
PONDELOK 29. marec
Svätý a veľký pondelok
1 Kor 3,18 – 23, zač. 129; Mt 24, 3 – 35, 
zač. 98 (HS: 220; PZ: 185)
07.00 + Štefan, Eva, Milan, Jana
UTOROK 30. marec
Svätý a veľký utorok
Rim 8,14 – 21, zač. 67; Mt 24, 36 – 
26,2, zač. 102 (HS: 221; PZ: 186)
18.00 + Drahoslav, Slavo
STREDA 31. marec
Svätá a veľká streda
Služba VPD:  Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 
10; Mt 26, 6 – 16, zač. 108; (MM: 36)
18.00 + Ján Biščák
ŠTVRTOK 1. 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 
26, 1 – 27, 2;  (CHV: 1; HS: 222; PZ: 187)
17.00 Liturgia sv. Bazila Veľkého 
s večierňou: + Peter
PIATOK 2. apríl
Veľký piatok. Prikáz. sviatok; zdržanli-
vosť 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 27, 1 
– 38, zač. 110; Lk 23, 39 – 43, zač. 111; Mt 
27, 39 – 54, zač. 113; Jn 19, 31 – 37, zač. 
61; Mt 27, 55 – 61, zač. 113; (CHV: 38)
17.00 Veľká večiereň s uložením 
plaščenice do hrobu
SOBOTA 3. apríl
Veľká sobota
Gn1, 1 – 13; Iz 60, 1 – 16; Ex 12, 1 – 11; 
Jon 1, 1 – 4, 11; Joz 5, 10 – 16; Ex 13, 20 – 
15, 1a; 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; Rim 6, 3b – 11, zač. 91; 
Mt 28, 1 – 20, zač. 115; Menl. časti z V. 
soboty (CHV: 60; HS: 224; PZ: 189)
17.00 Večiereň s Lit. sv. Bazila Veľké-
ho: za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

NEDEĽA 4. apríl
Nedeľa Paschy. Kristovo vzkriesenie
Sk 1, 1 – 8, zač. 1; Jn 1, 1 – 17, zač. 1; 
(CHV: 72; HS: 227; PZ: 192)
06.00 utiereň; 07.00 sv. liturgia; 08.00 
posvätenie jedál
PONDELOK 5. apríl
Svetlý pondelok. Prikázaný sviatok
Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač. 2; Jn 1, 18 – 
28, zač. 2; (HS: 230; PZ: 195; HP: 211)
11.00 hod.
UTOROK 6. apríl
Svetlý utorok
Sk 2, 14 – 21, zač. 4; Lk 24, 12 – 35, 
zač. 113; (HS: 230, 371; PZ: 196, 350)
08.00 hod.
STREDA 7. apríl
Svetlá streda
Sk 2, 22 – 36, zač. 5; Jn 1, 35 – 51, zač. 
4; (HS: 231, PZ: 197)
18.00 + z rodiny Mačišákovej a Palen-
čárovej
ŠTVRTOK 8. apríl
Svetlý štvrtok
Sk 2, 38 – 43, zač. 6; Jn 3, 1 – 15, zač. 8; 
(HS: 231, PZ: 197) 
18.00 za zdravie a požehnanie Marcely 
s rodinou
PIATOK 9. apríl
Svetlý piatok. Voľnica
Sk 3, 1 – 8, zač. 7; Jn 2, 12 – 22, zač. 7; 
(HS: 232, PZ: 198)
18.00 + Martin Timko
SOBOTA 10. apríl
Svetlá sobota
Sk 3, 11 – 16, zač. 8; Jn 3, 22 – 33, zač. 
11; (HS: 232, PZ: 198)
07.00 hod. + Ondrej, Helena, Jozef, Anna
NEDEĽA 11. apríl
Druhá nedeľa po Pasche – O Tomášovi
Sk 5, 12 – 20, zač. 14; Jn 20, 19 – 31, 
zač. 65; (HS: 233; PZ: 199)
11.00 hod.

