Liturgický program
06.04. – 12.04.2020
Podľa rozhodnutia predsedu vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva
SR, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a
šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Zb. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS z 10.3.2020, oznamujeme všetkým
kňazom, že verejné bohoslužby sú zrušené v čase od 10.03.2020 až do odvolania.

Pondelok

Svätý a veľký pondelok.

Strastný týždeň –
posledný týždeň pred
Paschou je zasvätený
spomienke na posledné
dni pozemského života
nášho Spasiteľa, jeho
strasti, smrti
a pochovania.
Preto sa aj nazýva
strastným.
Taktiež tento týždeň
nazývame Veľkým,
pre tie všetky udalosti,
ktoré sa počas neho
udiali.

06.04.
Utorok

Svätý a veľký utorok.

07.04.
Zdržanlivosť od
mäsa

Svätá a veľká streda.

Streda

08.04.
Štvrtok

09.04.
Prísny pôst!

Piatok

10.04.
Sobota

11.04.

Svätý a veľký štvrtok.

Liturgia sv. Bazila Veľkého
+

16.00

Veľká utiereň s čítaniami strastných evanjelií
Prikázaný sviatok
Svätý a veľký piatok.

Kráľovské hodinky

8.00
---

+

15.00

Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

15.00

Veľká večiereň s uložením plaščenice
Svätá a veľká sobota.

Svätá a veľká nedeľa Paschy – Svetlé Kristovo vzkriesenie.

Nedeľa

12.04.
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Veľká utiereň Vzkriesenia
+

Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
Vydáva: Farské spoločenstvo v Nižnom Hrabovci.
Pre vnútornú potrebu veriacich.
Príspevky a komentáre posielajte na:
nizny.hrabovec@grkatpo.sk
o. Miloš Baran: tel.číslo 0948 643 006
Príspevok 0,20€

