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Chápanie pôstu v byzantskej tradícii 
 

Drahí bratia a sestry! Božský príkaz postiť je starší ako samotné ľudstvo: „A Pán, Boh, 
prikázal človekovi: Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla 
však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.“ (Gn 2,16-17). 

Prvotný hriech nám bol odhalený porušením pôstu Adamom v raji. Pretože podľahol 
pokušeniu a zjedol zakázané ovocie, bol vyhnaný z raja a podrobený smrti. Na druhej 
strane, nový Adam (Ježiš) evanjelií začína svoju misiu pôstom (Mt 4,1-11). Kristus tým, že 
prekonal pokušenie jesť, zničil smrť a znovu otvoril brány raja. Z jedného i druhého 
hľadiska konštatujeme, že z pohľadu Biblie je pôst niečo vitálne (v doslovnom zmysle 
slova „život dávajúce “) a majúce rozhodujúci význam. Zdržanlivosť prvého Adama možno 
považovať za asketickú, pretože jej zjavným účelom bolo viesť hlavu ľudského rodu k 
uznaniu nevyhnutnej závislosti stvorenia od Stvoriteľa. Totálny pôst Krista v púšti bol 
podniknutý ako bezprostredná príprava na jeho verejnú službu: viesť ľudstvo späť do 
Božieho kráľovstva. 

Predstava pôstu (na rozdiel od dodržiavania stravovacích zákonov) je známa 
ako v antike, tak aj v Starom zákone: Mojžiš sa postil na hore štyridsať dní a štyridsať nocí 
(Ex 24,18), zatiaľ čo aj Izraeliti dolu mali nariadené, aby sa zdržali sexuálnej aktivity (Ex 
19,15). Prorok Daniel sa postil, keď očakával Božiu odpoveď na svoju modlitbu (Dan 9,3). 
Existuje veľa príkladov pôstu vo Svätom písme ako aktu národného pokánia. Napríklad, 
po katastrofe občianskej vojny s Benjamínom sa Izrael postil (Sdc 20,26). Prorok Samuel 
nechal ľud postiť, pretože Izraeliti odpadli k Bálovi (1 Sam 7,6). Aj prorok Nehemiáš nechal 
ľud postiť a vyznať hriechy (Neh 9,1). 

V poapoštolskom období kresťanstvo stanovilo svoje vlastné pravidlá pôstu, ktoré sa 
vyvinuli podľa všetkého zo židovských pravidiel. V 2. storočí bol zavedený pôst pred 
sviatkom Paschy. V priebehu 4. storočia bolo toto pôstne obdobie predĺžené na štyridsať 
dní, a to na pamiatku štyridsiatich rokov, ktoré deti Izraela strávili v púšti (Ex 16,36), a na 
pamiatku Ježišovho štyridsaťdňového pôstu v púšti, keď bol pokúšaný diablom (Mt 4,1); 
od tej doby je toto pôstne obdobie známe ako Veľký pôst. V 3. storočí boli stredy a piatky 
určené za pôstne dni pre kresťanov. Tieto dni boli vybraté, pretože to boli dni smútku: 
streda na pamiatku zrady Ježiša a piatok na pamiatku Ježišovej smrti. Postiť v sobotu, 
totiž v deň Pánovho odpočinku od jeho diela stvorenia, a v nedeľu, totiž v deň Kristovho 
vzkriesenia, bolo zakázané, pretože pôst a radosť boli považované za protikladné. 

Prežívajme aj my tohtoročný Veľký pôst ako príležitosť byť aktuálne prítomní ako 
súčasníci pri hlavných okamihoch celých dejín spásy. Boh chce skrze pôst aj s nami tvoriť 
naše dejiny spásy, skrze zrieknutia sa hriechu a obrátenia sa k Bohu. 

 
 

      Váš o. Emil Zorvan 



   Bohoslužobný poriadok 
  9. 3. –  15. 3. 2020 

 

PONDELOK  9. 3. 
 

Štyridsiati svätí mučeníci umučení 
v Sebastejskom jazere. (365) 

15:30   Ložín 
                          + Kajúci akatist 

 

 

+   Anna Megisová 
 

17:00   Falkušovce 
              + Kajúci akatist 

 

+   Margita Gubaňárová 
        (40. deň) 

UTOROK  10. 3. 
Svätý mučeník Kodrat a spoločníci. 

 
 

15:00  Košice - Rada pre mládež 

STREDA  11. 3. 
Náš otec svätý Sofronios, 
jeruzalemský patriarcha. 

na 8 sloh: 3. streda (MM 20) a 
prepodobnému Teofanovi (MM 51) 

 

 15:30   Ložín 
                    Liturgia VPD 
 

 

*   Anna 
 

 17:00   Falkušovce                             

                   Liturgia VPD 

 

*   Anna 

ŠTVRTOK 12. 3. 
Náš prepodobný otec a vyznávač 

Teofan Sigrianský. 

 
 
 

 
 

9:00  Dúbravka - Protopresbyterská porada 

PIATOK 13. 3. 
Prenesenie pozostatkov sv. Nikefora. 

 na 5 sloh: z 3. piatku (MM 21) 
 a z 6. hlasu (MM 43) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 17:00   Falkušovce                             

                   Liturgia VPD 

 
 

 

+   Margita Bajužiková 

SOBOTA 14. 3. 
3. zádušná sobota 

Náš prepodobný otec Benedikt. 
zosnulým (162) 

  8:00   Ložín 
              + panychída a hramoty  

 

+  za všetkých zosnulých 

 9:30   Falkušovce 
            + panychída a hramoty  

 
 

+  za všetkých zosnulých 

NEDEĽA 15. 3.  
3. pôstna - Krížupoklonná. 
Liturgia sv. Bazila Veľkého  

7. hlas (150) a z triody (211) 
Zbierka na KLOKOČOV. 

 

 

  9:00   Ložín 
 

*   Mária Semešová 
       s rodinou 

 

10:30   Falkušovce 
 

 

 

 

*   za farnosť 

 

Farské oznamy: 
 

-   Jednou z aktivít Jubilejného roka bude aj prvá etapa rekonštrukcie cirkevnej školy v Klokočove a  
    jej prestavba na Pútnické centrum, v ktorom všetci pútnici nájdu primerané zázemie. Prispieť  
    k tomu môžeme všetci formou Zbierky na Klokočov 15. marca na Krížupoklonnú nedeľu, kedy do  
    chrámu prineste v obálke váš dar s menom. Alebo ak tu nebudete a chcete prispieť, urobte tak do  
    budúcej nedele. Jednotlivé dary zapíšu kurátori do zoznamu. Ten sa odošle na Eparchiálny úrad.  
    Finančný vklad jednotlivých farností bude zvýraznený na pamätnej tabuli a menný zoznam darcov  
    zostane archivovaný na Eparchii. Za týchto dobrodincov sa budú pravidelne sláviť sväté liturgie  
    v Klokočove a tiež každoročne 6. decembra. Plagát s vizualizáciou tohto centra je na nástenke.  

 

-   Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Jaššová a Faťolová. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
-   Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Kvetoslavy Mattovej. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
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