Liturgický program
PONDELOK 10. apríl
Veľký pondelok
1 Kor 3,18 – 23, zač. 129; Mt 24, 3 – 35, zač.
98 (HS: 220; PZ: 185)
07.00 za zdr. a pož.Františka a rod. Borošovej

PONDELOK 17. apríl
Svetlý pondelok. Prikázaný sviatok
Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač. 2; Jn 1, 18 –
28, zač. 2 (HS: 227, 230; PZ: 192, 195)
10.30

UTOROK 11. apríl
Veľký utorok
Rim 8,14 – 21, zač. 67; Mt 24, 36 – 26,2, zač.
102 (HS: 221; PZ: 186)
18.00 + Ján Biščák (po liturgii sviatosť
pomazania chorých)

UTOROK 18. apríl
Svetlý utorok
Sk 2, 14 – 21, zač. 4; Lk 24, 12 – 35, zač.
113 (HS: 227, 230; PZ: 192, 196)

STREDA 12. apríl
Veľká streda
Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 10; Mt 26, 6 – 16, zač.
108 (MM 36)
18.00 + Andrej (Liturgia VPD s panychídou)
ŠTVRTOK 13. apríl
Veľký štvrtok
Ex 19, 10 – 19; Jób 38, 1 – 23; 42, 1 – 5; Iz 50,
4 – 11; 1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Mt zač. 107
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou; Strasti
(HS: 222; PZ: 187; CHV: 1)
17.00 + Andrej, Mária
PIATOK 14. apríl
Veľký piatok. Prikázaný sviatok. Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec a prísny pôst
Ex 33, 11 – 23; Jób 42, 12 – 17; Iz 52, 13 – 54,
1; 1 Kor 1, 18 – 2, 2, zač. 125; Mt zač. 110
(CHV: 38)
16.00 Veľká večiereň s uložením plaščenice
SOBOTA 15. apríl
Veľká sobota
Rim 6, 3b – 11, zač. 91; Mt 28, 1 – 20, zač. 115
17.00 Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou; (HS: 224; PZ: 189; CHV: 60)
NEDEĽA 16. apríl
Nedeľa Paschy. Svetlé Kristovo vzkriesenie
Svätenie pokrmov. Myrovanie
Sk 1, 1 – 8, zač. 1; Jn 1, 1 – 17, zač. 1 (HS:
227; PZ: 192; CHV: 65)
11.00

STREDA 19. apríl
Svetlá streda
Sk 2, 22 – 36, zač. 5; Jn 1, 35 – 51, zač.
4 (HS: 227, 231; PZ: 192, 197)
18.00 + Jozef
ŠTVRTOK 20. apríl
Svetlý štvrtok
Sk 2, 38 – 43, zač. 6; Jn 3, 1 – 15, zač. 8
(HS: 227, 231; PZ: 192, 197)
18.00 za zdravie a požehnanie Sone
PIATOK 21. apríl
Svetlý piatok. Voľnica
Sk 3, 1 – 8, zač. 7; Jn 2, 12 – 22, zač. 7
(HS: 227, 232; PZ: 192, 198)
18.00 za zdravie a požehnanie rod.
Štefana Turčíka
SOBOTA 22. apríl
Svetlá sobota
Sk 3, 11 – 16, zač. 8; Jn 3, 22 – 33, zač.
11 (HS: 227, 232; PZ: 192, 198)
07.00 + z rod. Bjalasovej a Fedorovej
NEDEĽA 23. apríl
Druhá nedeľa po Pasche. Tomášova
nedeľa. Veľkomučeník Juraj
Sk 5, 12 – 20, zač. 14; Jn 20, 19 – 31,
zač. 65 (HS: 227, 233, 373; PZ: 192,
199, 352)
11.00
zdroj: Slovo
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Od prešovského biskupa
Milovaní moji veriaci!

