporúčame, aby pri spoločnej modlitbe si rodina 
uctila Kristov kríž, vystavila ho na dôstojné miesto a zapálila sviečku. Aj pri iných 
spoločných rodinných modlitbách možno mať vystavený kríž a zapálenú sviečku.

• Bohoslužby v priamom prenose na www.logos.tv je možné sledovať z Katedrály 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove v tomto poriadku:
Všedný deň: 16:30  Svätá liturgia; v stredu a v piatok služba vopred posvätených darov
Sobota: 07:00  Svätá liturgia a panychída s hramotami; 17:00  Veľká večiereň
Nedeľa: 07.00  Utiereň; 08.00  Svätá liturgia; 10:00 Svätá liturgia; 17:00 
Veľkopôstna večiereň 

Zároveň možno sledovať priame prenosy bohoslužieb na www.logos.tv z hory 
Zvir v Litmanovej (svätá liturgia 10:00 – 12:00, Korunka Božieho milosrdenstva 
15:00 – 15:15), z baziliky minor v Ľutine a z niekoľkých ďalších miest (katedrála 
v Košiciach a Bratislave, a pútnické miesta). 
• Televízia Zemplín (www.zemplin.tv) ponúka viacero priamych prenosov bohoslužieb, 
aj z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove (PO – PI: svätá liturgia o 16:30, SO: svätá 
liturgia o 07:00, Veľká večiereň o 17:00, NE: Utiereň o 07:00, 
sväté liturgie o 08:00 a 10:00, Veľkopôstna večiereň o 17:00) 
a z hory Zvir v Litmanovej (svätá liturgia 10:00 – 12:00, 
Korunka Božieho milosrdenstva 15:00 – 15:15). 
• Televízia Lux: 
PO – PI: 7:00 , 12:00 , 19:00
SO: 07:00, 18:00  
NE: 15. marec) 10:30, 18:00
NE: (22. marec) 10:00, 18:00
• Rádio Lumen: Od stredy 11. marca si vypočujete denne 
v priamom prenose sväté omše z rozhlasovej Kaplnky sv. 
archanjela Michala v Banskej Bystrici a ďalších miest dvakrát 
denne. Ráno o 08:30 a večer v tradičnom čase o 18:00.
Nech nás táto ťažká situácia, keď sú zakázané verejné bohoslužby, neoberie o duchovnú 
radosť z prežívania pôstneho obdobia, ale nech ešte viac zintenzívni našu túžbu po 
Kristovi. Tento náš kríž spojený s vírusovým nebezpečenstvom nech upriami našu 
pozornosť na Ježiša Krista, ktorý zomrel pre našu spásu na kríži. 

V očakávaní slávneho Kristovho vzkriesenia 

Arcibiskupská kúria v Prešove

Drahí duchovní otcovia, milí bratia a sestry, veriaci Prešovskej archieparchie, na 
základe Stanoviska KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb z 10. marca 2020, 
vám zasielame ďalšie resp. rozšírené informácie: 
• Žiadame kňazov, aby aj počas tohto obdobia rezidovali vo svojej farnosti a boli tak 
k dispozícii veriacim – nielen prostredníctvom telefónu, ale v prípade potreby aj 
osobne.
• Zakázané sú verejné bohoslužby, teda kňazi podľa možnosti majú sláviť sväté 
liturgie, prípadne aj niektoré iné slávenia neverejne za zatvorenými dverami 
chrámu. Prosíme kňazov, aby – ak je to možné – ponúkali veriacim možnosť 
v priebehu dňa navštevovať chrám k osobnej modlitbe.  
• Farské oznamy veriacim ponúkajte prostredníctvom oznamov na dverách chrá-
mov, prípadne na prístupných farských nástenkách, ale aj na webových stránkach 
farností, prípadne obecných stránkach či prostredníctvom obecného rozhlasu.     
• Ak sa chcú veriaci vyspovedať, nech si s kňazom telefonicky dohodnú čas svätej 
spovede v chráme. To isté platí v prípade udelenia sviatosti pomazania chorých. Ak 
veriaci zavolajú kňaza, je potrebné ísť. 
• V prípade, ak si vážne chorý pacient žiada kňaza, má o to on priamo alebo jeho príbuzní 
telefonicky požiadať zdravotnícky personál a po dohode kontaktovať nemocničného 
kňaza. V prípade, ak nemocnica nemá nemocničného kňaza, kontaktuje kňaza z farnosti.
• V prípade žiadosti o krst (iniciačné sviatosti), ak je to možné, dohodnite s rodinou 
krst na čas po skončení zákazu verejných bohoslužieb. Ak to nie je z nejakého 
vážneho dôvodu možné, udeľte tieto sviatosti v chráme v čo najužšom kruhu rodiny.  
• Čo sa týka pohrebov, je potrebné vykonať pohreb s obmedzeným množstvom ľudí, podľa 
možnosti v kruhu najbližšej rodiny, s vynechaním úkonu bozkávania krížika (posledného 
cilovanija). Pri žiadosti o zádušnú svätú liturgiu treba postupovať takto: Ponúknuť pozosta-
lým, že zádušnú svätú liturgiu bude sláviť sám kňaz neverejne v chráme. Ďalšia možnosť 
je posunúť zádušnú svätú liturgiu na čas po skončení zákazu verejných bohoslužieb.  
• Prosíme kňazov, aby popri osobnej komunikácii s veriacimi, ktorá nie je zakázaná, 
používali aj všetky iné vhodné a dostupné možnosti komunikácie, aby sa veriaci v 
tomto čase Veľkého pôstu necítili osamotení vo svojom duchovnom živote, aby sa 
nemohli cítiť opustení svojimi duchovnými pastiermi. Aby sme im pomohli tento 
vzácny čas pôstu prežiť duchovne čo najintenzívnejšie. Preto im ponúkajme všetky 
vhodné možnosti k osobnému a rodinnému duchovnému životu. 

Bližšie informácie k zákazu verejných bohoslužieb


