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Posolstvo na pôstne obdobie 2019  
(z myšlienok pápeža Františka) 

 
„Veď stvorenie túžobne očakáva, že 

sa zjavia Boží synovia“ (Rim 8, 19) 

 

Boh prostredníctvom matky Cirkvi 

„milostivo umožňuje svojim veriacim, aby 

každoročne s očisteným srdcom a s 

radosťou očakávali veľkonočné sviatky 

[...] hlbšie prežívali tajomstvo svojho 

znovuzrodenia, a tak dosiahli plnosť 

milosti Božích detí“ (Pôstna prefácia 1). 

Takto môžeme ísť od jednej Veľkej noci 

k druhej až k naplneniu spásy, ktorú sme 

už vďaka Kristovmu veľkonočnému 

tajomstvu prijali: „Lebo v nádeji sme 

spasení“ (Rim 8, 24).  

Toto tajomstvo spásy, ktoré v nás 

pôsobí už počas pozemského života, je 

dynamický proces, ktorý zahŕňa aj dejiny 

a celé stvorenie. Sv. Pavol dokonca 

hovorí, že „stvorenie túžobne očakáva, že 

sa zjavia Boží synovia“ (Rim 8, 19). 

Z tejto perspektívy by som chcel 

ponúknuť niekoľko myšlienok, ktoré by 

počas nastávajúceho Pôstneho obdobia 

sprevádzali našu cestu obrátenia. 

1. Vykúpenie stvorenia 

Slávenie Veľkonočného trojdnia 

Kristovho utrpenia, smrti a vzkriesenia, 

ktoré je vrcholom liturgického roku, nás 

zakaždým pozýva prežívať prípravu naň 

s vedomím, že naše pripodobnenie sa 

Kristovi (porov. Rim 8, 29) je 

neoceniteľným darom Božieho 

milosrdenstva. 

Ak človek žije ako Božie dieťa, ak žije 

ako vykúpená osoba, ktorá sa nechá viesť 

Ročník: 12.        Rok: 2019        Číslo: 5 
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Duchom Svätým (porov. Rim 8, 14) 

a dokáže spoznať a uvádzať do praxe Boží 

zákon – počnúc tým, ktorý je vpísaný do 

ľudského srdca a do prírody – bude dobre 

robiť aj stvoreniu a spolupracovať na jeho 

vykúpení. Preto stvorenie túžobne 

očakáva – ako hovorí sv. Pavol – že sa 

zjavia Božie deti; inými slovami tí, čo 

prijali milosť Ježišovho veľkonočného 

tajomstva a naplno žijú z jej ovocia a ktorí 

majú dosiahnuť svoju plnú zrelosť pri 

vykúpení samotného ľudského tela. Keď 

Kristova láska 

premieňa životy 

svätých – ich ducha, 

dušu a telo – chvália 

Boha a vo svojej 

modlitbe, kontemplácii 

či umení zapájajú do 

tejto chvály aj 

stvorenie, ako to obdivuhodne ukazuje 

„Pieseň brata slnka“ od sv. Františka 

z Assisi (porov. encyklika Laudato si’, 87). 

No harmónia vytvorená vykúpením je 

v tomto svete ešte stále ohrozovaná 

negatívnou silou hriechu a smrti. 

2. Deštruktívna sila hriechu 

Keď totiž nežijeme ako Božie deti, 

často sa správame voči blížnym 

a ostatným stvoreniam – ale aj voči sebe 

samým – deštruktívne, vychádzajúc viac 

či menej vedome z presvedčenia, že ich 

môžeme využívať ako sa nám páči. Vtedy 

prevládne nestriedmosť, ktorá vedie 

k spôsobu života prekračujúcemu 

hranice, ktorých rešpektovanie si 

vyžaduje naša ľudská existencia 

a prirodzenosť. Nasledujeme 

nekontrolované túžby, ktoré sa v Knihe 

múdrosti prisudzujú bezbožníkom, alebo 

tým, ktorí nekonajú s myšlienkou na Boha 

a nemajú ani nijakú nádej do budúcnosti 

(porov. 2, 1 – 11). Ak nemáme neustále 

pred sebou Veľkú noc a vzkriesenie ako 

náš cieľ, je jasné, že napokon sa presadí 

logika chcieť všetko 

a hneď a mať vždy viac. 