V tejto viere sa pripravuj a pristupuj k svätej spovedi nie
zo zvyku, nie z donútenia. Ako chorý netrpezlivo čaká,
kým príde lekár, ako sa z práce spotený a špinavý človek
teší, keď zo seba môže zmyť špinu, prach a pot a obliecť sa
do čistých šiat, s takým duchovným smädom aj ty choď do duchovného kúpeľa, k
svätej spovedi. Avšak na to, aby sa svätá spoveď pre teba stala užitočným liekom,
skutočným duchovným kúpeľom, musíš sa na ňu poriadne pripraviť.
Najmä ak sa spovedáš len raz, dvakrát v roku, potom aj pár dní rozmýšľaj o stave
svojej duše. Pripomeň si skutky, slová, myšlienky, ktorými si urazil Pána Boha,
poškvrnil si dušu. Spomeň si zanedbanie či nevykonanie tvojich povinností a
dobrých skutkov, ktoré si bol povinný spraviť. Spomeň si na miesta, domy zábavy,
kde si bol, osoby, s ktorými si sa priatelil. Najmä pri veľkých smrteľných hriechoch
treba nevyhnutne povedať aj počet hriechov, koľkokrát si nadával alebo bol opitý,
alebo si cudzoložil a pod., lebo nie je to jedno, či zhrešíš raz alebo dvadsať ráz.
A ak nijako nevieš určiť presný počet svojich veľkých hriechov, potom povedz,
koľko ich mohlo približne byť za týždeň alebo mesiac.
Nie je dovolené pristupovať k svätej spovedi bez serióznej prípravy, lebo Sväté
písmo hovorí, že je „zlorečený, kto koná Pánovo dielo nedbalo“ (Jer 48, 10). Vedz,
že nedbalá spoveď bez dobrej, serióznej prípravy a bez skutočnej ľútosti – je
hriechom svätokrádeže.
Ak si sa už poriadne pripravil, skúmaj svoje svedomie podľa Božích prikázaní,
cirkevných, siedmich hlavných hriechov, hlasu svojho svedomia, a potom pristúp s
veľkou dôverou k svätej spovedi.
Vzbuď v sebe pravdivú ľútosť kvôli hriechom, lebo bez ľútosti niet odpustenia
hriechov. Pomysli so živou vierou na trest, ktorý si si zaslúžil; nielen dočasný, ale
možno aj večný – za veľké smrteľné hriechy, pre ktoré už nejeden človek sto, tisíc
alebo i viac rokov v pekelnom ohni sa trápi – a bude sa trápiť naveky... Prosí, žiada
Boha aspoň o jedinú minútu, keby sa mohol vyspovedať a oplakať svoje hriechy –
ale túto jedinú minútku nemôže dostať ani za milión dolárov. Čas prosby pre neho
už minul, už je zatratený naveky.
Ale ty si ešte tu. Čas na tvoje prosby ešte neminul. Ešte máš tú minútku, ktorú si

