
PONDELOK 6. apríl
Svätý a veľký pondelok
Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 1 – 12; Mt 24, 3 – 
35, zač. 98; (MM: 33)
za zdravie a požeh. otca Juraja s rod.
UTOROK 7. apríl
Svätý a veľký utorok
Ex 2, 5 – 10; Jób 1, 13 – 22; Mt 24, 36 – 
26, 2, zač. 102; (MM: 35)
+ z rodiny Paločkovej a Šoltýsovej
STREDA 8. apríl
Svätá a veľká streda
Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 10; Mt 26, 6 – 
16, zač. 108; (MM: 36)
+ z rodiny Matysovej a Rusinkovej
ŠTVRTOK 9. apríl
Svätý a veľký štvrtok
Ex 19, 10 – 19; Jób 38, 1 – 23; 42, 1 – 5; 
Iz 50, 4 – 11; 1 Kor 11, 23 – 32, zač. 
149; Mt zač. 107
17.00 Liturgia svätého Bazila Veľkého 
s večierňou (HS: 222; PZ: 187; CHV 1)
PIATOK 10. apríl
Svätý a veľký piatok. Prikázaný sviatok 
Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec, 
prísny pôst
Ex 33, 11 – 23; Jób 42, 12 – 17; Iz 52, 13 – 
54, 1; 1 Kor 1, 18 – 2, 2, zač. 125; Mt (Mt 
27, 1 – 38; Lk 23, 39 – 43; Mt 27, 39 – 54; 
Jn 19, 31 – 37; Mt 27, 55 – 61) zač. 110
17.00 Veľká večiereň s uložením 
plaščenice do hrobu (CHV: 38)
SOBOTA 11. apríl
Svätá a veľká sobota
Gn 1, 1 – 13; Iz 60, 1 – 16; Ex 12, 1 – 11; 
Jon 1, 1 – 4, 11; Joz 5, 10 – 16; Ex 13, 20 
– 15, 1a; a pieseň 15, 1b – 19; Sof 3, 8 – 
15; 1 Kr 17, 8 – 24; Iz 61, 10 – 62, 5; Gn 
22, 1 – 18; Iz 61, 1 – 9; 2 Kr 4, 8 – 37; Iz 
63, 11 – 64, 4c; Jer 31, 31 – 34; Dan 3, 1 
– 56; a pieseň 3, 57 – 88; Rim 6, 3b – 11, 
zač. 91; Mt 28, 1 – 20, zač. 115 
17.00 Liturgia svätého Bazila Veľkého 
s večierňou (HS: 224; PZ: 189; HP: 186; 
CHV: 60)

NEDEĽA 12. apríl
Svätá a veľká nedeľa Paschy – Svetlé 
Kristovo vzkriesenie
Sk 1, 1 – 8, zač. 1; Jn 1, 1 – 17, zač. 1; 
(HS: 227; PZ: 192; CHV: 72)
06.00 Utiereň vzkriesenia, po nej svätá 
liturgia za farnosť
PONDELOK 13. apríl
Svetlý pondelok. Prikázaný sviatok
Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač. 2; Jn 1, 18 – 
28, zač. 2; (HS: 230, 371; PZ: 195, 350)
08.00 za farnosť
UTOROK 14. apríl
Svetlý utorok
Sk 2, 14 – 21, zač. 4; Lk 24, 12 – 35, 
zač. 113; (HS: 227, 230; PZ: 192, 196)
+ Slavomír Krivák
STREDA 15. apríl
Svetlá streda
Sk 2, 22 – 36, zač. 5; Jn 1, 35 – 51, zač. 
4; (HS: 227, 231; PZ: 192, 197)
+ Mária Tomaščinová
ŠTVRTOK 16. apríl
Svetlý štvrtok
Sk 2, 38 – 43, zač. 6; Jn 3, 1 – 15, zač. 8; 
(HS: 227, 231; PZ: 192, 197)
+ Helena a Jozef Maďarovci
PIATOK 17. apríl
Svetlý piatok. Voľnica
Sk 3, 1 – 8, zač. 7; Jn 2, 12 – 22, zač. 7; 
(HS: 227, 232; PZ: 192, 198)
+ Miroslav
SOBOTA 18. apríl
Svetlá sobota
Sk 3, 11 – 16, zač. 8; Jn 3, 22 – 33, zač. 
11; (HS: 227, 232; PZ: 192, 198)
za zdravie a požehnanie Jána, Ľudmi-
ly, Martina, Františka
NEDEĽA 19. apríl
Druhá nedeľa po Pasche – O Tomášovi
Prepodobný Ján zo Starej lavry
Sk 5, 12 – 20, zač. 14; Jn 20, 19 – 31, 
zač. 65; (HS: 233; PZ: 199)
08.00 za farnosť

