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SVÄTÝ TÝŽDEŇ začína Palmovou (Kvetnou) nedeľou,
ktorá pripomína Ježišov slávny vstup do Jeruzalema
a vovádza nás do udalostí posledných dní Ježišovho
pozemského života. Kristus vykúpil človeka, svojou
smrťou zničil našu smrť a zmŕtvychvstaním obnovil náš
život. Slávením tohto tajomstva sa Cirkev zjednocuje
s Kristom, svojím Ženíchom. Štvrtkom Pánovej večere
(Zeleným štvrtkom) končí pôstne obdobie a Cirkev
začína sláviť Veľkonočné trojdnie – vrchol liturgického
roka. Biskupi so svojimi kňazmi slávia dopoludnia
v diecéznych chrámoch svätú omšu svätenia olejov,
ktorou si pripomínajú ustanovenie sviatosti kňazstva
a obnovujú si kňazské sľuby. Večerné sväté omše sú už
slávením Poslednej večere, pri ktorej Ježiš ustanovil
sviatosti – kňazstva a eucharistie, keď premenil chlieb
a víno na svoje Telo a Krv. Súčasne takto odovzdal apoštolom kňazskú moc so slovami:
„Toto robte na moju pamiatku.“ Pánov príkaz bratskej lásky výstižne znázorňuje umývanie
nôh vybraným veriacim. Po večernej sv. omši sme pozvaní modliť sa a bdieť s Ježišom
v Getsemanskej záhrade, kde prežíva opustenosť a veľkú bolesť z blížiaceho sa utrpenia.
Nasleduje Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) deň prísneho pôstu a jediný deň v roku, keď
sa neslávi Eucharistická obeta. Namiesto nej sa popoludní koná liturgia umučenia Pána,
ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony Svätému
krížu a podávania sv. prijímania. V úvode ide kňaz s asistenciou v tichosti k oltáru, ľahne si
tvárou k zemi, čím vyjadrí pokoru človeka a bolesť Cirkvi nad utrpením Pána. K liturgii
patria aj pašie – rozprávanie o Pánovom umučení. Vrcholom obradov je odhaľovanie kríža
spojené s poklonou. Všetci si majú uctiť kríž, no ak nestihnú pri obradoch, môžu pri Božom
hrobe. Po odhalení kríža až do Veľkonočnej vigílie pred krížom kľakáme. Cirkev sa úprimne
postí „lebo jej vzali ženícha“. Odporúča sa predĺžiť pôst aj vo Svätú sobotu, kedy je Pánovo
telo pochované v hrobe a my s nádejou očakávame jeho zmŕtvychvstanie. Svätá sobota
(Biela sobota) nás pozýva zotrvať pri Pánovom hrobe, uvažovať nad jeho utrpením, smrťou
i zostúpením k zosnulým a modlitbou ďakovať za jeho nesmiernu lásku. Po západe slnka
sa začína sláviť VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA. Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním
Pána, noc bdenia, zasvätená Pánovi. Po úvodnom obrade svetla, ktorý začína vonku pri
ohni, kňaz prináša do tmy chrámu veľkonočnú sviecu „Svetlo sveta“ – Ježiša Krista.
Nasleduje veľkonočný chválospev na oslavu Krista a po ňom pozorné počúvanie čítaní zo
Sv. Písma, ktoré hovoria o veľkých Božích skutkoch od stvorenia sveta. Vrcholom liturgie
slova je radostný spev Aleluja a evanjeliová zvesť o Pánovom zmŕtvychvstaní. Kristus sa

spája s nami, a to hlavne cez sviatosti, čo sa zvýrazní ďalšou časťou – liturgiou krstu pri
ktorej si obnovíme krstné sľuby. Veriaci držia v rukách zapálené sviece a odpovedajú na
otázky kňaza. Napokon sme pozvaní zasadnúť s Pánom za jeden stôl, kde sa nám dáva
chlieb večného života a kalich večnej spásy. Veľkonočná vigília je plná symbolov a znakov.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA nám pripomína zmŕtvychvstanie Pána – najväčší Kristov zázrak a
základnú pravdu kresťanskej viery. Je to víťazné zavŕšenie Kristovho vykupiteľského diela.
Táto nedeľa je matkou všetkých nedieľ počas roka a najväčší sviatok v Cirkvi. Vešperami sa
končí Trojdnie, ale veľkonočné obdobie trvá 50 dní, až do sviatku Zoslania Ducha Svätého.
ÚPLNÉ ODPUSTKY, ktoré môžeme získať vo Veľkonočnom trojdní
•
•
•