Príčinou každého 

zla, ako vieme, je hriech, 

ktorý – odvtedy ako sa 

objavil medzi ľuďmi – 

prerušil naše 

spoločenstvo s Bohom, 

s druhými a so stvorením, s ktorým sme 

spojení predovšetkým prostredníctvom 

nášho tela. Prerušenie spoločenstva 

s Bohom viedlo aj k narušeniu 

harmonického vzťahu ľudských bytostí 

s prostredím, v ktorom sú povolané žiť, 

a tak sa prvotná záhrada premenila na 

púšť (porov. Gn 3, 17 – 18). Ide o hriech, 

ktorý vedie človeka k tomu, že sa považuje 

za boha stvorenia, cíti sa ako jeho 

absolútny pán a nepoužíva ho na ciele 

určené Bohom, ale pre vlastné záujmy, na 

ujmu stvorenia a druhých ľudí. 
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Miesto pod krížom 

(myšlienky pre povzbudenie duše) 
 

Čítala som, že v jednej známej 

európskej galérii je obraz Ukrižovania. 

Maliar využil každý kúsok plátna, 

a predsa nechal pod krížom jedno voľné 

miesto, akoby chcel povedať: Tam sa 

môže postaviť každý z nás. Poslúchnime 

tento zvláštny odkaz. Poďme, postavme 

sa pod kríž!  

Tu, na tomto mieste 

pod krížom, panuje 

pravda. Tu môžeme zložiť 

svoj batoh, v ktorom 

nesieme všetky svoje viny. 

A tu ich môžeme začať 

pomaly vyberať 

a priznávať sa k nim. Ťažko 

nám to pôjde? Že nie sme 

na to zvyknutí? Ale raz 

predsa len musíme začať.  

Pane, každý deň sa 

prehrešujem proti tvojim 

zákonom. Ale nie som sám, robia to všetci 

okolo mňa a... Dosť! Zastav sa! Tu sa 

predsa skladajú len vlastné viny. Nie 

cudzie. Teda od začiatku. Pane, ja viem, že 

som hriešny človek . Modlím sa len vtedy, 

keď chcem, aby si mi dal to, čo má aj ten 

druhý, pretože... Nie. Ani to nie je ono. 

Zase hovorím o iných. A tu, pod krížom, je 

miesto len pre jedného. Začnem teda 

odznova.  

Pane, uvedomujem si svoje viny. Často 

klamem, ohováram, vyvyšujem sa nad 

ostatných, myslím si, že mám pravdu len 

ja. Pane, práve preto som sa rozišiel 

s priateľmi, lebo aj oni si mysleli, že majú 

pravdu a z malých 

nedorozumení narástla 

hora. Potom sme už 

nedokázali nájsť spoločnú 

cestu a povedať si: 

Odpusť, všetci sme 

chybili. Ani jeden z nás to 

nepovedal, pretože ani 

jeden sa nedokázal 

ponížiť. Čo hovoríš na to, 

Pane? Že ty si sa kvôli nám 

ponížil a umrel si za naše 

hriechy? Ja viem... Ale 

my, ľudia 21. storočia, si to 

nevieme vážiť. My sme svoje malicherné 

problémy a svoje nereálne priania 

povýšili na vlastné Písmo sväté. Veru, až 

tak hlboko sme upadli.  

Pane, až teraz cítim, aký ťažký je 

batoh, v ktorom nesiem svoje viny. Keby 

som ti o každej musel hovoriť... A vlastne 

načo, veď ty ma tak dokonale poznáš, a ja 
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si to uvedomujem až tu, pod tvojím 

krížom. A odrazu sa mi zdá, že taký ťažký 

batoh ako ja nemá nikto.  

Pane, čo bude ďalej so mnou? Ale ty 

mi hovoríš: Zanechaj svoje viny pod 

mojím krížom, choď a viac nehreš! Naozaj 

to smiem urobiť? A odídem čistý? Lenže 

to znamená, že teraz ja musím ísť ako prvý 

k tomu druhému a povedať: Odpusť. Ale 

veď aj on mi ublížil, tak prečo práve ja? 

