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tzv. (Veľkonočné) posvätné trojdnie alebo tridu-

um – Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobo-

ta, majú bohatý liturgický obsah a symboliku. Je 

to spoločné pomenovanie troch dní, v ktorých 

si Cirkev pripomína udalosti nášho vykúpenia v 

ich historickom poradí: Kristovu smrť na Veľký 

piatok, Krista uloženého v hrobe na Bielu sobo-

tu a Kristovo zmŕtvychvstanie na Veľkonočnú 

nedeľu.  

Zelený štvrtok  

Podstatou Zeleného štvrtku je spomienka na 

ustanovenie sviatosti Oltárnej i sviatosti kňaz-

stva. Na Zelený štvrtok predpoludním biskupi 

na pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva 

slúžia sväté omše so všetkými kňazmi svojich 

diecéz, táto sv. omša sa nazýva Missa chrisma-

tis. Vo štvrtok večer slávil Ježiš poslednú večeru 

so svojimi učeníkmi. V tento večer ustanovil dve 

sviatosti: kňazstva a eucharistie, resp. premenil 

chlieb a víno na svoje telo a krv. Súčasne takto 

odovzdal apoštolom kňazskú moc so slovami 

„Toto robte na moju pamiatku“. V Zelený štvr-

tok sa večerná svätá omša slávi na pamiatku 

ustanovenia Sviatosti Oltárnej. Táto svätá omša 

je tiež známa obradom umývania nôh 12 mu-

žom, ktorý pochádza z čias svätého Gregora 

Veľkého, ktorý denne hostil 12 žobrákov. Tým-

to dňom, ktorý dostal svoje pomenovanie prav-

depodobne podľa zelene v Getsemanskej zá-

hrade, kde sa Ježiš Kristus modlil pred svojim 

zatknutím vojakmi, začína Veľkonočné trojdnie. 

Vo štvrtok prestávajú zvoniť zvony, ako znak 

spoluúčasti s utrpením Krista. Ich zvuk sa ozve 

až na slávnostnú Glóriu na vigíliu vzkriesenia na 

Bielu sobotu a namiesto nich sa používajú rap-

káče.   

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 pokr-

mov a najesť sa možno za deň len raz do sýtosti. 

Je to deň osobitne zasvätený spomienke Ježi-

šovho utrpenia a smrti na kríži. Je to deň pôstu, 

pokánia a jediný deň roka, kedy sa neslávi Eu-

charistická 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. V 

tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie.  

Biela sobota  

Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka 

v rámci tzv. Veľkonočnej vigílie (bdenia). Podľa 

pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pá-

na, noc bdenia, zasvätená Pánovi (Ex 12, 42). 

Biela sobota - oslava Kristovho zmŕtvychvstania 

začína Veľkonočnou vigíliou. To znamená na 

Bielu sobotu večer, pôvodne v noci, keď sa 

začínala aj židovská Pascha (sviatky Židov kona-

né na pamiatku poslednej večere v egyptskom 

zajatí, keď anjel smrti prešiel okolo príbytkov 

Izraelitov a neuškodil im, lebo mali veraje dverí 

pomazané krvou obetného baránka, Ex 12,1-

51), teda sviatky, pred ktorými bol Pán Ježiš 

ukrižovaný. Počas Veľkonočnej vigílie Cirkev 

bdie a očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie. Kato-

lícka cirkev slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť 

vzkriesenia, znovu sa rozozvučia zvony, ktoré 

od štvrtka večera mlčali. V súčasnosti pobož-

nosti pozostávajú z obradu svetla (požehnanie 

veľkonočného ohňa a veľkonočnej sviece - 

paškálu). Zapaľovaním veľkonočného ohňa a 

svätením veľkonočnej sviece - paškálu, sa začí-

na liturgia veľkonočnej vigílie. Táto svieca je 

stredobodom veľkonočnej slávnosti. Po slovách 

„Kristus, svetlo sveta - Bohu vďaka“ sú od nej 

zapálené ďalšie sviece, ktoré si priniesli veriaci. 

Kríž vyrytý do sviece je znakom smrti, päť otvo-

rov so vsadenými zrnkami tymiánu symbolizuje 

Kristove rany a písmená alfa a omega s letopoč-

tom bežného roku hovoria, že Kristus je Pán 

času i večnosti, počiatok i koniec všetkého. 

