
   

 

KVETNÁ NEDEĽA 
5.4.2020 

      8.00      sv. liturgia so svätením bahniatok 
9.00 – 11.00, 16.00 – 17.00 chrám otvorený na tichú modlitbu 

 
Veľký pondelok 

6. apríl 2020 
      6.45 – sv. liturgia /+Ondrej, Jozef, Jozef/ 
       16.00 – 17.00 – chrám otvorený na tichú modlitbu 
      17.00 - sv. liturgia vopredposvätených darov /+Michal, panychída/ 

Veľký utorok   

7. apríl 2020 

    6.45 – sv. liturgia /+Jozef, Anna, Mária/ 
       16.00 – 17.00 – chrám otvorený na tichú modlitbu 

   17.00 - sv. liturgia vopredposvätených darov /+Dezider/ 

Veľká streda 
zdržanlivosť od mäsa 

8. apríl 2020 

    6.45 – sv. liturgia /+Ondrej/ 
      16.00 – 17.00 – chrám otvorený na tichú modlitbu 

    17.00 -  sv. liturgia vopredposvätených darov /+Pavol/ 

Veľký štvrtok 
9. apríl 2020 

  9.00 – sv. liturgia v duchovnom spojení s katedrálnym chrámom                    

            /*Igor s rod./            
  16.00 – 17.00 – chrám otvorený na tichú modlitbu 

  17.00 – sv. liturgia Bazila Veľkého  s večierňou              
              /+Štefan, Anna, Štefan, Veronika/                

Veľký piatok 
10. apríl 2020  

(prikázaný sviatok) 
zdržanlivosť od mäsa, mlieka, 

mliečnych výrobkov a vajec  

s pôstom 

 7.30 – tretia hodinka  

 8.00 – strasti 

15.00 – večiereň s uložením plaštenice do hrobu 
             

súkromná poklona pri Božom hrobe  

od 17.00 do 22.00 /najviac 8 osôb v chráme/ 

Veľká sobota 
11. apríl 2019 

 

8.00  -   jeruzalemská utiereň 

12.00 – 16.30 súkromná poklona pri Božom hrobe  
                           /najviac 8 osôb v chráme/   

17.00 – sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou            

Veľkonočná nedeľa 

PASCHA 2020 
12. apríl 2020 

  6.00 – utiereň Vzkriesenia, na konci utierne svätenie jedál  

  7.00 – sv. liturgia za veriacich farnosti 

  8.00 svätenie jedál 
9.00 – 11.00; 15.00 – 16.30 chrám otvorený na tichú modlitbu 

   17.00 – veľká večiereň  

Svetlý  pondelok 
(prikázaný sviatok) 

13. apríl 2020 

   7.00  -  utiereň cirkevnoslovanská 
   8.00  - sv. liturgia cirkevnoslovanská za veriacich farnosti     

9.00 – 11.00,  15.00 – 16.30 chrám otvorený na tichú modlitbu 

 17.00  -  veľká večiereň 

Svetlý utorok 
 (sviatok) 

14. apríl 2020 

   6.45  -  sv. liturgia 
  7.45 -   utiereň   
16.00 – 17.00 chrám otvorený na tichú modlitbu 

 17.00 -  veľká večiereň 

WEB:  www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk 

Všetky bohoslužby sú slúžené bez účasti veriacich. 
Program bude upravovaný podľa aktuálnych nariadení v súvislosti núdzovým stavom. 

Duchovne sa s nami spojte doma aj na svätenie bahniatok, posvätenie veľkonočných 
pokrmov, ktoré budeme požehnávať pri sv. liturgii s úmyslom požehnať všetky 

bahniatka a veľkonočné pokrmy v celej farnosti. 

http://www.kezapad.grkatke.sk/
http://grkatkezapad.webnode.sk/


Duchovné prijímanie 

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej Eucharistii skutočne prítomný. Klaniam 
sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. 
Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži 
po Tebe, ale keď Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne 
so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti, a 
tak plnil Tvoju vôľu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

POSVÄTENE BAHNIATOK KVETNEJ NEDELE BEZ KŇAZA 
V Kvetnú nedeľu doobeda sa zíde rodina pri stolíku, na ktorom sú položené ratolesti stromov s 
bahniatkami. Poruke sa nachádza aj nádoba so svätenou vodou a zväzok vetvičiek, slúžiacich 

ako kropenička. 
Hlava rodiny: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.  
Prítomní: Amen.  
Potom hlava rodiny prednesie túto modlitbu: Pane, Bože náš, ktorý sedíš nad cherubínmi, keď 
si prišiel do Jeruzalema, aby si dobrovoľne trpel, ľudia, čo sedeli vo tme v tôni smrti, brali do rúk 
ratolesti stromov a vetvičky paliem, čím vopred zvestovali tvoje zmŕtvychvstanie. Vieme, že tieto 
symboly víťazstva, aby bolo ich posvätenie plnohodnotné, má vykonať tebou posvätený 
služobník. Keďže nám však tento rok nebolo dopriate slávenie Kvetnej nedele v chráme spolu s 
kňazom a ostatnými veriacimi, vrúcne ťa prosíme, aby si teraz nehľadel na naše hriechy, ani na 
našu nedostatočnosť, ale aby si ich napriek všetkému milosrdne posvätil. Veď ty si náš Boh, Boh, 
ktorý sa zmilúva a zachraňuje, a mi ty vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz 
vždycky i na veky vekov.  
Prítomní: Amen.  
Nato hlava rodiny pokropí svätenou vodou ratolesti stromov s bahniatkami, pričom povie: 
Pane, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami, amen.  
Hlava rodiny rozdá prítomný vetvičky a spolu sa pomodlia kondak, 6. hlas:  
Na nebesiach na tróne, * na zemi sediac na žriebäti, * prijal si, Kriste Bože, chvály anjelov * i 
spevy dietok volajúcich: * Velebíme ťa, Pane, ** lebo prichádzaš vzkriesiť Adama.  
Potom povedia:  
Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, * vždy blažená a nepoškvrnená Matka nášho Boha. * 
Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si 
porodila Boha Slovo, ** opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.  
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. ** Pane, zmiluj sa, 
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.  
Hlava rodiny: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, na príhovor svojej prečistej Matky, našich 
prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých zmiluj sa nad nami a spas nás, hriešnych, 
lebo si dobrý a láskavý k ľuďom, amen.  

 

 

UCTENIE PLAŠČANICE DOMA BEZ KŇAZA 
Vo Veľký piatok podvečer sa zíde rodina pri stolíku, na ktorom je pripravené miesto pre 
plaščanicu. Môžeme ju nahradiť ikonou s vyobrazením Pánovho utrpenia alebo svätým 

krížom. 
Hlava rodiny: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa 
nad nami.  
Prítomní: Amen.  



Potom sa modlia tropár, 2. hlas: Ctihodný Jozef sňal z kríža tvoje prečisté telo. * Ovinul 
ho čistým plátnom, ** natrel voňavými masťami a uložil do nového hrobu.  
Uvedený tropár hovoria viackrát, až kým hlava rodiny neprinesie a neuloží na 
pripravené miesto plaščanicu, prípadne ikonu s vyobrazením Pánovho utrpenia alebo 
svätý kríž. Odporúčame zapáliť pri nej na bezpečnom mieste sviecu.  
A dodajú nasledujúcu modlitbu, ten istý hlas: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz 
i vždycky i na veky vekov, amen.  
Anjel pri hrobe povedal svätým ženám, * ktoré prišli s voňavkami: * Vonné masti patria 
zosnulým, ** ale Kristus je nesmrteľný.  
Potom postupne, jeden po druhom, pristupujú k plaščanici alebo k posvätnému predmetu, ktorým ju 
nahradili, a zvyčajným spôsobom ju uctievajú. Vtedy sa treba pomodliť veršové slohy z Veľkého piatka 
(brožúrka Christós voskrése, str. 42 – 43):  

2. hlas: Keď ťa, Kriste, prameň života, * Jozef z Arimatie sňal z kríža, * zavinul ťa do plátna 
s vonnými masťami. * Chcel ťa zasypať vrúcnymi bozkami, * ako mu velila láska k tebe. * 
No bázeň mu to prekazila. * Preto ti s vďačným srdcom volal: * „Láska moja, sláva tvojmu 
vstupu do hrobu!“  
Verš: Pán kraľuje, velebou sa zaodel.  
Keď si v hrobe svoje telo zatvoril, Spasiteľ, * desil sa pokorený vládca pekiel. * Brány jeho 
mesta boli dolámané * a veraje rozbité. * Hroby sa otvorili a zosnutí vystúpili. * Vtedy 
zaplesalo vďačné srdce Adamovo * a radostne ti volal v ústrety: * „Sláva tvojmu príchodu, 
láskyplný Pane.“  
Verš: Upevnil zemekruh, že sa nezachveje.  
Kriste, keď videli nebeské sily, * ako na teba udavači žalujú, že si rozvratník, * žasli nad 
tvojou nesmiernou trpezlivosťou, * i nad tým, že tie isté ruky, ktoré kameň zapečatili, * aj 
tvoje rebrá kopijou prerazili. * Ale z našej spásy sa radovali * a s vďačnosťou ti volali: * 
„Predobrý Spasiteľ, sláva tvojmu vstupu do hrobu!“  
Sláva. I teraz.: Teba, ktorý sa odievaš svetlom ako rúchom, * z kríža sňali Jozef s 
Nikodémom. * Zaplakali, keď ťa videli mŕtveho, * nahého a nepochovaného: * „Ó, 
najsladší Ježiš, * slnko ťa na kríži visieť videlo, * preto svoju tvár mrakom zastrelo. * Aj 
zem sa hrôzou triasla. * Chrámová opona sa roztrhla. * Teraz na teba hľadia naše oči. * 
Dobrovoľne si za nás zomrel, * Bože náš, ako ťa pochovať máme? * Do akého plátna ťa 
obvinieme? * Ako sa len hriešnymi rukami tvojho tela dotkneme? * Dobrodinec náš, aký 
pohrebný spev ti zaspievame? * Velebíme tvoje prehorké umučenie, * pohreb i slávne 
vzkriesenie. * Sláva tebe, Pane.“  
Potom povedia: Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, * vždy blažená a nepoškvrnená Matka nášho 

Boha. * Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si 
porodila Boha Slovo, ** opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.  
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. ** Pane, zmiluj sa, Pane, 
zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.  

Hlava rodiny:  Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, na príhovor svojej prečistej Matky, našich 
prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých zmiluj sa nad nami a spas nás, 
hriešnych, lebo si dobrý a láskavý k ľuďom, amen. 
 

 

POSVÄTENE PASCHÁLNYCH POKRMOV BEZ KŇAZA 
V Nedeľu Paschy zrána sa zíde rodina pri spoločnom stole, na ktorom sú v košíku pripravené 
paschálne jedlá. Poruke sa nachádza aj nádoba so svätenou vodou a zväzok vetvičiek, 
slúžiacich ako kropenička.  



Hlava rodiny: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.  
Prítomní: Amen.  
Nato všetci zaspievajú tropár Paschy: Kristus slávne vstal z mŕtvych, * smrťou smrť premohol * 
a tým, čo sú v hroboch, ** život daroval. 3x  
Potom hlava rodiny prednesie túto modlitbu:  
Pane Ježišu Kriste, Synu a Slovo živého Boha, pre spásu človeka si znášal trápenia a uloženie do 
hrobu, no tretieho dňa si vstal z mŕtvych podľa Písem. Vieme, že paschálne pokrmy, ktoré sme 
pripravili, aby ich posvätenie bolo plnohodnotné, má vykonať tebou posvätený služobník. Keďže 
nám však tento rok nebolo dopriate slávenie najväčších tajomstiev našej viery v chráme spolu s 
kňazom a ostatnými veriacimi, vrúcne ťa prosíme, aby si teraz nehľadel na naše hriechy, ani na 
našu nedostatočnosť, ale aby si napriek všetkému milosrdne posvätil pokrmy, ktoré sme ti 
predložili: či už rôzne druhy mäsa, ktoré nám pripomínajú bezchybného Baránka, obetovaného 
za naše previnenia, alebo aj syry, vajcia a ostatné jedlá. Veď ty si Boh dobrý, súcitný a milujúci 
človeka a mi ty vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz vždycky i na veky vekov.  
Prítomní: Amen.  
Nato hlava rodiny pokropí svätenou vodou paschálne pokrmy, pričom povie: Pane, Ježišu 
Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami, amen.  
Následne sa všetci spolu modlia:  
Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. * Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. * Raduj sa plesaj teraz, Sion. 
* A ty, prečistá Bohorodička, ** teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.  
Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. * 
Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.  
Hlava rodiny: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, na príhovor svojej prečistej Matky, našich 
prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých zmiluj sa nad nami a spas nás, hriešnych, 
lebo si dobrý a láskavý k ľuďom, amen. 

 

! POZOR – ODPORÚČANIA ! 

1.  Vstupovať do chrámu na modlitbu  s ochranným rúškom na tvári. 

2. V chráme prosíme dodržiavať povinný odstup. 

3.  V chráme môže byť v spolu najviac 10 osôb. 

4. Prosíme, aby ste v chráme nenechávali svoje osobné veci. /napr. modlitebné 

knižky, fľaše.../ 

Oznam našich vladykov (arcibiskupa Cyrila a vladyku Milana) ku konaniu zbierky pri Božom hrobe: 

      Nakoľko žijeme v tejto mimoriadnej situácii, treba rozmýšľať o možnosti pomôcť 
nevyhnutnému zabezpečeniu farnosti. Z toho dôvodu naša Košická eparchia individuálne 
návštevy plaščenice jednotlivými rodinami (pri poklone pripomíname hygienické zásady 
nebozkať, rúško, počet veriacich) umožňuje využiť pre možnosť urobiť zbierku pre 
potreby našich farností, teda výnos z tejto zbierky má byť prijatý do farskej pokladnice.     
                                       

Prosba o finančnú podporu farnosti:  IBAN  SK51 0900 0000 0000 8212 8015 
     Vy ste pre nás najcennejší. Chod farnosti však vyžaduje aj isté finančné 
prostriedky. Keďže sú teraz zakázané verejné bohoslužby, prosíme, o akýkoľvek 
finančný dar na účet farnosti. IBAN  SK51 0900 0000 0000 82128015 . 

Pán Boh zaplať za Vaše dary. 

http://kestaremesto.grkatke.sk/?p=2129