Pane, to je tak nesmierne ťažké 

a ponižujúce... Tak dobre, ja to skúsim. 

Ale pomôž mi, prosím ťa, daj mi silu, 

aby som to dokázal urobiť a aby som 

odteraz vedel žiť ináč, v pokore, pretože to 

je snáď tá najťažšia vec v živote. 

Odchádzam s prázdnym batohom. Až 

teraz si uvedomujem, že za mnou stojí 

obrovský zástup čakajúcich. Môžeš sa 

medzi nich zaradiť aj ty... on... vy všetci. 

Naozaj všetci. Ak to dokážete. Miesto pod 

krížom je stále voľné.  

(Prevzaté z internetu, autor: Nora 

Baráthová) 

 

Niekoľko myšlienok o pôste 
   (inšpirácia pre prežívanie pôstneho obdobia) 

 

„Pôst rodí prorokov. Posilňuje 

mocných. Poučuje zákonodarcov. 

Ozbrojuje hrdinov. Cvičí atlétov. Odráža 

pokušenia. Prebýva spolu so 

striedmosťou a čistotou. Vo vojnách robí 

hrdinské činy a v čase mieru učí pokoju. 

Posväcuje oddaných a zdokonaľuje 

kňazov.“  (sv. Bazil Veľký) 

 

„Pôst dodáva modlitbe dôveru 

a rozohňuje ju…Modlitba vyprosí silu 

k pôstu a pôst získa milosť k modlitbe. 

Pôst posilňuje modlitbu, modlitba 

posilňuje pôst a prednáša ho pred Božiu 

tvár.“ (sv. Bernard z Clairvaux) 

 

„Pôst tela je pokrmom pre dušu.“                 

(sv. Jána Zlatoústy) 

„Pohliadni na to, čo spôsobuje pôst! 

Uzdravuje choroby, vysušuje 

prekypujúce telesné šťavy, zaháňa zlých 

duchov, ľaká zvrátené myšlienky, 

dodáva mysli väčšiu jasnosť, očisťuje 

srdce, posväcuje telo a postupne človeka 

privádza pred Boží trón. Veľkou silou je 

pôst a vedie človeka k veľkým 

úspechom.“ (sv. Atanáz) 

 

„Je zbytočné sa postiť od jedla, 

a pritom mať záľubu v krutom 

kritizovaní a urážaní: Neješ mäso, ale 

požieraš svojho brata.“ (sv. Bazil Veľký) 

 

„Z nášho pôstu sa raduje aj náš Pán, 

ale len vtedy, ak sa postíme s láskou, 

nádejou a vierou.“ (sv. Efrém Sýrsky)
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Umenie vedieť sa spovedať (3) 
   (morálno - právno - pastoračný pohľad na sv. zmierenia) 

 

Vyznanie hriechov je začiatkom 

kultivovanosti našej duše, začiatkom 

pokánia a našej prípravy, aby sme prijali 

spasiteľné semeno Božieho slova. 

 

10.  Kňaz a lekár sa podobajú 

Lekárovi sa zverím s tým, čo mi 

spôsobuje bolesť, aby vedel, ako ma 

najlepšie liečiť. Nesmiem zabudnúť, že 

lekár videl už veľa pacientov s podobnými 

príznakmi. Mám mu dôverovať, počúvať 

jeho rady a budem sa mať lepšie.  

 

11. Rutina, rutina... No a čo! 

Ako často sa spovedám z toho istého? 

A už si aj poviem, že to nemá zmysel! Ale... 

Či sa neumývam pravidelne z rovnakej 

špiny? Či nejem často rovnaké jedlo? Či sa 

nestretávam pravidelne s rovnakými 

priateľmi? Nenechám sa odradiť takýmito 

myšlienkami. Veď isto by nebolo lepšie 

zakaždým „baviť“ spovedníka novými 

a novými hriechmi! 

 
12. Rozhodnúť sa pre 

jednoduchú a pokornú spoveď.  

Boh nepotrebuje žiaden román. On ho 

už čítal. Niekedy sa hrdosť a zatvrdilosť 

skrývajú za zbytočnými frázami. Hovorím 

teda jasne a jednoducho. Zrozumiteľne 

vyznávam svoje hriechy: je to ako byť 

nahý na kríži - aby som zomrel hriechu 

a bol vzkriesený k odpusteniu. 