Štvrtok Pánovej večere – pri adorácii a speve „Ctíme túto sviatosť slávnu...“
Piatok utrpenia Pána – za nábožnú účasť pri poklone krížu na obradoch
Veľkonočná vigília – pri obnove krstných sľubov
Zároveň je potrebné splniť ďalšie obvyklé podmienky:
sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a nemať záľubu v nijakom hriechu
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Palmovou nedeľou začína Svätý týždeň. Prineste si ratolesti (bahniatka) na požehnanie.
Piatok utrpenia Pána je dňom prísneho pôstu v celej Cirkvi. Nejeme mäso a skromne
užívame aj ďalšie pokrmy. V bočnej miestnosti bude možnosť poklony pri Božom hrobe.
Časť milodarov od Božieho hrobu pošleme na podporu kresťanských miest vo Sv. Zemi.
Na Svätú (Bielu) sobotu popoludní, požehnáme veľkonočné pokrmy o 16:00 hodine.
Na večernú vigíliu si prineste sviece so zachytávačom vosku k obnove krstných sľubov.
Počas veľkonočného trojdnia (štvrtok až nedeľa) bude otvorená aj hala pod kostolom
pre tých, ktorí sa už nevmestia do kostola. V hale bude video-prenos obradov, spojený
s podávaním sv. prijímania. Pre tých, ktorí to nevedia; do haly vedú schody pri zvonici.
Veľkonočnú oktávu tvorí osem dní od nedele zmŕtvychvstania Pána do nedele Božieho
Milosrdenstva, ktoré slávime ako jeden sviatok. Využime sviatky na osobné posvätenie.
Počas sviatkov nespovedáme. Pravidelné spovedanie pokračuje až po nedeli Božieho
milosrdenstva od 25.4. V individuálnych prípadoch požiadajte o sv. spoveď v sakristii.
Farská kancelária bude počas predveľkonočného spovedania a sviatočných dní otvorená
v obmedzenom režime. Sledujte preto aktuálne oznamy na výveske a farskú webstránku.
Birmovanci ukončia v sobotu 9.4. kurz Alfa a po veľkonočnej oktáve – od utorka 26.4.
budú pokračovať v stretkách skupiniek na fare. Birmovka je plánovaná na 29.5. o 9:00.
Sv. omše pre deti vo Svätom týždni nebudú. Pokračovať budú po prázdninách v stredu
a štvrtok 20. a 21.4. o 16:30. Rodiny s deťmi povzbudzujeme, aby prichádzali na sv. omše
a obrady a tak aktívne prežívali blížiace sa sviatky. Prvoprijímajúce deti nech sa učia
určené otázky, lebo čas prípravy na prvé prijatie sviatosti zmierenia a eucharistie sa kráti.
Do mesačnej zbierky na kostol ste prispeli sumou 3 425 €. Ďakujeme za všetky milodary.
Pôstna krabička pre Afriku pokračuje do Nedele Božieho milosrdenstva, kedy odošleme
vyzbieranú sumu na určený účet Charity. Doteraz nám jednotlivci priniesli spolu 110 €.
Ohlášky pred manželstvom nečítame, ale dávame ich na vývesku v predsieni kostola.
PRAKTICKÉ: Kto prijíma eucharistiu do rúk, nech má ruky v tvare kríža (jednu na druhej)
a príjme hneď pri kňazovi. Hostiu nesmieme odnášať preč. Pri prijímaní jasne naznačme,
či chceme do rúk alebo do úst. Ak máte príznaky choroby zostaňte doma, aby ste
kašľaním a kýchaním nerušili a nevyvolávali obavy z nákazy. Používajte prosím respirátor.

PO
11.4.

6:15
8:00
18:00

+ František, Juraj, Zuzana
+ Mária, Alžbeta
+ Valéria (1. výročie)

UT
12.4.

6:15
8:00
18:00

 pohrebná
ZBP Erik, Darina, Ľubomír, Dana
ZBP Mária

ST
13.4.

6:15
8:00
18:00

 pohrebná + Katarína (pohreb 6.4.)
+ Anna a zosnulí z jej rodiny
ZBP Jozef a Jozefína – 60 r. manž. a rodina

ŠT
14.4.

ŠTVRTOK
Pánovej večere

18:00

Na úmysel kňazov

PI
15.4.

PIATOK
utrpenia Pána

15:00
17:00

Obrady utrpenia a smrti Pána

SO
16.4.