zdroj: Slovo

Liturgický program

    Mnohokrát počas celého svojho pozemského života a osobitne v čase verejného 
účinkovania vchádzal Ježiš do Jeruzalema. Dodnes sa do historickej časti Jeruzalema 
dá vojsť siedmimi bránami. Sú to brány: Nová, Damašská, Herodesova, Levia, 
Hnojná, Sionská a Jaffská. Ôsma, tá najdôležitejšia brána, je v súčasnosti zamurovaná. 
Volá sa Krásna brána alebo tiež Zlatá brána, či brána Milosti (Milosrdenstva). Najdôle-
žitejšou nie je len z toho dôvodu, že podľa tradície práve tade mal Ježiš pred Veľkou 
nocou sprevádzaný zástupmi s palmovými ratolesťami vojsť do Jeruzalema. Ale ešte 
viac z dôvodu, že touto bránou má vstúpiť do Jeruzalema Mesiáš pri svojom príchode, 
ktorý očakávajú pravoverní Židia do dnešných dní. 
    Je jasné, že brány v jeruzalemských hradbách využívali všetci Židia, Ježiša a jeho 
učeníkov nevynímajúc, podľa toho, z ktorého smeru do mesta vchádzali alebo ktorým 
smerom potrebovali vyjsť. Verím, že aj cez spomínanú Krásnu bránu svojho času 
prešiel Ježiš veľakrát. Prečo sa teda stal jeden zo vstupov, ten ktorý oslavujeme dnešnú 
– Kvetnú nedeľu, taký výnimočný? Bolo to kvôli udalosti, ktorá sa stala v Betánii, 
mestečku blízko Jeruzalema, krátky čas predtým. A tou udalosťou bolo vzkriesenie 
Lazára. V evanjeliách Nového zákona sa spomínajú tri príbehy, v ktorých Ježiš nieko-
ho vzkriesil. Ide o vzkriesenie dcéry Jaira, predstaveného synagógy, o vzkriesenie 
mládenca, jediného syna vdovy v mestečku Naim, a nakoniec je to vzkriesenie Lazára, 
brata Márie a Marty z Betánie. Posledná udalosť je však značne odlišná od dvoch pred-
chádzajúcich. V prvom prípade Ježiš vrátil život dvanásťročnému dievčaťu krátko 
potom, čo zomrelo (Mk 5, 21 – 43). V druhom prípade Ježiš vzkriesil naimského 
mládenca cestou na cintorín, kde sa uberal pohrebný sprievod (Lk 7, 11 – 17). Ale 
v treťom príbehu sa dvakrát spomína, že Ježišov priateľ Lazár bol pochovaný v hrobe 
už štyri dni (Jn 11, 1 – 44). Po štyroch dňoch od pohrebu dal Ježiš v prítomnosti mno-
hých Židov príkaz: „Odvaľte kameň!“ A keď zvolal: „Lazár, poď von,“ mŕtvy vyšiel. 
Mnohí z tých Židov, čo to videli, uverili v neho. Dokonca sa veľkňazi rozhodli zabiť aj 
Lazára, lebo preň mnohí odchádzali a uverili v Ježiša. 
    Všetko to, čo nám evanjeliá postupne opisujú, je naplnením Božieho zámeru. Aj 
príbeh Lazárovho vzkriesenia presne zapadá do tohto plánu spásy. Udeje sa tesne pred 
sviatkami Paschy, keď sa do Jeruzalema schádzajú ľudia z každého kúta krajiny. 
Všetci, ktorí už doputovali, žijú udalosťou, ktorá sa stala nedávno v blízkej Betánii. 
V jednej chvíli sa roznesie správa, že tento Ježiš prichádza do mesta. Ľudia ho nadšene 
vítajú kvôli tomu, čo sa stalo, ale Ježiš využije príležitosť, aby na osliatku slávnostne 
vstúpil do Jeruzalema kvôli tomu, čo sa ešte len stane. A to je jeho smrť a vzkriesenie. 
Jeden aj druhý dôvod však ukazuje na dar života spojený s Ježišom. V ňom je život 
a on život dáva. 
    Pozývam nás všetkých prežiť spolu s ním veľké a sväté dni, ktoré sú pred nami. 
Duchovne spolu s ním trpieť, zomrieť aj vstať z mŕtvych.
Christos voskrese!

otec  Marek
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Slávnostný vstup
Jn 12, 1 – 18