  
13. Vyznávanie hriechov nech 

nie je o špekulovaní 

Nemám špekulovať nad tým, čo a ako 

povedať. Jednoducho to poviem. 

Vyznávam svoje hriechy, nie hriechy 

iných. Nespovedám sa zo sklonu alebo 

chýb, ale z konkrétnych skutkov. Nemal 

by som byť nejasný, zahmlievať 

a ospravedlňovať sa… Jasno, jednoducho, 

stručne. Apropo, spoveď nie je o ponížení 

hriechom, ale o pozdvihnutí z hriechu. 

 

14. Na spoveď sa idem 

vyspovedať, nie vyrozprávať. 

Nemusím hovoriť celé príbehy 

o hriechoch, stačí vyznať hriechy. Nie je 

méta číslo jeden, aby ma kňaz vo všetkom 

pochopil. Spoveď nie je predovšetkým 

o pocitoch. Dobrý pocit zo spovede 

nemusí znamenať dobrú spoveď, 

a naopak, zlý pocit nemusí evokovať zlú. 

 

15. Vnímať slová rozhrešenia 

celým svojím srdcom. 

Slová rozhrešenia sú nádherné! 

Všimol som si ich už niekedy? Ak nie, pri 

najbližšej svätej spovedi tak musím 

učiniť. Sú to totiž slová nádherné a plné 

významu. 
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16. Nie je dobré opakovať pri 

spovedi predošlé, už vyznané 

hriechy! 

Aj napriek tomu, že ma naďalej ťažia 

niektoré hriechy z minulosti, nie je dobré 

ich stále opakovať pri spovediach. Pokiaľ 

bol hriech v minulosti úprimne vyznaný, 

je raz a navždy odpustený a nie je 

potrebné sa k nemu 

vracať. Takéto zmýšľanie 

človeka v mojom 

ponímaní umenšuje 

Božiu všemohúcnosť. 

Pokiaľ mám aj 

naďalej ťažobu, ktorá 

vychádza z môjho 

predošlého hriešneho 

života, môže mi pomôcť duchovné 

vedenie. Totiž tu už nejde o problém 

vychádzajúci z hriechu, ktorý už bol 

v spovedi vyznaný a Bohom odpustený, 

ale o emocionálne následky z predošlého 

hriešneho konania. 

 

17. Generálna sv. spoveď  

Generálna svätá spoveď sa odporúča 

tým, ktorí majú voľajakú pochybnosť 

o predchádzajúcich spovediach, či sa 

dobre vyspovedali. 

Odporúča sa tiež pri vážnych 

životných rozhodnutiach, či stavoch – 

napr. pred sobášom, pred kňazskou 

vysviackou, pred zlatou svadbou, pri 

vážnej chorobe a pod. 

Nie je dobré vykonať generálnu 

spoveď, pokiaľ sa človek neporadí so 

svojím spovedníkom alebo s hociktorým 

duchovným otcom. Je to kvôli tomu, aby 

z takejto praktiky nevznikli duchovné 

škody, napr. škrupulozita. 

 

Na záver 

Spoveď dáva veriacemu človeku toľko, 

koľko do nej vloží on 

sám. Ak je to preňho 

nepríjemná povinnosť, 

ktorú musí raz za čas 

vykonať, odchádza síce 

s odpustením, ale bez 

perspektívy zmeny. 

Pritom podstatou 

spovede je práve zmena života k lepšiemu. 

Ak je spoveď len magickým rituálom, 

ktorý človek pravidelne podstupuje, ale 

jeho vzťahy ostávajú nezmenené, je 

mincou, ktorá sa blyští, ale nemá žiadnu 

hodnotu. 

Spoveď nie je ľahká vec! Je potrebné 

rozhodnutie a sila. Mnohí ľudia majú 

rôzne výhovorky, len aby sa vyhli spovedi. 

Alebo niektorí hovoria, že svoje hriechy 

hovoria pred ikonu Krista. Ktorý chorý 

človek hovorí o svojej chorobe pred 

fotkou lekára alebo do telefónu? 