zdroj: Slovo

„Milé naše deti, milé naše vnúčatá, ani neviete, ako veľmi nám chýbate...“
    Skoro každý deň máme možnosť v médiách počuť tieto slová z úst herca pána Františ-
ka Kovára ako výzvu, aby sme zostali doma. A ja sa chcem tiež hneď v úvode k tomuto 
vyznaniu pridať. Ani neviete, ako mi chýbate. Ako mi chýba pohľad na vás v laviciach, 
ktoré teraz zostávajú prázdne. (Zostáva mi len dúfať, že to chýbanie je obojstranné .)
   Je pred nami Kvetná nedeľa, Veľký a strastný týždeň, a potom najväčší sviatok – Kristo-
vo slávne vzkriesenie, sviatok Paschy. Nikto z nás si sviatky v takejto podobe nepamätá. 
Na začiatku spustenia karantény bola ešte aká-taká nádej, že Veľkú noc by sme mohli 
sláviť tradične. Ale s postupným nárastom počtu nakazených, táto nádej pomaly hasla.     
Sviatky sú už tu a nám nezostáva nič iné, len sa zmieriť s podmienkami, ktoré máme. 
    Ešte z čias svojho štúdia teológie si pamätám, aké prekvapujúce bolo pre mňa pozna-
nie, že Kristovo kňazstvo je na tomto svete nutne spojené len s jednou jedinou sviatos-
ťou, a tou je Eucharistia. Už si presne nepamätám, či to bolo na prednáške z pastorálky s 
otcom Petrom Rusnákom, terajším bratislavským eparchom, alebo na niektorej z iných 
prednášok. Ale išli sme zaradom:
   Sviatosť krstu v prípade nebezpečenstva smrti alebo za iných výnimočných udalostí 
môže vyslúžiť ktokoľvek z veriacich, kto pozná správnu formulu krstu.
    Sviatosť myropomazania nie je k spáse bezpodmienečne nutná, má pomáhajúcu podobu 
a je sviatosťou kresťanskej dokonalosti.
    Sviatosť pokánia stojí na našej dokonalej ľútosti. Pri chýbajúcej ľútosti nám nepomôže 
ani rozhrešenie kňaza, stáva sa neplatným.
    Pomazanie chorých tak isto nie je bezpodmienečne nutné prijať. Za uzdravenie chorého 
sa môže modliť ktokoľvek a hocikedy.
   Sviatosť manželstva si vlastne vysluhujú manželia navzájom, kňaz len spečaťuje, 
potvrdzuje a požehnáva rozhodnutie snúbencov.
    A posledná zo sviatostí –  kňazstvo, je tu na vysluhovanie všetkých sviatostí, ale predov-
šetkým je tu kvôli Eucharistii. Eucharistia by bez kňazstva nebola. Spomínam to všetko 
hlavne kvôli momentálnej nemožnosti sviatostne sa pripraviť na slávenie Paschy.

    Príprava na Veľkonočné slávenie často spočíva na upratovaní okolo seba a v sebe. Svoje 
vnútro pripravujeme hlavne sviatosťou zmierenia. Základom spovede, ako som už spome-
nul, je naša ľútosť.
    Deťom pri príprave na spoveď hovoríme o piatich krokoch, ktorými treba prejsť:
1. Pomodliť sa o pomoc a poznanie ku Svätému Duchu.
2. Spytovať si svedomie pomocou spovedného zrkadla.
3. Hneď oľutovať hriechy, ktoré som v sebe spoznal.
4. Vyznať hriechy pred kňazom a prijať rozhrešenie.
5. Vykonať skutok pokánia, ktorý mi bol uložený.
    
