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Aby neostal pôst bez úžitku 
 

„Keď sa postíš od jedál, duša moja, bez toho, aby si sa očisťovala od vášní, nadarmo 
sa raduješ zo zdržanlivosti, pretože ak sa tá nestane pre teba príležitosťou k polepšeniu, 
si v nenávisti u Boha ako klamárka a stávaš sa podobnou vierolomným démonom, ktorí 
nikdy nejedia. Nerob zbytočným pôst tým, že hrešíš, ale zostaň neústupná voči 
nezriadeným hnutiam, uvedomujúc si, že stojíš pri ukrižovanom Spasiteľovi, alebo 
presnejšie, že si ukrižovaná spolu s Tým, ktorý bol za teba ukrižovaný, volajúc k nemu: 
Spomeň si na mňa, Pane, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ 

Drahí bratia a sestry! Tento tropár tretieho týždňa predpôstného obdobia v byzantskej 
tradícii zhrňuje výstižným spôsobom to, čím je pôstne obdobie, ktoré zajtra začíname,  
v ktorejkoľvek kresťanskej tradícii: pôst a zdržanlivosť sú daromné, ak nekorešpondujú so 
skutočným obrátením srdca. V byzantskej tradícii obdobie desiatich týždňov, ktoré 
predchádzajú Paschu, nazývame Triodion – názov označuje tri biblické ódy, ktoré sa 
spievajú na utierni – a obsahuje predpôstne a pôstne obdobie. Predpôstne obdobie je 
spoločné všetkým kresťanským liturgickým tradíciám, od byzantského triodionu, cez 
Ninivský pôst sýrskej cirkvi a Jonášov pôst koptov až po Sedemdesiatnicu v starej 
latinskej tradícii. 

Veľký pôst trvá štyridsať dní, má päť nedieľ. V každej z nich vidíme dvojaký aspekt: na 
jednej strane biblické čítania, ktoré pripravujú na krst, na druhej strane historické 
a hagiografické aspekty. V nedeľu ortodoxie povolanie Filipa a Natanaela je modelom 
povolania každého ľudského bytia a slávi sa víťazstvo ortodoxie nad ikonoklazmom 
a znovunariadenie uctievania ikon. V nedeľu svätého Gregora Palamu sa spomína viera 
ochrnutého uzdraveného Kristom. Nedeľa povýšenia svätého Kríža je venovaná 
uctievaniu víťazného Kristovho Kríža, ktorý sa slávnostne prináša do stredu chrámu a je 
uctievaný veriacimi celý týždeň ako symbol víťazstva a radosti, nie utrpenia. V nedeľu 
svätého Jána Lestvičníka (Klimaka/Rebríka), ktorý je vzorom askézy, sa slávi uzdravenie 
posadnutého démonom, a v nedeľu svätej Márie Egyptskej, ktorá je vzorom pokánia, sa 
slávi ohlásenie vzkriesenia. V sobotu piateho týždňa sa spieva hymnus Akatist, ktorý je 
oficiálnou modlitbou cirkvi venovanou Božej Matke. Šiesty a posledný týždeň Veľkého 
pôstu, ktorý je nazývaný kvetný (palmový), má v centre svojej pozornosti Lazára, Pánovho 
priateľa, od momentu jeho choroby až po jeho smrť a vzkriesenie. Liturgické texty nás 
približujú k tomu, čo sa plne zjaví počas dní Svätého veľkého týždňa, totiž že Božia láska 
k človeku, ktorá sa zjavila v Kristovi, je skutočnou a konkrétnou láskou.  

Nebuďme len divákmi, ale priamymi účastníkmi týchto pôstnych dní, ktoré sa nemajú 
stať len očistou tela, ale hlavne duša a nášho ducha.  

 
 

    Váš o. Emil Zorvan 



   Bohoslužobný poriadok 
  24. 2. –  1. 3. 2020 

 

PONDELOK  24. 2. 
 Začiatok Veľkého pôstu,  

Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec  
+ prísny pôst 

za odpustenie hriechov (164) 

 

15:30   Ložín 
                          + Kajúci akatist 
 

 

 

*   Mária 
 

 

17:00   Falkušovce 
              + Kajúci akatist 

 

+   Michal 

UTOROK  25. 2. 
Náš otec svätý Taras, 

konštantínopolský arcibiskup. 
za odpustenie hriechov (164) 

 

  
 17:00   Falkušovce                             
 

 

 

 
 

 

+   Helena Krišková 

STREDA  26. 2. 
Svätý Porfyrios, gazský biskup. 
na 5 sloh: 1. streda (MM 16) 
Sláva. I teraz. 3. hlas (MM 40) 

 
 

 17:00   Falkušovce                             

                   Liturgia VPD 

 

+   Andrej, Ján, Barbora, 
      Zuzana r. Sinčáková 

ŠTVRTOK 27. 2. 
Náš prepodobný otec a vyznávač 

Prokop Dekapolita. 
za odpustenie hriechov (164) 

 

 
 

 17:00   Falkušovce 
 

 

  +   Jaroslav, Mária, 
        r. Furdáková 

PIATOK 28. 2. 
Náš prepodobný otec a vyznávač 

Bazil, Prokopov spoluaskéta. 
na 5 sloh: 1. piatok (MM 17) 

 
 

 17:00   Ložín 
                  Liturgia VPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   Mária  

SOBOTA 29. 2. 
Pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil 
svätý veľkomučeník Teodor Tirón. 

 

- 
 

- 

NEDEĽA 1. 3.  
1. pôstna. 

Nedeľa ortodoxie - o úcte k ikonám. 
Liturgia sv. Bazila Veľkého  

+ posvätenie kolivy. 
z 5. hlasu (148) a z triody (208) 

Farská mesačná zbierka. 

 

8:00   Trhovište – zastupovanie 
 

 

 

  9:15   Ložín 
 

  

*   Henrieta Padišaková 

 

11:00   Falkušovce 
 

 

 

 

*   za farnosť 

 

Farské oznamy: 
-  Dar na chrám vo Falkušovciach: r. Jána Sinčáka 30 €, Anna Džuganová 25 €. Pán Boh zaplať!  
 

-  V pondelok si do chrámu prineste brožúrku Kajúci akatist k Presvätej Trojici. 
 

-  Na liturgie Vopred posvätených darov (VPD) si prineste brožúrku na pôst Moja modlitba, ktorú ak  
   nemáte si môžete si ju objednať v zakrestii za 2 €. 

 

-   Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Malá a Bodnárová. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
-   Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Márie Semešovej. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
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