Skutočná spoveď prináša duchovné 

vyslobodenie a uzdravenie, nielen nejakú 

právnu anuláciu viny, zodpovednosti, ale 

vyslobodenie, uzdravenie celého človeka. 
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Liturgický program 

Liturgický program po 1. pôstnej nedeli 

od 11.03. do 17.03. 2019 
 

Pondelok 

11.03. 

Sv. Sofronios,  

jeruzalemský patriarcha 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                               † Andrej, Anna                          

 
18:00 sv. lit. (slov.)                                        † o. Emil                          
 

Utorok 

12.03. 

Prep. vyznávač Teofán Sigrianský.  

Sv. Gregor Dialogos, rím. pápež 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                    1.   † Michal 

                                          2. † Jozef, Terézia, Michal 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                              * Štefan s rod. 

Streda 

13.03. 

Prenesenie ostatkov sv. Nikefora, 

konštantínopolského patriarchu  

 

zdržanlivosť od mäsa 

 

17.30 Krížová cesta  
 

18:00 sv. lit. (slov.)              † Anna, Juraj, Štefan... 

    (Liturgia VPD)      

Štvrtok 

14.03. 
Prepodobný otec Benedikt 

 

06:30 sv. lit. (csl.)   † Viera, Mária, Michal, Mária 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                          † Mária, Zuzana  

Piatok 

15.03. 

 

Sv. mučeník Agapios  

a ďalší šiesti mučeníci 

 zdržanlivosť od mäsa 
 

 

 

17.30 Krížová cesta  
 

18:00 sv. lit. (slov.)                                         * Lenka 

    (Liturgia VPD)      

Sobota 

16.03. 
2. zádušná sobota 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                † z farnosti  (hramoty)      

 

17:00  Veľká večiereň                                                       

18:00 sv. lit. (slov.)               † z farnosti  (hramoty)      

 

 

 

 

 

Nedeľa 

17.03. 

 
 

 

2. pôstna nedeľa 
 

 
 

 

 

Prep. otec Alexej, Boží človek 
ňňň 

 

 

 

 

 

 

                                                     
hl. 2 

 
 

 

 

    

07:30 sv. lit. (slov.) * Marián, Oľga, Viktor, Oliver 

 
09:00 sv. lit. (csl.)                            * za farnosť  
 

         

11:00 sv. lit. (slov.)                                      * Silvia 

 
17:00  Večiereň                                                      

18:00 sv. lit. (slov.)                                  * Nikolaj 
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Liturgický program 

Liturgický program po 2. pôstnej nedeli  

od 18.03. do 24.03. 2019 

Pondelok 

18.03. 

Sv. Cyril,  

jeruzalemský arcibiskup 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                  * Juraj s rod. 

 
18:00 sv. lit. (slov.)    † Zuzana, František, Juraj…                           
 

Utorok 

19.03. 
Sv. mučeníci Chryzant a Dária 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                                 † Ján 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                                          * Mária 

Streda 

20.03. 

Prep. otcovia, ktorých Saracéni 

pozabíjali v kláštore sv. Sávu  

 

zdržanlivosť od mäsa 

 

17.30 Krížová cesta  
 

18:00 sv. lit. (slov.)          † Andrej, Zuzana, Andrej 

    (Liturgia VPD)      

Štvrtok 

21.03. 

Prep. otec Jakub Vyznávač, 

katánijský biskup 

 

06:30 sv. lit. (csl.)       † Michal, Ladislav a ostatní 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                             † Anna, Michal  

Piatok 

22.03. 

 

Sv. hieromučeník Bazil, 

ankyrský presbyter 
 

 zdržanlivosť od mäsa 
 

 

 

17.30 Krížová cesta  
 

18:00 sv. lit. (slov.)                          † Miroslav, Irena 

    (Liturgia VPD)      

Sobota 

23.03. 
3. zádušná sobota 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                  † z farnosti (hramoty)        

 

17:00  Veľká večiereň                                                       

18:00 sv. lit. (slov.)               † z farnosti (hramoty)        

 

 

 

 

 

Nedeľa 

24.03. 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. pôstna nedeľa 
- 

Krížupoklonná 
 
 

 

 

ňňň 

 
 

 

 

 

 

                                                    hl. 3 

 

 

    

07:30 sv. lit. (slov.)                                * Adriana 

 
09:00 sv. lit. (csl.)                            * za farnosť  
 

         

11:00 sv. lit. (slov.)                   * Ján, Juraj s rod. 