    Zvyknem k tomu so žartom dodať, že ak by sa ti cestou do chrámu po takej príprave 
niečo stalo, napríklad, že ťa zrazí auto – ideš rovno do neba. Prečo? Lebo hriechy máš 
oľutované a chcel si sa spovedať.
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► Veľký týždeň. Pred sebou máme posledný týždeň Veľkého pôstu, ktorý sme tohto 
roku prežívali veľmi výnimočne. Naďalej zostáva v platnosti zákaz verejných boho-
služieb a chrám tak aj naďalej zostáva v priebehu týždňa otvorený k súkromnej modlit-
be v čase od 08.00 do 09.00 a v nedeľu od 15.00 do 16.00.    
► Spovedanie. Tradičná predveľkonočná spoveď tento rok nebude. Vysluhovanie 
sviatosti zmierenia sa obmedzuje iba na nevyhnutné prípady, kto potrebuje spoveď, 
nech sa kontaktuje telefonicky na čísle 0911 811 198 a osobne sa dohodneme na spove-
di (pri zachovaní všetkých hygienických opatrení). 
► Kvetná nedeľa. Najbližšia Kvetná nedeľa je spomienkou na slávnostný vstup Pána 
Ježiša do Jeruzalema tesne pred jeho utrpením. S touto nedeľou je spojená prax posvä-
covania bahniatok. Bahniatka aj tento rok posvätím pri svätej liturgii a každý, kto chce, 
si ich bude môcť zobrať popoludní. Budú nachystané pri kríži pred chrámom, aby ste 
tak mohli mať aj doma niečo z posväteného.
► Veľké trojdnie. Keďže aj celé Veľkonočné sviatky budú bez nášho spoločného stretnu-
tia v chráme (bude to ťažké nielen pre vás, ale aj pre mňa), pozývam vás k duchovnému 
spojeniu počas každého sviatočného dňa. Preto som uviedol aj čas, kedy sa budú sláviť 
obrady v chráme. Veľký štvrtok, Veľký piatok aj Veľkú sobotu budú bohoslužby v chráme 
o 17.00 hod. Pozývam vás k tomu, aby ste sa doma modlili v tom istom čase. (Dohodnite 
sa teda všetci doma vopred, že sa budete spolu v tomto čase modliť, aby ste sa nezačali 
zháňať presne na začiatok a každý doma vtedy bude robiť niečo iné, nebude pripravený a 
bude nervózny.) V sobotu bude otvorený chrám k súkromnej modlitbe počas celého dňa, 
dodržujte, prosím, pokyny, ktoré budú uvedené na dverách chrámu. V nedeľu bude v 
chráme Utiereň vzkriesenia o 06.00 hod., hneď po nej bude sv. liturgia. Aj vy sa doma 
zobuďte tak skoro, ako to potrebujete, aby ste sa začali modliť o 06.00 hod. Po skončení 
liturgie sa budem v chráme modliť aj modlitbu posvätenia veľkonočných pokrmov (za 
všetky nachystané košíky ). A následne prejdem peši cez celú dedinu a každému, kto si 
pripraví košík s jedlom, ho pri jeho bráničke posvätím (u bytovkárov pred ich spoločným 
vchodom). Začnem z vyšného konca približne o 07.45 hod. Neviem, ako dlho to potrvá, 
ale už je na vás, aby ste dávali pozor. Do každej poštovej schránky dostanete základné texty 
Veľkej večierne Veľkého piatka a Utierne Vzkriesenia z Veľkonočnej nedele, aby ste sa ich 
mohli spoločne pomodliť. Môžete použiť aj brožúru Christos voskrese.
► Služba starším. Chcem poprosiť všetkých, ktorí máte doma chorých, kde chodím 
spovedať pred prvým piatkom, pomodlite sa spolu s nimi modlitbu dokonalej ľútosti a 
duchovného prijímania, ktoré tiež nájdete v tomto Hlásniku. Pomôžte im v tomto čase 
namiesto mňa. Nenechávajte to len na nich samých. Aj vy sami nezabudnite na túto 
modlitbu dokonalej ľútosti (aj pred každou spoločnou modlitbou v čase, keď je v chráme 
bohoslužba). Ďalej prosím mladších, ktorí máte doma internet, pustite svojím starším 
(rodičom, starým rodičom) prenosy, ktoré idú na internete, či už cez počítač, alebo ak viete 
prepojiť internet s televízorom alebo na tabletoch. Na stránke www.logos.tv (živé preno-
sy), idú každý deň priame prenosy gréckokatolíckych bohoslužieb. Dajú sa vybrať preno-
sy z Prešova, Košíc, Bratislavy, Michaloviec, Ľutiny, Litmanovej, Klokočova. Teraz 
v pôste aj liturgie vopred posvätených darov a určite aj všetkých veľkonočných obradov.

Nech všetky tieto udalosti, ktoré v spoločnosti prežívame, nezatienia svetlo 
a radosť veľkonočného Kristovho víťazstva. Christos voskrese!!! 

Oznamy

Pre detiOdpustenie hriechov skrze dokonalú ľútosť, to nie je iba akási útecha, aby sme boli 
spokojní. Je to realita, ktorá prináša také isté odpustenie ako pri spovedi, len na to samotné 
kňazské rozhrešenie musíme trocha počkať. Využime prostriedky, ktoré máme, a zjednoť-
me sa s Ježišom tak, ako môžeme, aby s ním mohol zomrieť a byť pochovaný náš starý 
vnútorný človek, a aby sme spolu s ním, ako nové stvorenie aj vstali z mŕtvych.
Christos voskrese!!! otec Marek

Vyfarbi si ikonu Kristovho zostúpenia do predpeklia, ktorú nazývame aj 
ikona Kristovho vzkriesenia. Na ikone vzkriesený Kristus rozlomil brány 
podsvetia (stojí na verajách dverí) a volá z hrobov do raja Adama a Evu. 

Spolu s nimi aj starozákonných kráľov po ľavej strane
a prorokov po pravej.


