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Koliva 
 

Drahí bratia a sestry! K prvej pôstnej sobote sa viaže nasledujúca udalosť: Podľa 
tradície asi 50 rokov po smrti svätého veľkomučeníka Teodóra Tyrona sa rozhodol cisár 
Julián Apostata zneuctiť kresťanský pôst. Vedel, že počas prvého týždňa Veľkého pôstu 
sa kresťania zvlášť postia. Preto si k sebe zavolal predstaveného Carihradu a nariadil mu, 
aby celý týždeň všetky potraviny na tržniciach mesta boli pokropené krvou zvierat 
z pohanských obiet. Vtedy sa svätý Teodor Tyron zjavil carihradskému patriarchovi 
Eudoxiovi a nariadil mu, aby zvolal všetkých kresťanov a zakázal im kupovať potraviny na 
tržniciach. Keď sa ho patriarcha spýtal, čo majú jesť, svätý mu odpovedal, aby jedli kolivu 
– varenú pšenicu s medom. Tak zachránil sv. Teodor kresťanov pred poškvrnením. Keď 
Julián videl, že je jeho nariadenie neúčinné, dal ho odvolať a povolil predávať 
nepoškvrnené potraviny. Zásahom svätého veľkomučeníka Teodora Tirona teda Boh dal 
vedieť, akú hodnotu má pôst u kresťanov. 

V duchovnej rovine táto sladkosť predznačuje chuť večného života. Preto ju cirkev 
požehnáva na začiatku pôstu, aby poukázala na cieľ a význam celopôstného odriekania 
(na začiatok niečo sladké, potom odriekanie a na konci nasleduje veľká odmena). 

 

Príprava kolivy  
 

Suroviny:  
- Podľa počtu ľudí 1 - 5 kg čistej pšenice (zrno) alebo jačmenné krúpy č. 7 
- Hrozienka 
- Sušené slivky alebo iné sušené ovocie, ako sú figy, ďatle 
- Jadrá vlašských orechov 
- Veľa medu 
- Ovocný lekvár (vhodné je dávať aspoň 2 druhy napr. marmelády) 
- Na ozdobenie sa môže použiť kokos, mandľe, jahody, mandarínky, ananas... 

 

Postup: Pšenicu najprv vyčistíme, umyjeme a namočíme na dva dni. Počas týchto 
dvoch dní ju premývame a dávame do čistej vody. Sušené ovocie namočíme do vody 
(každé do osobitnej misky) na pol dňa, aby zmäklo. Potom pšenicu varíme, kým 
nezmäkne a potom ju ešte 5 – 6 ráz premyjeme. Keď používame krúpy, varíme ich kým 
nezmäknú. Z ovocia vytlačíme vodu a primiešame ho k uvarenej pšenici. Všetko spolu 
poriadne premiešame s medom a ostanými surovinami. 

Nech nám táto sladkosť dá veľa duchovnej sily prežívať obdobie Veľkého pôstu 
v dôvere v Božiu prítomnosť a jeho odmenu za naše odriekanie, modlitby a dobré skutky.  

 
 

      Váš o. Emil Zorvan 



   Bohoslužobný poriadok 
  2. 3. –  8. 3. 2020 

 

PONDELOK  2. 3. 
 Svätý hieromučeník Teodot, 

kerynejský biskup. 
 Služba za lásku  

a odstránenie nenávisti (167) 

 

15:30   Ložín 
                          + Kajúci akatist 
 

 

 

+   Vincent Luca 
 

 

17:00   Falkušovce 
               + Kajúci akatist 

 

+   Alžbeta (pohrebná) 

UTOROK  3. 3. 
Svätí mučeníci Eutropios a jeho 

spoločníci Kleonik a Bazilisk. 

 
 

16:00  Moravany - zastupovanie 
(Sviatosť zmierenia + Kajúci moleben) 

 

STREDA  4. 3. 
Náš prepodobný  

otec Gerasim od Jordána. 
na 8 sloh: 2. streda (MM 19) 

a mučeníkovi Konónovi (MM 52) 

 
 

 17:00   Falkušovce                             

                  Liturgia VPD 

 

*  Renáta 

ŠTVRTOK 5. 3. 
Svätý mučeník Konón. 

Služba za lásku  
a odstránenie nenávisti (167) 

 

 
 

 17:00   Falkušovce 
 

 

  +   Andrej, Mária 

PIATOK 6. 3. 
Prvý piatok. 

Štyridsiati dvaja mučeníci z Amoria. 
na 5 sloh: z 2. piatku (MM 20) 

 a z 5. hlasu (MM 41) 

 

 15:30   Ložín 
                  Liturgia VPD 
 

 

 

 

 

 

+   Ján, Michal, Alžbeta 
 

 17:00   Falkušovce                             

                  Liturgia VPD 

+   Júlia, Mikuláš 
      r. Jaššová 

SOBOTA 7. 3. 
2. zádušná sobota 

Svätí hieromučeníci, ktorí boli 
biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, 

Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší. 
zosnulým (162) 

  8:00   Ložín 
            + panychída a hramoty  

 

+  za všetkých zosnulých 

 9:30   Falkušovce 
            + panychída a hramoty  

 

+  za všetkých zosnulých 

 

Fatimská sobota - Klokočov - posviacka základného kameňa 
 

NEDEĽA 8. 3.  
2. pôstna. 

Náš prepodobný otec a vyznávač 
Teofylakt, nikomédijský biskup. 
Liturgia sv. Bazila Veľkého  
6. hlas (149) a z triody (210) 

Zbierka na charitu. 

 

8:00   Trhovište  -  zastupovanie 
 

 

 

  9:30   Ložín 
 

  

*   Milan s rodinou 

 

11:00   Falkušovce 
 

 

 

 

*   za farnosť 

 

 
 

Farské oznamy: 
 

-   Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Jaššová a Faťolová. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
 

-   Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Ireny Škundovej. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
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