 
17:00  Večiereň                                                      

18:00 sv. lit. (slov.)                              * Ján s rod. 
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Svätý Veľký pôst 
(pohľad do histórie) 

 

Keď sa človek vyberá na cestu, musí 

vedieť, kam ide. Tak je to aj s Veľkým 

pôstom. Veľký pôst je predovšetkým 

duchovnou cestou, ktorej cieľom je 

Pascha, „sviatok sviatkov“. Je to príprava 

k „naplneniu Paschy, pravému Zjaveniu“.  

Svätý Veľký pôst (Štyridsiatnica) je 

jedným z najstarších a najväčších 

posvätných ustanovení kresťanstva. 

História Veľkého pôstu ma dlhú a bohatú 

tradíciu. Siaha až do apoštolských čias. 

 Veľký pôst sa nenazýva veľkým kvôli 

dĺžke svojho trvania, ale pre svoju vážnosť 

a význam v živote Cirkvi a každého 

kresťana. 

Už apoštoli a prvá kresťanská 

komunita začali v deň židovskej Paschy 

spomínať na Kristovo utrpenie a smrť. 

Udalosti Kristovej smrti boli pre nich 

veľmi smutným dňom. Kým Židia slávili 

Paschu, kresťania začínali v ten deň pôst. 

Podľa svedectva sv. Ireneja, to bol prvý 

zárodok dnešnej Štyridsiatnice. V tom 

čase sa organizoval v dvoch dňoch, 

a podľa tohto svedectva niekde trval deň, 

dva, a niekde 40-hodín.  

V poapoštolských časoch Cirkev 

v druhom a tretom storočí sa začína viac 

zamýšľať nie nad smutnými udalosťami 

Kristovho utrpenia, ale nad radostnými 

udalosťami Jeho vzkriesenia. A tak popri 

Pasche Kríža pomaly nadobúda svoj 

zmysel aj Pascha Vzkriesenia, aj so svojím 

pôstom. 

V 3. storočí predveľkonočný pôst 

v niektorých Cirkvách trvá celý týždeň, to 

je ten týždeň, ktorý mi nazývame strastný. 

Na konci tretieho storočia veľký pôst už 

trvá 40 dní. Vo 4. storočí už existuje jasné 

svedectvo ktoré nám dokazuje 

štyridsaťdňový pôst. Dôležitým 

svedectvom sú listy sv. Atanáza. V jednom 

zo svojich listov (340) píše: „Povedz 

bratom, že keď celý svet zachováva 40 

denný pôst, v Egypte nech sa nedajú 

vysmiať za to, že sa budú zabávať“. 

V 3. storočí je najväčší rozkvet 

katechumenátu. Katechumeni boli tí, 

ktorí sa pripravovali na krst. Príprava 

zvyčajne trvala zvyčajne tri roky 

a hlavnými aktmi tohto zakončenia boli: 

vybratie mena, každodenné zriekanie sa 

zlého ducha počas celého pôstu, poučenie 

o pravdách viery a samotný krst na Veľkú 

sobotu. Tak tu vidíme, že hlavnou úlohou 

Veľkého pôstu v prvotnej Cirkvi bolo 

pripraviť katechumenov, všetkých  

novoobrátených kresťanov na krst, ktorý 

sa v tom čase konal počas paschálnej 

liturgie.  



Farské zvesti   05/2018     
___________________________________________________________ 

10 

 

Bohoslužba vo Veľkom pôste 
(základné charakteristiky) 

 
Pre mnohých kresťanov pozostáva 

Veľký pôst z určitého množstva 

formálnych, prevažne negatívnych 

pravidiel a predpisov - zdržanlivosť od 

určitých druhov pokrmov, tanca, snáď 

i filmových predstavení. Účelom Veľkého 

pôstu nie je donucovať človeka k plneniu 

niekoľkých formálnych požiadaviek, ale 

„obmäkčiť“ srdce, aby sa mohlo otvoriť 

realite ducha, aby pocítilo skrytý „smäd 

a hlad“ po spoločenstve s Bohom. 

