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Slovíčko o začiatku Veľkého pôstu – svätej 40tnice

   O týždeň sa v našom východnom cirkevnom kalendári začína Veľký pôst, inak nazývaný
aj Svätá štyridsiatnica. V našom obrade je jeho začiatok iný ako v západnom obrade. Nie
len tým, že sa začína už v nedeľu – večierňou, ale aj tým, že do tohto svätého, radostného a
požehnaného obdobia sa vnárame pomaly, a príprava na úplné ponorenie sa doň trvá skoro
mesiac. Ako človek, keď sa rozhodne otužovať, začína pomaly, krôčik po krôčiku, aby
pochopil, čo vlastne robí a aký to bude mať vplyv na jeho telo. Názvy predchádzajúcich
nedieľ nás uvádzajú do „problematiky“ - začali sme nedeľou o Zachejovi, potom nasledujú
nedeľa o mýtnikovi a farizejovi, nedeľa o márnotratnom synovi, nedeľa o Kristovom súde,
a posledná nedeľa pred Veľkým pôstom má prívlastok – nedeľa o vyhnaní prarodičov z
raja. Názov tej poslednej nedele vyjadruje celý charakter Veľkého pôstu. Dá sa povedať, že
nás pozýva prežiť pôst ako obdobie bez raja, nasledovať našich prarodičov Adama a Evu,
ich vzlyky, ich prosby, ich uvedomenie si, že raj nie je miesto, ale vzťah s Bohom, a oni
ten raj opustili, nie Boh sa od nich vzdialil, ale oni od Neho – my sme sa vzdialili od Raja. 
   Svätý Efrém Sýrsky hovorí „po vyhnaní Adama a Evy strážil vstup do raja cherubín s
ohnivým mečom. A tu prichádza vojak s kopijou, aby ten raj znova otvoril – prebodnutím
boku ukrižovaného Krista.“ Na tento návrat sa musíme pripraviť. Ak túžime po návrate,
ako túžil Zachej  „zatúžil vidieť Ježiša“ (Lk 19,3), musíme si uvedomiť, že raj – vzťah s
Bohom - sa nedá budovať budovaním svojej veľkosti a zákonníctva  „vyliezol preto na
planý figovník“ (Lk 19,4) alebo „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní, … postím sa
dva razy  do týždňa …“ (Lk 18,11)  ako o sebe hovorí  farizej  z  nedele  o mýtnikovi  a
farizejovi. Prvým krokom je naša poslušnosť Kristovým slovám „poď rýchlo dole“ (Lk
19,5), to je výzva uznať svoj hriech a vlastnú chudobu, ktoré vyjadril mýtnik v chráme
„Bože, buď milostivý mne hriešnemu“  (Lk 18,13) či slovami márnotratného syna  „otče
zhrešil som voči tebe, …  už nie som hodný volať sa tvojim synom“ (Lk 15,18). 
   Tento ráz uzobranosti,  umenšovania sa a  smútku nad stratou raja  je  vyjadrený aj  v
bohoslužobných obradoch (okrem sobôt a nedieľ a sviatku Zvestovania 25.3.) Liturgické
slávenie  je  pozbavené  radostného  tónu  a  vstupuje  do  trúchlivosti  a  naliehavosti.
Bohoslužby sú plné  hlbokých poklôn,  kľačania a  liturgická farba je  tmavá.  Vymeníme
žiarivé biele svadobné rúcho za vrecovinu kajúcnika a svadobné rezké dynamické spevy



nahradia náreky. Teraz prichádza ten čas, keď nám „ženícha vezmú“ (Lk 5,35). 
    Duchovným skvostom pôstu je kánon svätého Andreja Krétskeho, ktorého časť budeme
aj my spievať. Všetkých naň už teraz pozývam.

Bohoslužobný poriadok od 13.2.2023 do 26.2.2023

14.2. Utorok 15:45 Liturgia Odchod  do  večnosti  nášho  prepodobného  otca
Konštantína  Filozofa,  mníšskym  menom  Cyrila,
učiteľa Slovanov. (ant.pred., str. 364). 
Úmysel: *rod. Šujanova (poďakovanie, BP)

16.2. Štvrtok 7:45 Liturgia Svätí  mučeníci  kňaz  Pamfil,  Porfyrios  a  ich
spoločníci. Náš otec svätý Lev, rímsky pápež. 
Úmysel: +Apolónia

18.2. Sobota 16:00 Liturgia Syropôstna  sobota  –  pamiatka  všetkých  našich
prepodobných  a  bohonosných  otcov,  ktorí  sa
preslávili pôstmi. (str. 204) 
Úmysel: +Nina (ročná), +Galina, Terézia

18.2. Sobota 17:00 Večiereň Veľká večiereň na nedeľu
19.2. Nedeľa 10:30 Liturgia Syropôstna  nedeľa.  4.hl.  Nedeľa  o  vyhnaní

prarodičov  z  raja. (str.  147,  206).  Úmysel:  *za
veriacich farnosti

19.2. Nedeľa 19:00 Večiereň Kostol sv. Bartolomeja. Pôstna večiereň.
22.2. Streda 15:45 Liturgia VPD Liturgia vopred posvätených darov.

(na 10, 6x trióda, 4x hieromučeníkovi Polykarpovi.
Parémie Gn 1,24-2,3; Prís 2,1-22)

23.2. Štvrtok 15:45 Pôstna 
večiereň

Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup –
presun z nasledujúceho dňa. 

25.2. Sobota 16:00 Liturgia,
posvätenie kolyvy

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej  hlavy svätého a
slávneho Pánovho proroka,  predchodcu a  krstiteľa
Jána. Sobota 1. týždňa Veľkého pôstu – pamiatka na
div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor
Tirón. (ant.predobr., str. 155, 207). 
Úmysel: *Anna Galová s rod.

26.2. Nedeľa 10:30 Liturgia sv. 
Bazila Veľkého

Nedeľa 1. týždňa Veľkého pôstu – Nedeľa 
ortodoxie. Náš otec svätý Porfyrios, gazský 
biskup. (str. 148, 208) Úmysel: *za farnosť

26.2. Nedeľa 16:30 Liturgia Handlová.
Farské oznamy:

• Začiatok Veľkého pôstu - 19.2. (nedeľa večer) sa vo východnom obrade večierňou
začína Veľký pôst – svätá 40tnica. Večiereň bude v kostole sv. Bartolomeja o 19:00.
Všetkých pozývame.



Blahoželáme