Procesia s paškálom pripomína slová samotné-

ho Krista: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasle-

duje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať 

svetlo života“ (Jn 8, 12). Potom nasleduje veľko-

nočný chválospev, v ktorom sa ospevuje dneš-

ná slávnostná noc, vznešený spôsob nášho 

vykúpenia a nakoniec sa poprosíme nebeského 

Otca, aby nám v našom živote svietil svetlom, 

ktorým je Kristus. Veľkonočná vigília obsahuje aj 

ďalšie prvky – bohoslužbu slova, 3 a 7 čítaní zo 

Starého zákona, liturgiu krstu (ak niet krstencov, 

tak sa iba posvätí krstná voda a obnovia krstné 

sľuby), ďalej obrad vzkriesenia a Eucharistickú 

liturgiu (slávnostnú svätú omšu, kde po 40 

dňovej prestávke opäť zaznie víťazný spev Ale-

luja!). Po Veľkej noci nasleduje osemdňová 

oktáva Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá pozos-

táva z týždňa bezprostredne po Veľkej noci a 

končí sa Nedeľou Božieho milosrdenstva. V 

minulosti sa nazývala Biela nedeľa, keďže v roku 

389 cisár Theozodius Veľký (379-385) vyhlásil 

celotýždenné svätenie veľkonočných sviatkov, 

aby novopokrstenci, ktorí počas tejto oktávy 

nosili svoje biele krstné rúcho, mohli dostávať 

ďalšie ponaučenie z kresťanskej náuky. A práve 

biele krstné rúcho sa slávnostne odkladalo v 

posledný deň veľkonočnej oktávy, ktorá potom 

dostala názov Dominica in albis deponendis 

(Nedeľa odkladania bieleho rúcha, tj. Biela ne-

deľa).   

Veľkonočná nedeľa  

V tento deň si rímskokatolíci pripomínajú ukri-

žovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. 

Zmŕtvychvstanie – najväčší Kristov zázrak a 

základná pravda kresťanskej viery. Je to víťazné 

zavŕšenie Kristovho vykupiteľského diela. Jeho 

duša sa opäť spojila s osláveným telom, na 

ktorom síce ostali rany ukrižovania, ale ináč 

nepodliehalo obmedzeniam času a priestoru.  

Veľkonočný pondelok  

Veľkonočný pondelok sa zvykne nazývať aj 

„Pondelkom Baránka“ na pamiatku toho, čo sa 

udialo prvého dňa po sobote. Vtedy totiž anjel 

dodával odvahu ženám, ktoré na úsvite pribehli 

k hrobu a boli vydesené a znepokojené, keď ho 

našli prázdny. „Neľakajte sa!“ povedal im. 

„Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.“ (Mk 16, 6). A do-

dal: „Ale choďte a povedzte (to) jeho učení-

kom“ (porov. tamtiež).                                  (Zdroj: 

archív TK KBS)  
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Katarínske zvesti 
Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

hlas našej farnosti 1(33)/2017 

Položili ste už niekedy otázku: Čo pre mňa osobne znamená 

Veľká noc? V mojom vnútri počas týchto dní veľmi rezonuje 

táto myšlienka. Nezamýšľali ste sa aj vy niekedy nad touto 

otázkou? Ak som kresťan, mal by som vedieť, čo sa slávi na 

Veľkú noc a ako ju mám správne prežiť. Veľká noc to nie je len 

jedlo či oblievačka dievčat. Veľká noc je prechod z otroctva 

hriechu do zasnúbenej zeme. Túto zasnúbenú zem, ktorou je 

večný život, nám daroval Kristus. On má byť v našom živote 

centrom. My môžeme zažiť Veľkú noc v našom živote každý 

deň. Denne máme na sebe pracovať a uvedomovať si, čo v 

našom živote spôsobuje hriech. Hriech je to, čo ničí v našom 

vnútri Veľkú noc – radosť zo stretnutia s Kristom. Ako chápete 

podstatu Veľkej noci? Touto otázkou som oslovil niektorých 

veriacich a bol som zvedavý, akú odpoveď dostanem.  

      Istá rodina hovorí:  

      „ Naša rodina Veľkú noc vníma ako veľkú obetu. Kristovo 

zmŕtvychvstanie nám prináša výzvu uvedomiť si, že len Ježiš 

Kristus – Boží Syn sa pre nás vedel obetovať a urobil to všetko z 

lásky, aby sa s nami stretol vo večnosti Prijal nás takých akí sme, 

s našimi dobrými a zlými vlastnosťami. Napriek našim chybám 

nás nezavrhuje, ale naopak ide nám v ústrety, miluje nás. Čaká 

kedy mu otvoríme svoje srdce, aby mohol doň vstúpiť a vniesť 

pokoj, lásku, radosť, odpustenie. Jeho život, a hlavne jeho zmŕt-

vychvstanie nám ukazuje, že to Ježiš myslí vážne, že mu nie 

sme ľahostajní.“ 

      Katarína, žiacka 6. ročníka  

      „ Pre mňa Veľká noc znamená záchranu, že ma Pán Ježiš 

miloval a pre môj život urobil veľmi veľa. Obetoval sa za nás 

ľudí. My si niekedy nevieme uvedomiť, čo Ježiš urobil pre nás. 