Táto veľkopôstna „atmosféra“, tento 

jedinečný „stav mysle“ sa vytvára 

predovšetkým obsahom bohoslužieb, 

rôznymi úpravami uvedenými v tomto 

období do liturgického života. Na tieto 

úpravy sa treba pozerať komplexne, 

pretože čiastočný pohľad by ich predstavil 

iba ako nepochopiteľné „oddiely“, ako 

formálne predpisy, ktoré sa majú 

formálne dodržiavať. Avšak komplexný 

pohľad odhaľuje samotnú podstatu 

Veľkého pôstu, dovoľuje nám, aby sme 

uvideli, pocítili a zažili ten „svetlý 

smútok“, ktorý je pravým odkazom 

a darom Veľkého pôstu.  

Pôstna bohoslužba sa líši od 

zvyčajných bohoslužieb tým, že je v nej 

viac modlitieb, modlí sa viac žalmov a číta 

sa väčšie množstvo čítaní zo Starého 

zákona. Podstatou týchto bohoslužieb je 

veľký duch pokánia a ľútosti nad 

hriechmi.   

„Smutné svetlo“ - smútok môjho 

vyhnanstva, môjho neužitočného života, 

svetlo Božej prítomnosti a odpustenia, 

radosť obnovenej túžby po Bohu, pokoj 

prinavráteného domova. Takáto je klíma 

veľkopôstnych bohoslužieb, takéto sú jej 

prvé a všeobecné dopady na moju dušu. 

Veľký pôst je veľkou školou pokánia. 

Je to tiež návrat k láske a boj proti 

„narušenému životu“, proti nenávisti, 

nespravodlivosti a závisti.  

„Bratia, postiac sa telesne, posťme sa 

aj duchovne. Vzdajme sa každého 

záväzku neprávosti. Hladným dajme 

chlieb a tých, ktorí sú bez strechy nad 

hlavou, privítajme v našich domoch: aby 

sme mohli prijať od Krista Boha veľkú 

milosť.“ 

Je tiež dôležité si uvedomiť, že celá 

bohoslužba Cirkvi sa odvodzuje od 

Paschy, a preto sa liturgický rok  stáva 

cestou, putovaním k Pasche, ku Koncu, 

ktorý je zároveň Začiatkom, koncu 

všetkého toho, čo je staré a začiatku 

nového života, neustáleho prechodu 

z tohto sveta do nebeského Kráľovstva už 

zjaveného v Ježišovi Kristovi.
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Liturgia vopred posvätených darov 
(základné charakteristiky) 

 
Liturgia vopred posvätených je nielen 

charakteristickou, ale aj jedinečnou 

bohoslužbou,  je akýsi duchovný vrchol 

veľkopôstnej bohoslužby.  

Ako už naznačuje samotné 

pomenovanie liturgie, podávajú sa na nej 

sväté dary premenené predtým. Preto na 

tejto liturgii nie je proskomídia a ani 

samotné premenenie. 

Na Východe sa v dňoch pôstu neslávila 

Eucharistie, okrem sobôt a nedieľ, ktoré 

nemajú v liturgii pôstny charakter. Táto 

prax  liturgického slávenia v pôstnom 

období na jednej strane, ako aj túžba 

veriacich pristupovať aj po tieto dni 

k prijímaniu na strane druhej, podnietili 

vývoj osobitnej bohoslužby. 

Prvé svedectvo o bohoslužbe s názvom 

Liturgia vopred posvätených darov 

pochádza zo začiatku 7. storočia 

a nachádza sa v Paschálnej kronike. 

Liturgia vopred posvätených darov je 

teda večernou bohoslužbou, t. j. 

večierňou, na ktorej sa nám predkladá 

Pánova večera s prijímaním tela 

Kristovho, prípravné modlitby 

a vzdávanie vďaky. Vznik tejto 

bohoslužby v rámci Veľkého pôstu určil 

podľa slov Teodora Studitu, jej veľmi 

trúchlivý a smútočný charakter.  

Prvou časťou tejto bohoslužby je 

večiereň, až po tzv. Veľký prokimen, ktorý 

je typickým prvkom tejto liturgie. Potom 

bohoslužba pokračuje vlastnou časťou 

s predpísanými modlitbami, poklonami 

Eucharistii, prenesením vopred 

posvätených darov, obradom rozdávania 

svätého prijímania a záverečnými 

modlitbami. 

