
VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020 

Na ZELENÝ ŠTVRTOK si pripomíname udalosti z večeradla, kde  

Pán Ježiš s učeníkmi slávil Poslednú večeru.  

V tento sviatočný deň si teda pripomíname tri krásne udalosti: 

- ustanovenie Eucharistie, teda svätej omše, 

- ustanovenie sviatosti kňazstva, 

- príkaz lásky k blížnemu. 
 

Túto Veľkú noc sa vy, veriaci, nemôžete osobne zúčastniť n 

spoločne so svojim kňazom na sv. omši v kostole. Ale pozývam vás sledovať sväté 

omše v televízii (TV LUX, RTVS), v rádiu prípadne cez internet a duchovne sa 

pripojiť k sláveniu najväčších sviatkov. Celkom osobitne Vás pozývam, aby ste si na 

konci sv. omše vykonali duchovné sv. prijímanie a pri osobnej modlitbe poďakovali 

Pánu Ježišovi, že prebýva s nami v Eucharistii vo všetkých svätostánkoch. 

VEĽKÝ PIATOK je dňom, keď Pán Ježiš za naše hriechy a za našu 

spásu zomiera na kríži. Preto je dnešný deň dňom prísneho pôstu a 

pokánia – veriaci sa majú zdržiavať mäsitého pokrmu a zachovávať 

prísny pôst. Odporúča sa predĺžiť tento pôst aj na Bielu sobotu. Podľa 

pradávnej tradície Cirkev v tento deň neslávi Eucharistiu, rozjíma o 

umučení Pána Ježiša a uctieva si kríž. 

V rodine sa pomodlite krížovú cestu. Položte si v obývačke na stôl   

                                              Kríž, zapáľte pri ňom sviece a uctite si ho modlitbou, pobozkaním 

a pokľaknutím, ako keby ste boli na obradoch v kostole. Môžete si prečítať Pašie, 

teda evanjelium sv. Jána (kapitoly 18 a 19) a rozjímať nad Kristovým utrpením. 

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA je bdením a očakávaním Pána Ježiša Krista.  

V nej radostne zaznieva slávnostné Aleluja, Pán Ježiš vstal zmŕtvych.  

Na znak radosti zaznejú v našej farnosti zvony o 20.00 hod. V tej 

chvíli budem súkromne sláviť liturgiu vzkriesenia vo farskom 

kostole. Počas zvonenia si môžete doma slávnostne prečítať 

evanjelium sv. Matúša (začiatok kapitoly 28), zaspievať radostné 

Aleluja a zapáliť sviecu na znak radosti zo zmŕtvychvstania. 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA je pre každého kresťana najradostnejším a najslávnostnejším 

dňom celého liturgického roku. Je slávnosťou všetkých slávností.  

Pripojte sa prosím všetci k sláveniu sv. omše prostredníctvom sledovania televízie či 

rozhlasu. Pápež František udelí na poludnie požehnanie Urbi et orbi. Ja budem 

súkromne sláviť slávnostnú sv. omšu v našom farskom kostole sv. Mikuláša za Vás 

všetkých, za celú moju farnosť. O 9.30 hod. celej farnosti udelím spred vchodu 

kostola požehnanie so Sviatosťou oltárnou za radostného hlaholu zvonov. 
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