► Kvetná nedeľa. Dnešná Kvetná nedeľa je spomienkou na slávnostný vstup Pána 
Ježiša do Jeruzalema tesne pred jeho utrpením a je s ňou spojená prax posväcovania 
bahniatok. Posvätené bahniatka budú pre vás nachystané pri kríži pred chrámom, aby 
tak všetci, ktorí chcú, mohli mať aj doma túto sväteninu. 
► Veľký týždeň. Pred sebou máme posledný Veľký týždeň pôstneho času, ktorý už 
druhý rok po sebe prežívame výnimočne. Naďalej, bohužiaľ, zostáva v platnosti zákaz 
verejných bohoslužieb. Chrám bude v priebehu týždňa otvorený na súkromnú modlitbu 
v novom letnom čase od 17.00 do 18.00 hod. s možnosťou individuálnej spovede, po 
ktorej bude možné prijať Najsvätejšiu Eucharistiu.  
► Veľkonočné obrady. Keďže celé Veľkonočné sviatky budú bez nášho spoločného 
stretnutia, pozývam vás k duchovnému spojeniu počas každého sviatočného dňa (už 
od štvrtka). Preto sú uvedené časy, kedy sa budú sláviť obrady v chráme. Veľký 
štvrtok, Veľký piatok aj Veľkú sobotu budú bohoslužby v chráme o 17.00 hod. Pozý-
vam vás, aby ste sa doma, ak je to možné, modlili približne v tom istom čase. Pozrite 
si vopred časy bohoslužieb jednotlivých dní v televízii alebo na internete a vypíšte si 
ich, najlepšie na chladničku . 
► Modlitba pri Božom hrobe. Veľkú a svätú sobotu bude otvorený chrám na 
súkromnú modlitbu pri Božom hrobe počas celého dňa od 8.00 hod. Dodržujte, 
prosím, pokyny, ktoré budú uvedené na dverách chrámu.  
► Nedeľa Paschy. Veľkonočnú nedeľu vás pozývam, aby ste vstali včas. V našom 
chráme bude Utiereň vzkriesenia o 6.00 hod., hneď po nej bude sv. liturgia a následne 
požehnanie veľkonočných pokrmov. Potom prejdem dedinou (približne o 7.45 hod. 
z vyšného konca) podobne ako minulého roka a posvätím košíky všetkým, ktorí ma 
budú čakať pri bráničkách pred svojím domom. 
► Veľkonočné obrady v katedrále. Televízia Lux a televízia Logos bude vysielať 
v priamom prenose od 7.00 hod. veľkonočné obrady  z katedrálneho chrámu v Prešo-
ve: Utiereň vzkriesenia, po nej posvätenie veľkonočných pokrmov a  svätá liturgia.

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

Oznamy

    Každý, kto je zbožný a bohabojný, nech sa osvieži a teší z tejto krásnej a skvelej slávnos-
ti. Kto je verný služobník, nech vojde s plesaním do radosti svojho Pána. Kto sa pôstom 
unavil, nech teraz prijme odmenu. Kto pracoval od prvej hodiny, nech dnes prijme 
spravodlivú mzdu. Kto prišiel po tretej hodine, nech oslavuje s vďakou. Kto prišiel až po 
šiestej hodine, nech nepochybuje, lebo nebude ukrátený. Kto váhal až do deviatej hodiny, 
nech pristúpi bez obáv a strachu. A kto stihol prísť až o jedenástej hodine, nech sa nebojí, 
že váhal, lebo Vládca je štedrý a prijme posledného robotníka ako prvého. Uspokojí toho, 
čo prišiel o jedenástej hodine práve tak, ako toho, čo pracoval od prvej hodiny. K posledné-
mu je milosrdný a k prvému láskavý. Onomu dáva a tamtoho obdarúva. Prijíma skutky 
a víta úmysly. Preto vojdite všetci do radosti svojho Pána. I prví i druhí, prijmite mzdu. 
Bohatí a chudobní, spoločne sa radujte. Vy, ktorí ste vytrvali, i vy, nedbanliví, uctite si 
tento deň. Stôl je plný, jedzte všetci. Pokrm je pripravený, nech nikto neodchádza hladný. 
Všetci majte účasť na hostine viery, prijmite všetci bohatstvo dobroty. Nikto nech sa 
neponosuje na nedostatok, lebo prišlo spoločné kráľovstvo. Nikto nech sa nezarmucuje 
nad previneniami, lebo z hrobu zažiarilo odpustenie. Nech sa nik nebojí smrti, lebo Spasi-

Poučné slovo svätého Jána Zlatoústehona svätý  
a svetlý deň vzkriesenia Krista, nášho Boha