6.00

Farský list

Rocník
8
ˇ
ˇ
Císlo
27

ˇ
ˇ
ˇ
Týzdenník
Farského spolocenstva
v Niznom
Hrabovci

Kvetná nedeľa
Drahí moji veriaci!
Kvetná nedeľa – jediný moment v ktorom bol Kristus naozaj
oslavovaný na tejto zemi ako človek prichodiaci spasiť ľudstvo.
Kvetná nedeľa – čas, kedy svätý Ján Pavol II. určil mladým, aby
si uvedomili, že Kristovi treba prevolávať na slávu aj dnes. A netýka
sa to len mladých v tejto neľahkej situácii! Dovolím si povedať, že
sa to dotýka každého jedného z nás. Prečo?! Lebo jemu sme len raz
ako ľudstvo prevolávali na slávu na tejto zemi, ale on nám chce
darovať slávu večného života. Čosi trvalé. A táto sláva nepominie
u tých, ktorí Krista oslávia svojím životom i svojimi postojmi, ale aj
skúškou, ktorá sa objavila v podobe neviditeľného protivníka nazvanom COVID – 19.
Všetci si dnes máme uvedomiť v čase nechcenej skúšky jedno, ten
postoj, ktorým vyjadrujeme svoj vzťah k Bohu – musí byť zreteľný
a silný. Tak ako bol zreteľný postoj Krista, keď si sadol na osliatko
ponížene a na druhej strane ľudia mu prevolávali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!“ Postoj kresťana má byť
natoľko zreteľný, že svet musí aj dnes pochopiť, ak ľudia prestanú
prevolávať na slávu k Bohu: „ . . . kamene budú kričať“, ako to povedal Kristus tým, ktorí bránili oslave ľuďom v jeruzalemských uliciach.
Boh nás aj dnes oslovuje uprostred nechcenej „izolácie“.
Trpíme nedostatkom citových prejavov i absenciou stretnutí
v našom chráme a zakúšame. Zakúšame, ako nám chýbajú
toľké veci, ktoré boli pre nás, pre náš pozemský život „samozrejmosťou“.
Na záver tohto zamyslenia Vás chcem ubezpečiť, že denne
v chráme za zatvorenými dverami prednášam Bohu prosby
za všetkých Vás, ktorí dňom a nocou volajú: „Uzdrav ma, Pane,
a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja
chvála. Hľa, títo mi vravia: „Kdeže je Pánovo slovo? Nech príde!“ Ja
som však nebol zahanbený, keď som išiel za tebou, pastierom, a po
dni človeka som netúžil. Ty vieš, čo vychádza z mojich úst, je správne pred tvojou tvárou. Nebudeš mojou záhubou, nádejou si mi v deň
nešťastia.“ (Jer 17, 14 – 17)
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Inštrukcie a usmernenia v čase mimoriadnej situácie
1. Na základe mimoriadnej situácie v našej krajine sa ďalej
predlžuje zákaz slávenia verejných bohoslužieb aj na obdobie veľkonočných sviatkov (naplánované úmysly sv. liturgií, ktoré boli prijaté na jednotlivé dni sú zachované a odslúžené denne v
daný deň pri súkromnej sv. liturgii za zatvorenými dverami).
2. Vysluhovanie sviatosti zmierenia v tejto mimoriadnej situácii nie je možné vysluhovať tak, ako sme boli zvyknutí. Je vhodné
urobiť si spytovanie svedomia, potom oľutovať všetky svoje hriechy
s úmyslom (ten je dôležitý) a mať na zreteli nekonečnú (dokonalú) Božiu lásku, ktorá je hlavným motívom našej ľútosti. Na prvom
mieste teda ľutujem preto, že Boh, ktorého milujem, ma ako prvý
nekonečne miluje a ja som páchal hriechy. Teda na prvom mieste nie
je strach z večného zatratenia a iných trestov, ktoré hrozia hriešnikovi (nedokonalá ľútosť). Ak sa chce niekto vyspovedať (zaopatriť, pochovať zomrelého, pokrstiť dieťa . . . ) v čase nevyhnutnej
situácie je potrebné zatelefonovať miestnemu kňazovi. Je potrebné mať na pamäti, že Boh nám dal aj vieru aj rozum. Preto buďme zodpovední, predovšetkým voči zdraviu a životu našich rodín,
ostatných ľudí, ale aj voči sebe samým. Nezabúdajme sa modliť a v
tomto čase aj postiť.
3. Posvätenie ratolestí (bahniatok) nebude formou, na akú
sme zvyknutí (bolo by nebezpečenstvo zhromaždenia väčšieho počtu ľudí). Kňaz sa v chráme za zatvorenými dverami pomodlí celú
modlitbu požehnania ratolestí (bahniatok) s úmyslom a požehnaním
pre celú farnosť. Doma si môžete prečítať evanjelium z Kvetnej nedele Jn 12, 1 – 18 (alebo Jn 12, 12 – 18). Zároveň v tomto výnimočnom prípade je možné, že napr. otec rodiny alebo najstarší v rodine
(rodina ako domáca cirkev) vyslovujúc slová „V mene Otca i Syna i
Svätého Ducha. Amen.“ pokropí svätenou vodou ratolesti (bahniatka), ale nie je to nutné.
4. Obrady veľkonočných sviatkov budú slávené vo farskom
chráme bez účasti veriacich a za zatvorenými dverami.
5.
Veľký piatok: Boží hrob bude v zatvorenom chráme bez
toho, aby si veriaci prichádzali uctiť Ježiša Krista na plaščenici. (Uctiť
Ježiša Krista je možné: napr. úklonom pred ikonou doma v rámci
spoločnej rodinnej modlitby.)
5. Veľká nedeľa Paschy: Voskresná utiereň bude bez sprievodu okolo chrámu.
6. Posvätenie veľkonočných pokrmov nebude formou, na
akú sme zvyknutí (bolo by nebezpečenstvo zhromaždenia väčšieho
počtu ľudí). Kňaz sa v chráme za zatvorenými dverami pomodlí
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celú modlitbu požehnania veľkonočných pokrmov s úmyslom
a požehnaním pre celú farnosť. Odporúčanie znie: aby sa veriaci pred požitím veľkonočných jedál spoločne v rodine pomodlili, tak
ako to majú vo zvyku. V tomto prípade je najvhodnejšie zaspievať
predovšetkým tropár Christos voskrese, prípadne aj prečítať jedno z
veľkonočných evanjelií (Mt 28, 1 – 10, Mk 16, 1 – 8, Lk 24, 1 – 12,
Jn 20, 1 – 8) alebo prológ Jánovho evanjelia Jn 1, 1 – 17.
7. Je dobré upriamiť pozornosť na odporúčania z Inštrukcií:
„V noc Paschy (vložená poznámka: v našich podmienkach väčšinou
v nedeľu skoro ráno) možno vyzvať rodiny, ak je to možné prostredníctvom slávnostného hlaholu zvonov, aby sa zišli na čítanie evanjelia o vzkriesení, a aby zapálili svetlo [sviece] a zaspievali niektoré
tropáre alebo spevy vlastné ich tradícii, ktoré veriaci často vedia
naspamäť.“ Teda rodina sa môže duchovne zjednotiť vo svojom dome/byte s kňazom, ktorý je v chráme a pomodliť sa,
prípadne aj spievať napr. voskresnú utiereň alebo niektoré
jej časti a pod.
Mnohí máte doma modlitebné knihy, prípadne aj samostatné texty
k sviatkom Paschy, prípadne máte prístup k webstránke casoslov.sk
alebo mobilnej aplikácii casoslov.sk. Plánujeme ešte dať na oficiálnu
stránku www.grkatpo.sk niektoré texty.
8. Svetlý pondelok: Svätá liturgia bude bez sprievodu okolo
chrámu.
9. Je možnosť sledovať priame prenosy prostredníctvom rôznych
médií (www.logos.tv; www.zemplin.tv; www.tvlux.sk; www.lumen.
sk; www.rtvs.sk).
10. Vzhľadom na danú situáciu, s ktorou je spojený aj totálny výpadok príjmu z milodarov a zvončeka, ktorý sa používa výlučne na
chod chrámu, vás úctivo prosím, aby ste pri súkromnej návšteve
chrámu prispeli svojím milodarom na chrám do pokladničky alebo z
domu prevodom na náš farský účet (Gréckokatolícka farnosť Nižný
Hrabovec - IBAN: SK31 0900 0000 0050 3088 6888). Pán Boh zaplať za Vašu ochotu a za Váš milodar.
o. Miloš Baran
správca farnosti
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