
Na prahu Veľkého týždňa  

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, 

počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. 

Vysvetlenie pôvodu názvu „veľká“ treba hľadať v časoch židovského otroctva v 

starovekom Egypte. Faraón nebol ochotný prepustiť svojich izraelských otrokov, a preto 

Boh trestal krajinu desiatimi ranami. Až po poslednej z nich, keď zomreli všetky 

prvorodené egyptské deti, faraón prepustil zotročený ľud. Židov, ktorí pomazali veraje 

svojich dverí krvou baránka, sa táto pohroma netýkala a anjel smrti ich obišiel. Baránok je 

preto symbolom Ježiša Krista, ktorého krv nás všetkých zachránila od večného zatratenia. 

Ako sa ďalej uvádza v Biblii, po vyslobodení z Egypta, previedol Boh ľud na čele s Mojžišom 

cez Červené more, ktoré rozdelil a vysušil. Prechod predstavujú veľké Božie skutky, ktoré 

urobil počas jednej noci pre svoj ľud, a preto každoročnú spomienku na tento deň Izraeliti 

nazvali Veľkou nocou. Symbolika prechodu z otroctva do slobody sa preniesla aj do 

kresťanstva, ako prechod z hriechu do života v Božej milosti, ktorý zabezpečil Ježiš Kristus 

svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Prvý Nicejský snem v roku 325, ktorý nariadil, že Veľká 

noc sa má sláviť v nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca, čo môže pripadnúť na jednu z 

nedieľ od 22. marca do 25. apríla. Podľa týchto pravidiel sa určuje termín Veľkej noci 

dodnes. Termín sviatkov Veľkej noci je teda pohyblivý a je závislý od lunárneho cyklu. Vo 

Veľkom týždni Rímskokatolícka cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v 

posledných dňoch svojho života. Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou 

utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so zvesťou o 

jeho umučení. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné 

trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez Bielu sobotu, vrcholí 

Veľkonočnou vigíliou a uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. Každé 

slávenie počas tohto „Veľkého týždňa“ má svoje vlastné zameranie a liturgické zvyky. 
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Kvetná nedeľa 

Tento deň slávnostne otvára Svätý týždeň slávnostným vstupom Ježiša do Jeruzalema. 

V evanjeliách Ježiš prichádza do mesta sediac na oslovi a ľudia pred neho kladú palmové ratolesti 

s radostným zvolaním: Hosana! Zhromaždenie prežíva túto udalosť slávnostnou procesiou 

s požehnaním  ratolestí, u nás najčastejšie bahniatok. Ratolesti uchovávané doma pripomínajú 

veriacim Kristovo víťazstvo, ktoré slávili procesiou.  

Pondelok:  Ježiš navštevuje svojich priateľov v Betánii a Mária ho pomaže vzácnym olejom, 

pripraviac ho tak na jeho pohreb. 

Utorok: Liturgia sa zameriava na Ježiša, ktorý predpovedá Judášovu zradu a Petrovo zapretie. 

Streda: Deň pred zradením Ježiša navštívi Judáš veľkňazov chráme a sľubuje, že im Ježiša vydá 

výmenou za 30 strieborných.       

Zelený štvrtok 

Podstatou Zeleného štvrtku je spomienka na ustanovenie sviatosti Oltárnej i sviatosti kňazstva. 

V tento deň biskup slávi spolu s kňazmi z diecézy omšu svätenia olejov. Táto svätá omša sa nazýva Missa 

Chrismatis. Počas nich  sa posväcujú tri druhy oleja: krizma, olej katechumenov a olej chorých.  Svätou 

omšou slávenou vo večerných hodinách na Zelený štvrtok Cirkev vstupuje do Veľkonočného trojdnia a 

spomína na tú Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k 

svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína, podal ich 

apoštolom, aby jedli, a prikázal im, ako pokračovateľom vo svojom kňazstve, aby prinášali obetu. 

Veľký piatok 

Trojdnie pokračuje Veľkým piatkom - dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. 

V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. 

Všetci veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť sa možno za deň len raz do sýtosti. Je to deň 

osobitne zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. Je to deň pôstu, pokánia a jediný deň 

roka, kedy sa neslávi Eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva 

z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony Svätému krížu a sv. prijímania. Ježišovu 

smrť nám pripomína aj liturgická farba - farba krvi.  

Biela sobota 

Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o 

zostúpení k zosnulým a na modlitbách a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie. Veľkonočná vigília sa 

slávi takto: Po obrade svetla a veľkonočnom chválospeve (prvá časť vigílie) svätá Cirkev rozjíma o divoch, 

ktoré Pán Boh konal pre svoj ľud od začiatku (druhá časť vigílie, liturgia slova) až do chvíle, keď je so 

svojimi novými členmi zrodenými v krste (tretia časť) pozvaná k sviatostnému stolu, ktorý Pán pripravil 

Cirkvi ako pamiatku svojej smrti a zmŕtvychvstania, až kým nepríde (štvrtá časť). 