zatratené duše tak veľmi cenia teraz, keď je už neskoro, ale keď ju mali, nevážili
si ju, ako si ju možno nevážiš ani ty. Na všetko iné ju využili, len nie na spravenie
poriadku v duši.
Ale skôr, ako pristúpiš k svätej spovedi, porozmýšľaj, či tvoje minulé spovede
boli dobré! Nezatajil si niekedy naschvál, z farizejskej hanblivosti alebo z prázdnej pýchy nejaký veľký smrteľný hriech? Vedz, že nielen tento zatajený hriech
ostal neodpustený, ale aj ostatné, z ktorých si sa spovedal. Musíš sa potom spovedať za všetky tie roky, v ktorých si nevyznal úprimne svoj hriech.
Pred svätou spoveďou sa musíš zmieriť s tými, s ktorými si rozhnevaný. Odprosiť toho, koho si urazil, a odpustiť tomu, kto urazil teba. Musíš pretrhnúť hriešne
zväzky. Musíš vrátiť ukradnuté veci a ak ich už nemáš, zaplatiť ich cenu, vynahradiť všetky škody. Ak by si tak nemohol spraviť pred svätou spoveďou, musíš mať
aspoň vážny úmysel a silné predsavzatie napraviť každú krivdu a škodu hneď,
keď to okolnosti dovolia. Ak si členom protináboženskej či protikatolíckej organizácie, musíš nevyhnutne z takej organizácie vystúpiť.
Ak čítaš alebo predplácaš či kupuješ protináboženské noviny, knihy, musíš ich
zasielanie zastaviť, viac ich nepredplácať a ani nečítať. Ak toto všetko nespravíš,
zbytočne ideš k svätej spovedi, rozhrešenie aj tak nemôžeš dostať.
V spovednici si pomysli, že nekľačíš pred kňazom, ale pred Božím zástupcom.
Odkry rany svojej duše, hriechy pred lekárom duší – kňazom tak, ako by si sa pred
samotným Pánom Bohom vysťažoval na choroby tvojej duše. Nevšímaj si pokušiteľa – diabla, ktorý ti vzal hanbu, keď ťa lákal na hriech, ale teraz ťa prebúdza k
hanblivosti, aby si zatajil alebo nie celkom úprimne a otvorene vyznal svoje
hriechy. Nepočúvaj diabla, naopak, vytiahni z duše tŕň, vypľuj z úst jed, inak ti
tvoja hanblivosť prinesie večnú smrť. Je pre teba lepšie hanbiť sa pred jedným
kňazom a dostať odpustenie hriechov, pokoj svedomia, získať za minútové zahanbenie z Božej milosti kráľovstvo – ako zatajiť hriech, trpieť vo dne i v noci výčitky svedomia a potom sa za tieto hriechy hanbiť na poslednom súde nielen pred
jedným kňazom, ale pred celým svetom, pred všetkými ľuďmi. Nepriprav diablovi radosť a sebe zahynutie, ale vyznaj svoje hriechy vo svätej spovedi úprimne,
otvorene a jasne.
Neboj sa, kňaz ťa nevyzradí, neposúdi, nevysmeje, ani o tebe nebude zle
zmýšľať kvôli tvojim, hoci aj ťažkým priestupkom. A nielenže sa na teba pre tvoje
hriechy nebude hnevať, ale naopak, bude sa tešiť, že ťa môže vyliečiť a
sprevádzať naspäť k nebeskému Otcovi, ktorý už čaká na tvoj návrat do otcovského domu, ktorý sa viac teší z jedného kajúceho sa hriešnika, ako z 99 spravodlivých.
Akou slávou a radosťou je pre lekára, keď vylieči človeka z ťažkej choroby,
takou slávou a radosťou je pre kňaza rozhrešiť veľkého, ale kajúceho sa hriešnika.
A že kňaz nikdy nevyzradí, z čoho si sa spovedal, na to sa môžeš spoľahnúť a byť
spokojný. Radšej zomrie ako sv. Ján Nepomucký, ale spovedné tajomstvo nevyzradí
(z pastierskeho listu bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča, pokračovanie v ďalšom čísle)







Program veľ konočných
sviatkov
2017
Svätý a veľký štvrtok
09.30 Archijerejská svätá liturgia v prešovskej
katedrále
17.00 Veľká večiereň s Liturgiou svätého Bazila Veľkého – Ľubovec
18.30 Sväté a spasiteľné strasti nášho Pána Ježiša
Krista – Ľubovec
Svätý a veľký piatok
15.00 Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu –
Janov
16.00 Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu –
Ľubovec
Svätá a veľká sobota
08.00 Otvorenie chrámu k celodennej poklone pri
Božom hrobe
17.00 Večiereň s Liturgiou svätého Bazila Veľkého –
Ľubovec
Svätá a veľká nedeľa Paschy
05.00 Utiereň vzkriesenia a posvätenie jedál – Ľubovec
09.00 Vzkriesenie, svätá liturgia a posvätenie jedál –
Janov
11.00 Svätá liturgia a posvätenie jedál – Ľubovec
Svetlý pondelok
09.00 Svätá liturgia – Janov
10.30 Svätá liturgia – Ľubovec