Sväté dary, ktoré sa rozdávajú 

veriacim na liturgii vopred posvätených 

darov, sa premieňajú predtým pri slávení 

svätej liturgie buď to sv. Jána Zlatoústeho 

alebo sv. Bazila Veľkého.  

Spojenie tejto bohoslužby s večierňou 

nie je náhodné a má súvis s pôstnou 

disciplínou, ako aj s eucharistickým 

pôstom. Na východe sa praktizuje aj dnes 

viachodinový eucharistický pôst. Preto sa 

podávanie prijímania prenieslo až na 

večernú bohoslužbu. Celodenný pôst bol 

skutočne veľkým skutkom kajúcnosti 

a kvalitnou prípravou na prijatie 

Eucharistie.  

Celá táto liturgia je vzorom veľkej úcty 

a poklony k Eucharistii. Nesie sa v duchu 

poníženosti a vďačnosti za božie 

milosrdenstvo a za dary jeho lásky, čím 

vhodne rezonuje s centrálnymi 

myšlienkami celého pôstneho obdobia. 
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Kontakt 
 

Adresa:  Gréckokatolícka cirkev 

                   Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky 

                   Osloboditeľov 28, 066 01 Humenné 
 

Telefón: kancelária: 057/ 775 3628 

Web:        www.grkathe.sk 

E-mail:    úrad: humenne@grkatpo.sk 

              farár: ilkomirko@gmail.com     

            kaplán: pavoolster@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AK ŽIADATE O KRST  
 

Krst nahlási jeden z rodičov aspoň 2 týždne vopred, prípravu (náuku) odporúčame ešte 

pred narodením dieťaťa. Ak bývate minimálne 3 mesiace mimo našu farnosť, zabezpečte 

si ku krstu dieťaťa aj písomné dovolenie od kňaza, kde aktuálne bývate. 

Ak boli rodičia krstení mimo našu farnosť, doložia svoje krstné listy ešte počas prípravy 

na vyslúženie sviatostí kresťanskej iniciácie. Túto záležitosť konzultovať s miestnym kňazom. 

Krstní rodičia musia mať všetky sviatosti uvádzania do kresťanského života, tiež úmysel 

túto úlohu zastávať a takisto viesť život odpovedajúci viere a úlohe, ktorú majú na seba zobrať. 
 

AK ŽIADATE O SOBÁŠ 
 

1) a máte všetky iniciačné sviatosti - krst, myropomazanie, sväté prijímanie - minimálne                   

3 mesiace vopred, 

2) ak niektorá z iniciačných sviatostí Vám chýba - minimálne 6 mesiacov vopred, 

3) ak bývate minimálne 3 mesiace mimo našu farnosť: zabezpečte si prípravu (náuky), 

príp. aj sobášnu zápisnicu s náležitosťami a dovolenie kňaza, kde aktuálne bývate. 
  

 

AK ŽIADATE O VÝPIS Z MATRIKY: krstný, resp. sobášny list 

Krstný, resp. sobášny list je možné vyžiadať si osobne, telefonicky, či mailom.  
 

ZAOPATROVANIE CHORÝCH V NEMOCNICI (non-stop linka): 0907 323 733      
 

 
 

FARSKÉ ZVESTI 
Informačno-formačný časopis farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom 

Dobrovoľný príspevok (tlač 1ks = 0,20 €) 

IBAN farnosti: SK3009000000000086909038 

Pre vnútornú potrebu vydáva: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné. 

Texty článkov neprešli gramatickou úpravou. 

Zodpovední za vydanie: o. Miroslav Iľko, o. Pavol Dancák ml. 

ÚRADNÉ HODINY NA FARSKOM ÚRADE 

Pondelok: 8.30 - 10.30                  - - - 

Utorok:      8.30 - 10.30                  - - - 

Streda:       8.30 - 10.30         14.30 - 16.00

Štvrtok:     8.30 - 10.30                  - - - 

Piatok:       8.30 - 10.30                  - - - 
 

Na prvý piatok, štátne a cirkevné sviatky je kancelária zatvorená! 
 
 
 
 
 

 

 


