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Príprava
Veľký piatok

Alebo tiež oslava utrpenia a smrti Pána. Podľa pradávnej histórie sa v tento 
deň neslávi Eucharistia. A vlastne ani v nasledujúci, keďže v sobotu ide o vigilij-
nú svätú omšu, teda omšu z nasledujúceho dňa. V tento deň oslavujeme Pánovo 
utrpenie a smrť. Kňaz sa oblečie do červeného rúcha, tak ako by išiel slúžiť svätú 
omšu. Obrady sa začínajú krátkou a tichou modlitbou pred oltárom, ktorý je bez 
akejkoľvek plachty, či ozdoby. Zaužívaným spôsobom tejto krátkej modlitby je 
prostrácia. Je to prejav veľkej a úprimnej pokory. Veľkopiatkové obrady sa skla-
dajú z troch častí. Prvou je liturgia slova v ktorej sa čítajú dve čítania s príslušným 
žalmom. Po nich nasledujú pašie podľa sv. Jána. Osobitný dôraz sa kladie na 
modlitby veriacich. Ak nie je stanovené inak, prednášame Bohu desať prosieb za 
jednotlivé úmysly. Za svätú Cirkev; za pápeža; za biskupov, kňazov, diakonov
a všetok veriaci ľud; za katechumenov; za jednotu kresťanov; za Židov; za tých, 
jednotlivé úmysly. Za svätú Cirkev; za pápeža; za biskupov, kňazov, diakonov
a všetok veriaci ľud; za katechumenov; za jednotu kresťanov; za Židov; za tých, 
jednotlivé úmysly. Za svätú Cirkev; za pápeža; za biskupov, kňazov, diakonov

čo neveria v Krista; za tých, čo neveria v Boha, za tých, čo spravujú štát a za tých, 
čo znášajú útrapy. Týchto desať zvolaní je prejavom starostlivosti veriacich, nie 
len o Cirkev, ale o celý svet, o všetkých, lebo Kristus trpel a zomrel za všetkých 
bez rozdielu. Potom nasleduje poklona krížu. Tento obrad poklony sa môže ko-
nať so zahaleným krížom, ale aj s odhaleným. Kňaz trikrát a stále vyšším hlasom 
zaspieva: „Hľa drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta.“ Po odpovedi ľudu 
po každej výzve si všetci na chvíľu kľaknú a zotrvávajú v tichej modlitbe. Potom 
nasleduje poklona krížu. Tá sa koná rozlične podľa miestnych zvyklostí. Na po-
klonu sa prináša len jeden kríž, ktorý má pripravené vhodné a dôstojné mies-
to, keďže od obradov Veľkého piatku až po obrady Veľkonočnej vigílie sa krížu 
vzdáva úcta pokľaknutím. Po skončení poklony krížu sa v tichosti prikryje oltár 
plachtami a kňaz, alebo diakon prinesie na oltár Eucharistického Krista. Potom 
kňaz vyzve na modlitbu Pána Otče náš. Obrady pokračujú zvyčajným spôsobom. 
Po modlitbe Po prijímaní kňaz rozpustí zhromaždených. Môže však nasledovať 
aj sprievod do Božieho hrobu. Tam ostáva Oltárna sviatosť vystavená k verejnej 
poklone. Počas procesie sa spieva. Potom kňaz prednesie krátku modlitbu, zotrvá
v tichej modlitbe a potom mlčky odchádza do sakristie.
 Veľký piatok je oslavou utrpenia a smrti. Len málokto oslavuje utrpenie a smrť,
lebo žiadne utrpenie a smrť nespôsobili to, čo spôsobilo Ježišovo utrpenie
a smrť. Lebo len Ježišova smrť a len jeho utrpenie prinieslo odpustenie hriechov 
a vykúpenie z večnej záhuby.
                                               kaplán Dalibor





Dňa 07.03.2015 sa mladí
z našej farnosti zúčastnili 
na volejbalovom turnaji
v Prešove. Porazili družstvo 
z Jarovníc, Prešova a Med-
zilaboriec. V semifinále si 
zmerali sily s Kysakom,
s ktorým prehrali o pár bodov.s ktorým prehrali o pár bodov.s ktorým prehrali o pár
Z 28 družstiev sa umiest-
nili na krásnom 8. mieste. 
Za účasť ďakujeme: Jánovi 
Kovalčinovi, Tamare Hu-
dákovej, Adamovi Paličko-
vi, Timei Blichovej, Domi-
nikovi Uhrinovi, Antónii 
Pacoľákovej a Eugénii Ko-
ribaničovej.

Oznamy
Pozývame vás na dekanátne večeradlov utorok 17.3.2015 od 14.00 hod.

 pod vedením farnosti Ohradzany.

Prosíme vás o pomoc pri veľkom upratovaní kostola a fary – v sobotu 
21. marca od 9.00 hod. 

Spovedať chorých, ktorých ste nahlásili v sakristii pôjdeme 
v stredu 25.3. od 8.30 hod. 

Venujte 2 % Podaj ruku - Aj tento rok Vás poprosíme o 2% 
z Vašich daní pre naše OZ Podaj ruku. Z týchto prostriedkov sme 

financovali  aktivity pre deti a mládež v našej farnosti. 
Tlačivá nájdete pri východe z kostola  a na našom farskom webe: 

www.humenne3.rimkat.sk

Pozývame mladých na Arcidiecézne stretnutie mladých do Prešova. 
Dňa 11.4.2015. Nahlásiť  sa možete v sakristii. Doprava a registračné  7 €.

Viac na www.premladez.skwww.premladez.sk

Povedz jasné NIE- apríl – máj 2015- relaxačno – poznávací výlet 
nielen pre birmovancov do Žakoviec
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Poriadok bohoslužieb
16. 3. 2015 - 29. 3. 2015