Veľkonočná nedeľa 

Kristus vstal z mŕtvych! Radostný deň Veľkej noci, najdôležitejší a najväčší Sviatok Cirkvi. Začína 

Veľkonočná oktáva, ktorá je výnimočným týždňom liturgického roka, keďže sa začína nedeľou 

Zmŕtvychvstalého Pána a končí o osem dní neskôr (preto oktáva) na druhú veľkonočnú nedeľu, ktorá sa 

nazýva aj Bielou. Každý z týchto dní je z liturgického hľadiska nedeľou, čo znamená, že slávnostný deň 

vzkriesenia Ježiša Krista trvá osem bežných dní, pričom číslo osem je zároveň symbolom nového 

počiatku. 



OZNAMY: 

• V utorok 12.4.2022  budem  k dispozícii na  svätú spoveď od 16:00 do 18:00 hod. 

 Veľkonočné trojdnie 

• ZELENÝ ŠTVRTOK:  09:30 hod.  Missa Chrismatis – Košice katedrála 

18:00 hod.  Pánovej Večere – farský kostol Ľubotice 

• VEĽKÝ  PIATOK:  09:00 hod.  Modlitba ranných chvál a posvätného čítania 

10:00 hod.  Krížová cesta  v obci 

15:00 hod.  Obrady slávenia utrpenia a Smrti Pána  

• Adorácia v Božom hrobe pri vystavenej sviatosti oltárnej začne po obradoch Veľkého piatku. Sviatosť 

oltárna bude vystavená počas celej noci. Ukončenie poklony v Božom hrobe bude pred slávením 

Veľkonočnej vigílie. 

• V tento deň po odhalení kríža a zajtra až do Veľkonočnej vigílie sa pred krížom kľaká. 

• Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa  mäsitého pokrmu!!! 

• BIELA SOBOTA:  08:00 hod.   Modlitba ranných  chvál a posvätného čítania 

15:00.hod. Obrad požehnania veľkonočných jedál bude vonku pri kostole  

19:30 hod.   Veľkonočná vigília vo svätej noci v závere eucharistická  

procesia na oslavu vzkrieseného Pána 

• Na slávnostnú sv. omšu Veľkonočnej vigílie si doneste sviece.  

• Po slávnostnej vigílii pozývam všetkých, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu Veľkonočnej vigílie 

na slávnostné Agapé v komunitnom centre v Ľuboticiach. 

• Na Veľkonočnú nedeľu pôjdu mimoriadni rozdávatelia zaniesť chorým sv. prijímanie. Nahláste ich 

v sakristii. 

• Namiesto modlitby Anjel Pána sa počas celého Veľkonočného obdobia recituje antifóna Raduj sa, 

nebies Kráľovná. 

• Chcem vás poprosiť o spoluprácu pri príprave a slávení Veľkonočného trojdnia. Je to bohatá 

liturgia, ktorá vyžaduje náležitú prípravu. 

• Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní: 

➢ pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti vo štvrtok Pánovej večere a speve Tantum ergo. 

➢ za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení v Piatok utrpenia Pána. 

➢ za  obnovu krstných sľubov  pri slávení Veľkonočnej vigílie. 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

ĽUBOMÍR ANDREJ syn rodičov  Miroslava a Ľubice  r. Sukovskej, bývajúci  Vlača 

a 

KRISTÍNA VYSOCKÁ dcéra rodičov  Jána a Márie r. Slaninkovej, bývajúca Ľubotice  

OHLASUJÚ SA: 17.4.2022 – 3. krát 



 

Liturgický program  11.4. – 17.4. 2022 

12.04.2022 Utorok - 

 
14:00 

Utorok svätého týždňa 

† Jaroslav  Petráš – POHREBNÁ SV. OMŠA + OBRAD 

18:00 ZBP Júlia, 50 r. 

13.04.2022 Streda - 07:00  
Streda svätého týždňa 

† Jozef Mydla 

14.04.2022 Štvrtok - 18:00 
ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE 

† František, Alžbeta 

15.04.2022 Piatok 
KC 

10:00 
15:00  

PIATOK UTRPENIA PÁNA 
 

16.04.2022 Sobota - 19:30  
VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA VO SVÄTEJ NOCI 

Za veriacich farnosti 

17.04.2022 Nedeľa - 

 VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA 

07:30 ZBP Miroslava, Matúš 

10:30 ZBP Štefan a Slávka s rod. 
 

Liturgický program  18.4. – 24.4. 2022 

18.04.2022 Pondelok - 

 
07:30 

PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE 

† z rod. Adamkovej 

10:30 ZBP Lucia a František s rod. 

19.04.2022 Utorok - 18:00 
UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE 

ZBP Jolana s rod. 

20.04.2022 Streda - 07:00 
STREDA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE 

ZBP Vladimír 

21.04.2022 Štvrtok - 18:00  
ŠTVRTOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE 

† z rod. Šitarovej a  Ivaneckej 

22.04.2022 Piatok - 18:00  
PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE 

† Ľuboš Ivanecký 

23.04.2022 Sobota - 

 
07:00 

SOBOTA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE 

† Milan Sochovič – POHREBNÁ 

15:00 Za novomanželov Ľubomíra a Kristínu 

24.04.2022 Nedeľa - 

 NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 

07:30 Za pokoj a mier na Ukrajine 

10:30 Za veriacich farnosti 
 

KC -   krížová cesta 