SVÄTÁ SOBOTA
Veľkonočná vigília

19:30

Za veriacich našej farnosti

6:00
7:15
8:30
10:00
11:30
18:00
6:00
7:15
8:30
10:00
11:30
18:00

+ Juraj, Zuzana, Marcel, Emil
ZBP Július a Mária – 55 r. manželstva
+ Mária (1. výročie)
+ Valéria (2. výročie)
ZBP Dominiky – 30 r. života
ZBP Milan – 70 r. života a 56 r. služby kantora
+ Mária (1. výročie)
ZBP Anton a Katarína – 50 r. manželstva
+ František
ZBP rodiny Emila a Jany
ZBP Mária s rodinou, František
+ Helena, Mária

NE
17.4.

VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
Pánovho
zmŕtvychvstania

9:30 katedrála KOŠICE
sv. omša svätenia olejov

PO
18.4.

veľkonočný
pondelok

UT
19.4.

veľkonočný
utorok

6:15
8:00
18:00

+ Alexander
+ Anna, Ondrej a ostatní + z rodiny
+ Regina (R 17)

ST
20.4.

veľkonočná
streda

6:15
8:00
18:00

ZBP Adriana a Peter s rodinou
+ Štefan, Mária
ZBP Marek a Simona s rodinou

ŠT
21.4.

veľkonočný
štvrtok

6:15
8:00
18:00

+ Eva
+ Margita, Andrej, Július, Jolana
ZBP Ján a Mária s rodinou

PI
22.4.

veľkonočný
piatok

6:15
8:00
18:00

+ Františka, Anton, Karol
+ Rudolf (1. výročie)
+ Jaroslav, Helena, Belo, Patrik

10:00
Krížová cesta

SO
23.4.

veľkonočná
sobota

NE
24.4.

NEDEĽA
BOŽIEHO
MILOSRDENSTVA
2. VEĽKONOČNÁ

7:00
18:00
6:00
7:15
8:30
10:00
11:30
18:00

+ Andrej, Mária, Marta, Martin
ZBP Antonia a rodičia
+ Imrich, Terézia, Tomáš
15:00 hodina
ZBP Andrea a Patrícia s rodinou
milosrdenstva
+ Mária, Štefan, Juraj, František
POBOŽNOSŤ
ZBP bohuznámej rodiny
+ z rod: Bečaverovej, Rovňákovej, Veselinyovej
+ Dušan

Môžeš Boha opustiť, ale nemôžeš zabrániť, aby Ťa hľadal.
Môžeš Boha nenávidieť, ale nemôžeš zabrániť, aby Ťa mal rád.
Môžeš sa rozhodnúť proti Kristovi, ale On sa na Golgote rozhodol pre Teba.
Môžeš sa vyhýbať jeho slovu a jeho Cirkvi,
ale jeho slovo a Cirkev ťa napriek tomu stále hľadajú.
Môžeš si sám hľadať cesty, ale nemôžeš zabrániť, aby ťa Boh neviedol.
Môžeš Boha zapierať, preklínať, ale nemôžeš zabrániť, aby Boh nebol.
Svätý Ján Pavol II.

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE
14.4.

ŠTVRTOK

Pánovej večere

PIATOK

15.4.

utrpenia Pána
deň prísneho pôstu

16.4.

pri Pánovom hrobe
a večerná vigília

17.4.

SVÄTÁ SOBOTA

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Pánovho zmŕtvychvstania

KOSTOL KRÁĽOVNEJ POKOJA
18:00 sv. omša
10:00 krížová cesta v záhrade
15:00 obrady Veľkého piatku
17:00 obrady Veľkého piatku
22:00 ukončenie poklony pri B. hrobe
07:00 Ranné chvály – začiatok pri B. hrobe
16:00 požehnanie veľkonočných jedál
19:30 veľkonočná vigília (prineste si sviece)
05:30 požehnanie veľkonočných jedál
 nedeľné sv. omše ako obvykle

Keď sa roku 1969 americkí astronauti vrátili z prvého pristátia na povrchu Mesiaca,
vyhlásil prezident Nixon: „To je najväčšia udalosť v dejinách sveta od čias stvorenia."
Na tento príliš nadnesený výrok poznamenal známy americký ľudový kazateľ Billy Graham,
že prezident si to dobre neuvážil, pretože najvýznamnejšou a najväčšou udalosťou
svetových dejín je narodenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
      
Požehnané a milostiplné prežitie dní Svätého týždňa a sviatkov Veľkej noci
vám z úprimného srdca vyprosujú kňazi farnosti Kráľovnej pokoja.
Vytlačené pre vnútornú potrebu farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove

