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Slovíčko o spomienkach na zosnulých – zádušných sobotách (zdroj – www.jankrupa.sk)

Kedy sa v byzantskom liturgickom roku spomína na zosnulých?

V byzantskej cirkvi sa na zosnulých nespomína vo fixný deň roka, ale pripomínajú sa pri
dvoch osobitných príležitostiach: v sobotu pred Mäsopôstnou nedeľou, keď sa v našich
farnostiach s mimoriadnym zápalom slávi ich pamiatka, a v predvečer Päťdesiatnice. Tieto
dva dni sa označujú „zádušná sobota“ (gr.  Psychosabbaton).  Počas 40tnice sú ďalšie 3
zádušné soboty. Cirkev nás takto pozýva k všeobecnej spomienke na „všetkých zosnulých
v nádeji na vzkriesenie a večný život“.

Prečo sa na zosnulých spomína v blízkosti Päťdesiatnice a Štyridsiatnice?

Svojím  zmŕtvychvstaním  Pán  porazil  smrť  a  zachránil  ľudstvo  vykúpené  z  hriechu  a
večnej temnoty. Za toto musíme vzdávať vďaky Otcovi, ktorý nám darúva vzkrieseného
Syna vo Svätom Duchu a  oživuje  aj  naše  smrteľné telá.  Takto Otec  z  milosti  a  lásky
vyhradzuje rovnaký osud slávneho Syna všetkým svojim ostatným deťom prostredníctvom
moci Svätého Ducha, ktorý nám dovoľuje zostať v spoločenstve viery, nádeje a lásky so
všetkými, ktorí nás predišli do Nebeského kráľovstva. A evanjeliový úryvok dňa (Jn 5, 24
– 30) nás vyzýva k počúvaniu Slova a k viere, aby sme neboli vystavení súdu a aby sme
prešli zo smrti do života.

V  blízkosti  Štyridsiatnice,  a  teda  pôstu  a  pokánia,  nás  Cirkev  nabáda  k  súcitu,  k
uvedomeniu si svojej obmedzenosti a k rozjímaniu o smrti, ktorá nás núti obracať svoj
pohľad  na  „Boha  duchov/duší  a  každého  tela“,  ktorý  nám  darúva  večný  život.  Aj
evanjeliový úryvok dňa (Lk 21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36), zatiaľ čo nás pozýva k neustálej
bdelosti,  aby sme utekali pred malátnosťou ducha, nám pripomína veľký a hrozný deň
„Súdu“, keď náhle príde „v oblaku s mocou a veľkou slávou“ Syn človeka, pred ktorým sa
všetci musíme ukázať a musíme byť ho hodní.



Bohoslužobný poriadok od 30.1.2023 do 12.2.2023

30.1. Pondelok 15:45 Liturgia Traja  svätí  svätitelia  veľkí  veľkňazi  Bazil  Veľký,
Grogor Teológ, Ján Zlatoústy. Odporúčaný sviatok.
(ant.pred., str. 358). Úmysel: +Apolónia

2.2. Štvrtok 15:45 Liturgia, 
myrovanie

Stretnutie  nášho  Pána,  Boha  a  Spasiteľa  Ježiša
Krista.  Odporúčaný  sviatok. (ant.predobr.,  str.
360), požehnanie sviec. Myrovanie.
Úmysel: + Katarina, Andrej, Veronika, Marcel

4.2. Sobota 16:00 Liturgia, 
panachýda

Náš  prepodobný  otec  Izidor  Peluzijský.  Svätá
mučenica Agáta. (ant.predobr., str. 360) 
Úmysel: +Vincent

4.2. Sobota 17:00 Farský večer
5.2. Nedeľa 10:30 Liturgia Nedeľa  37.  týždňa  po  50tnici.  Nedeľa  o

márnotratnom synovi. 2.hl. (str. 144, 360, 202)
Úmysel: *za veriacich farnosti.

5.2. Nedeľa 16:30 Liturgia Partizánske. Úmysel: +Katarína
6.2 Pondelok 15:45 Liturgia Náš  prepodobný  otec  Bukol,  smyrniansky  biskup.

(ant.predobr., str. 360). Úmysel: +Alžbeta a Ondrej
9.2. Štvrtok 7:45 Liturgia Odovzdanie  sviatku  Stretnutia.  Svätý  mučeník

Nikefor. Úmysel: *Peter (zdr., BP)
11.2. Sobota 16:00 Liturgia, 

panachýda s 
čítaním hramôt

Mäsopôstna  sobota.  Prvá  zádušná  sobota.
Panachýda s čítaním hramôt. 
Úmysel: *za zosnulých

12.2. Nedeľa 10:30 Liturgia Mäsopôstna nedeľa. 3.hl., Náš prepodobný svätý
Meletios, antiochijský arcibiskup. (str. 145, 203).
Úmysel: * veriaci farnosti
Zbierka na solidárny fond.

Farské oznamy:

• 2.2. je  odporúčaný sviatok Stretnutia.  Po liturgii  bude myrovanie a  požehnanie
sviec (hromničky). Ak si chcete dať požehnať sviece, prineste ich. 

• Teraz sa to už musí podariť :)  -  Farský večer v sobotu 4.2. o 17:00. Posedíme,,
zahryzneme, porozprávame, pospievame, podebatujeme, naplánujeme … .

• 11.2. máme 1. zádušnú sobotu. Ak chce niekto pripísať mená na spomienku, nech
tak urobí do 9.2. (aby som mal všetky mená v zozname). 

• Adoptujte  si  svojho  „strateného  brata“  -  „Modlite  sa  za  tých,  čo  vás  urážajú  a
prenasledujú,  aby ste boli  synmi svojho Otca“  (Mt 5,43-48).  Modlite sa za tých,  ktorí
urážajú  kresťanov  pre  ich  vieru.  Krátkou  modlitbou  1x  denne  si  adoptujte  svojho
neznámeho „urážača a prenasledovateľa“.

Blahoželáme Gabriele k meninám (10.2.)