Zabúdame na neho. Mali by sme veľkú noc prežiť ako deň 

nádeje a radosti“. 

      Z uvedených odpovedí môžeme všetci dôjsť k záveru, že ani 

dnes Veľká noc nestráca na svojom význame. Keď teda slávime 

Veľkú noc, nezameriavame sa len na to, čo bolo, ale aj na to, čo 

je a čo bude. Predovšetkým dnes sa mnohí zameriame na veci, 

ktoré nás odvádzajú od Krista. Sú to veci hmotné. Tie nám 

zahaľujú Boha ako aj Veľkú noc. Cez hmotné veci nemôžeme 

uvidieť Ježiša. Môžeme HO viac vidieť cez veci duchovné.  

Kvetná nedeľa  

Posledná pôstna nedeľa, známa pod menom Kvetná nedeľa, alebo 

Nedeľa utrpenia Pána, je prvým dňom Veľkého týždňa. Kvetná nedeľa 

nám pripomína rozhodnutie židovskej rady o Ježišovej smrti a kresťania 

si počas nej pripomínajú triumfálny vstup Ježiša Krista do Jeruzalema. V 

tento deň sa svätia palmové alebo olivové ratolesti, u nás najčastejšie 

bahniatka, tie sa potom spália na popolec, ktorý bude použitý pri obra-

doch Popolcovej stredy budúceho roku. Bahniatka si na posvätenie 

prinášajú aj ľudia, tie si potom nosia domov ako posvätenú vec a zakla-

dajú ich za obrazy, zapichujú do trámov, dávajú do vázy a kedysi ich 

dávali aj do poľa či do maštale. Obrady Kvetnej nedele sa skladajú z 

dvoch častí: zo spomienky na Pánov vstup do Jeruzalema a zo svätej 

omše zasvätenej pamiatke Kristovho utrpenia, v ktorej sa prednášajú 

pašie - časť evanjelia, v ktorom sa opisuje Pánovo umučenie. Pašie (lat. 

passio – utrpenie) – opis utrpenia a smrti Ježiša Krista od Poslednej 

večere až po jeho smrť na kríži, ako ho podávajú evanjelisti. Kvetnou 

nedeľou sa začína Veľký týždeň. Jeho hlavnou myšlienkou je Pánovo 

umučenie, ktoré sa slávilo tri dni už od 4. storočia, z toho je názov Veľko-

nočné trojdnie. Ono je vlastne vyvrcholením Veľkého týždňa.  Veľký 

týždeň – je slovenské pomenovanie obdobia známeho v liturgii ako 

Hebdomada sancta (Svätý týždeň). Posledné tri dni Veľkého týždňa - 

29. apríla o 11.00 na fare bude stretnutie 

mládeže. Pozývame! 
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Veľký týždeň a veľkonočné obdobie vo farnosti 

Zelený štvrtok 

Pánova večera - 18.00 

Po sv. omši bude Krížová cesta na 

Bzovskú Lehôtku 

Od pondelka Veľkého týždňa do 

štvrtku prinášame dary pre chu-

dobných a vo štvrtok pred omšou 

do košov. Nech to budú potraviny, 

ktoré sa nebudú kaziť. Na Zelený 

štvrtok tieto dary prinesieme ako 

obetu na omši. 

Touto svätou omšou Cirkev vstu-

puje do Veľkonočného trojdnia a 

spomína si na 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. Na 

tejto sv. omši ďakujeme Bohu za 

dar Eucharistie a kňazstva. 

Veľký piatok 

Liturgia utrpenia 

a smrti Pána - 15.00 

Po Liturgii bude adorácia  ukri-

žovaného Pána Ježiša v Božom 

hrobe do 20.00. 

O 19.30 budú Vešpery z Breviá-

ra; pozývame zvlášť členov  bu-

niek (doneste si breviáre). 

 

 Vo Veľký piatok je prísny pôst 

 

 Krížová cesta v Pliešovciach 

bude o 10.00 a začneme tiež De-

viatnik Božieho milosrdenstva. 

 

V tento deň Cirkev rozjíma o 

umučení a smrti svojho Pána a 

Ženícha, uctieva kríž, a tak si pri-

pomína svoj pôvod z boku Krista 

spiaceho na kríži a prosí za spásu 

celého sveta. 