    25. marca, v deň sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke, bol v celej Grécko-
katolíckej cirkvi na Slovensku vyhlásený nový  mariánsky  sviatok s titulom Pa-
miatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, patrónky Zemplí-
na. Zároveň bola klokočovská Bohorodička vyhlásená za patrónku východoslo-
venského regiónu, ktorý sa historicky nazýva Zemplín. Nový sviatok sa bude 
sláviť každoročne prvú nedeľu v mesiaci október. V prípade, že na prvú nedeľu 
pripadne dátum 1. októbra, čo je sviatok Pokrova – Ochrany Presvätej Bohoro-
dičky, liturgická spomienka klokočovskej ikony sa bude sláviť nasledujúcu 
nedeľu.
    V deň sviatku Zvestovania sa na eparchiálnom pútnickom mieste v Klokočove 
uskutočnila neverejná slávnosť, počas ktorej bol aj na tomto mieste zverejnený dekrét 
Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, ktorým sa vyhlasuje patrónka Zemplína 
a ustanovuje sa sviatok klokočovskej ikony. Samotné vyhlásenie dekrétu sa uskutočni-
lo pred začiatkom liturgickej slávnosti a bolo umocnené silným gestom vladyku 
Cyrila. Ten po vyhlásení dekrétu na znak vďačnosti odovzdal v mene všetkých synov 
a dcér zemplínskeho regiónu klokočovskej Božej Matke kyticu bielych ruží.
    So žiadosťou o vyhlásenie Presvätej Bohorodičky z Klokočova za patrónku 
Zemplína a jej sviatku sa obrátila na kongregáciu ešte pred rokom Rada hierarchov 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Urobila tak podporená žiadosťami primáto-
rov a mestských zastupiteľstiev miest horného a dolného Zemplína aj podpornými 
listami Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa-metropolitu, a vladyku 
Juraja Stránskeho, pravoslávneho michalovsko-košického arcibiskupa, pri príleži-
tosti osláv jubilea 350. výročia zázračného slzenia ikony Presvätej Bohorodičky 
v Klokočove. Práve kvôli podpore rôznych cirkví, predstaviteľov samosprávy 
a civilného života, táto udalosť nadobudla nadkonfesionálny a ekumenický význam.
    Interiér chrámu zasväteného sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky ukrýva 
jednu z najuctievanejších ikon Božej Matky, ktorej originál slzil v roku 1670. Strata 
originálu klokočovskej ikony zapríčinená neskoršími nepokojnými časmi  však 
nespôsobila zánik úcty ku klokočovskej Bohorodičke. V duchovnej tradícii obyva-
teľov Zemplína bola vždy považovaná za ochrankyňu a úcta k nej sa stala integrál-
nou súčasťou duchovného dedičstva východného Slovenska a dodnes je jej odkaz 
živý medzi gréckokatolíkmi, rímskokatolíkmi aj pravoslávnymi.
    O zverejnení dekrétu rozhodla Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na posled-
nom zasadaní vo februári. Z dôvodu protipandemických opatrení bola presunutá 
o rok aj púť s jubilujúcou klokočovskou ikonou do Ríma, ktorú Svätý Otec Franti-
šek príjme vo Vatikáne 29. júna 2021 na sviatok sv. Petra a Pavla. Zároveň boli na 
tretiu tohtoročnú augustovú nedeľu presunuté aj hlavné oslavy Jubilejného roka 350. 

Patrónka Zemplína

teľova smrť nás oslobodila. Zničil ju ten, ktorého zajala. On zostúpil do predpeklia a 
peklu odňal korisť. A peklo sa zarmútilo, keď skúsilo jeho telo. Prorok Izaiáš to videl a 
zvolal: Peklo bolo plné trpkosti, keď sa tam dole s tebou stretlo. Bolo plné trpkosti, lebo 
bolo odstavené, bolo plné trpkosti, lebo bolo porazené, bolo plné trpkosti, lebo bolo 
potupené a zosadené, bolo plné trpkosti, lebo bolo spútané. Prijalo telo a pripadlo Bohu. 
Prijalo zem a zrazilo sa s nebom. Prijalo to, čo videlo, a padlo do toho, čo nevidelo. Smrť, 
kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? Kristus vstal z mŕtvych a ty si porazené. 
Kristus vstal z mŕtvych a padli démoni. Kristus vstal z mŕtvych a radujú sa anjeli. Kristus 
vstal z mŕtvych a vládne život. Kristus vstal z mŕtvych a nikto nezostal v hrobe. Hľa, 
Kristus vstal z mŕtvych a stal sa prvým medzi zosnutými. Jemu sláva a moc na veky 
vekov! Amen. 