Biela sobota 

Deň bdenia a adorácii 

Sása:      

Adorácia Ježiša uloženého v hrobe 

od 10.00 do 15.00  

10.00 - 11.00 - Ranné chvály, Bunka 

č.1   

11.00 - 12.00 - Farská pastoračná 

rada 

12.00 - 13.00 - Bunka č.2  

13.00 - 14.00 - rodiny prvoprijímajú-

cich  detí a eRko 

14.00—15.00—ružencová ruža  1. 

15.00 - 16.00 - ružencová ruža 2. 

 

Pliešovce:  

9.30-10.30 – Bunka 5 a 6 

10.30-11.30 – Ružencové spoločen-

stvo 

Adorácia bude od 9.30 do 11.30;  

 

Bzovská Lehôtka 

adorácia bude od  9.45 do 11.45; 

zapište sa na lístok vyložený v kapln-

ke 

 

Na Bielu sobotu Cirkev zotrvá pri 

Pánovom hrobe a rozjíma o jeho 

utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k 

zosnulým, a na modlitbách a 

pôstom očakáva jeho zmŕtvychvsta-

nie. 

Veľkonočná vigília - 19.45 

Na Liturgiu prinášame sviečky 

Podľa pradávnej tradície táto noc je 

očakávaním Pána a vigília, ktorá sa v 

nej slávi, pripomína svätú noc, v ktorej 

Pán vstal z mŕtvych, a pokladá sa za 

"matku všetkých svätých vigílií. V nej 

totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕt-

vychvstanie a slávi ju sviatosťami kres-

ťanského zasvätenia. Táto vigília je aj 

očakávaním Pánovho príchodu. 

 Veľkonočná nedeľa 

Sása - 9.45 

Pliešovce - 8.05 

Veľkonočný 

pondelok 

Sása - 9.45 

Pliešovce - 8.05 

Na Veľkonočnú nedeľu bude výročná farská zbierka.                    

Pán Boh zaplať.  

Zbierka z Veľkého piatku a Bielej soboty  bude  určená na Svätú zem (Jeruzalem a Boží hrob). 
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Kniha modlitieb na našej webovej stránke! 

Vpíš v nej svoj úmysel, svoju modlitebnú potre-

bu! 

Každý piatok budeme sa v Pliešovciach na Hodine 

milosrdenstva ruženec Božieho milosrdenstva a 

na Modlitbovom stretnutí s Pannou Máriou na 

Bzovskej Lehôtke v sobotu , v nedeľu o 9.20 na 

breviárí v Sáse  na tieto intencie modliť. 

V sobotu 22. apríla v kostole v Pliešovciach bude 

VEČER MILOSRDENSTVA 

pozvani: každý, kto potrebuje Božieho milosrdenstva 

modliť sa bude s námi páter Jozef Mihok, redemptorista  

 

V nedeľu 23. apríla o 11.00 

v kostole v Pliešovciach 

bude 

ODPUSTOVÁ SV. OMŠA 

ktorú celebruje dp. Marko Trochan, plk. Th.Lic. 

Po. sv. omši pozývame na občerstvenie pred kostolom. 

Pre Sásu  sv. omša bude v sobotu 22. apríla o 16.00 v kostole v 

Sáse. 

Farníci zo Sásy stretnú sa v nedeľu o 10.00 hodine pred kostolom 

v Sáse a v procesii prejdu na sv. omšu do Pliešoviec. 

 

TROCHAN MARKO, plk. ThLic., dekan vzdušných síl, Vojenská farnosť 

sv. Michala Archanjela, Zvolen; pochádza z Radatíc, ordinovaný 16. 6. 

1987 pre Košickú arcidiecézu, k r. 2004 vojenský duchovný VPS Trenčín, 

k r. 2005 – vojenský duchovný Zvolen, k r. 2006 - misia KFOR v Kosove, 

k 16. 6. 2007 – vojenský dekan Zvolen, PRÍSLUŠNÝ K VOJENSKÉMU 

ORDINARIÁTU  

Pán Boh zaplať farníkom, ktorí urobili tieto 

veci pre naše kostoly. 

Pliešovce - pozadie pre obraz 

Božieho milosrdenstva, stojan na 

misál, polica, úprava kríža a okolo 

kríža.  

Sása - oprava bočných schodov a nová dlažba; 2 nové 

lustre, obraz A. Trúchleho Sytnianskeho. 

Nové 

Farská púť 15.09. - 17.09. 

 

1.deň: Sása - Góra sv. Anny - Wroclaw - 

Trzebnica 

2. deň: Trzebnica - Legnica - Krzeszów 

3. deň: Trzebnica - Wroclaw (prekvapenie) 

- Sása 

Legnica - sv. omša v kostole, v ktorom sa 

stal eucharistický zázrak a je on vyložený k 

adorácii. 

Podrobnosti o púti budú onedlho! 


