
PRIEBEH SLÁVENIA

VEĽKEJ NOCI 
v Snežnici© RKC Farnosť Snežnica

FARNOSŤ SNEŽNICA
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

zasvätená Sedembolestnej Panne Márii 

ČO SA STALO? 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. (Mt 16, 6) A dodal: „Ale choďte 
a povedzte to jeho učeníkom“.

Tento sviatočný deň Veľkej noci je známy aj šibačkou a 
oblievaním dievčat vodou.

ČO UVIDÍM V KOSTOLE? Sviatočné slávenie naďalej trvá. 
Výnimočnosť týchto dní symbolizuje bohatá kvetinová 
výzdoba, prítomná socha zmŕtvychvstalého Krista, radostný 
spev počas celej svätej omše.

V slávnostnom duchu pokračujeme, veď od Veľkonočnej 
nedele slávime veľkonočnú oktávu, to znamená, že 8 dní 
oslavujeme ako jeden deň. Inak povedané, Veľkonočná 
nedeľa trvá 8 dní.

ČO MÁ OBLEČENÉ KŇAZ? Kňaz má oblečené rúcho bielej farby, 
pretože plní radosti oslavujeme Ježišovo víťazstvo nad 
smrťou. 

7:30 svätá omša vo farskom kostole

9:30 svätá omša vo farskom kostole

11:00 svätá omša v kaplnke v Oškerde

VEĽKONOČNÝ PONDELOK



BIELA SOBOTAZELENÝ ŠTVRTOK
ČO SA STALO? Vrcholom Bielej soboty je Veľkonočná vigília, 
ktorá sa slávi po západe slnka. Sviatok má súvis so 
židovskou Paschou, ktorú židia slávili 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. Počas Veľkonočnej 
vigílie Cirkev bdie a očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie, ktorý 
sa obetoval ako Boží Baránok. 

ČO UVIDÍM V KOSTOLE? Slávenie Veľkonočnej vigílie sa začína 
zapaľovaním a požehnaním veľkonočného ohňa a svätením 
veľkonočnej sviece – paškál. Od nej sa odpaľujú ostatné 
sviece. Veľkonočný chválospev (exultet) a rozsiahlejšie 
čítania Božieho slova nám pripomínajú dejiny našej spásy. 
Znovu sa rozozvučí orgán a zvony, ktoré od štvrtka večera 
mlčali. Po prvýkrát od začiatku pôstu spievame radostné 
Aleluja! Tiež spievame litánie ku všetkým svätým a prosíme 
ich, aby sa k nám pripojili v modlitbe k Bohu. Katechumeni 
vstupujúci do Katolíckej cirkvi prijímajú krst, birmovku a 
Eucharistiu. 

ČO MÁ OBLEČENÉ KŇAZ? Kňaz má oblečené rúcho bielej farby, 
pretože plní radosti oslavujeme Ježišovo víťazstvo nad 
smrťou. 

 od 8:00 poklona pri Božom hrobe

18:00 Uschovanie Sviatosti Oltárnej

18:30 obrady Vzkriesenia 

ČO SA STALO? Kresťania si pripomínajú slávne Ježišovo 
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 po klincoch, ale ináč 
nepodlieha obmedzeniam času a priestoru. Ježiš sa zjavuje 
Márii Magdaléne, Petrovi, Jánovi a ostatným učeníkom. 

ČO UVIDÍM V KOSTOLE? Veľkonočná nedeľa je Nedeľou všetkých 
nedieľ. Oltár je opäť vyzdobený. Na oltári je prítomná socha 
zmŕtvychvstalého Krista. Kvetinová výzdoba je slávnostná a 
bohatá. Zvuk orgánu je mohutný. Spievame radostné piesne. 
Veľkonočná nedeľa je najväčším kresťanským sviatkom v 
roku.

ČO MÁ OBLEČENÉ KŇAZ? Kňaz má oblečené rúcho bielej farby, 
pretože plní radosti oslavujeme Ježišovo víťazstvo nad 
smrťou. 

7:30 svätá omša vo farskom kostole

9:30 svätá omša vo farskom kostole

ČO SA STALO? Ježiš sa vydáva na svoju cestu utrpenia. Ponúka 
sa ako Baránok, ktorý svojou obetou zmieruje ľudí s Otcom. 
Je bičovaný, súdený Pilátom, nesie kríž, padá na krížovej 
ceste, prichádza na Golgotu, dáva nám Máriu za svoju 
matku, odpúšťa zločincovi a nakoniec na kríži zomiera za 
naše hriechy. V tento deň sa veriaci vo farnostiach spoločne 
modlia krížovú cestu. Veľký piatok je osobitne zasvätený 
spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. Je to deň 
pôstu, pokánia a jediný deň roka, kedy sa neslávi 
eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná liturgia umučenia 
Pána. Veriaci sa postia od mäsitých pokrmov, do sýtosti sa 
možno najesť len raz za deň.

ČO UVIDÍM V KOSTOLE? Toto je jediný deň v roku, v ktorom sa 
neslávi eucharistická obeta. Oltáre sú bez chrámového 
rúcha. Svätostánok zostáva stále prázdny a chrám je bez 
výzdoby. V tento deň sa čítajú pašie podľa sv. Jána. V 
obradoch vzdávame úctu Ježišovmu krížu gestom lásky 
(pobozkanie, pokľaknutie a podobne). 

ČO MÁ OBLEČENÉ KŇAZ? Kňaz má oblečené rúcho červenej farby, 
ktoré nám pripomína Kristovu krv vyliatu za nás.

9:00 Krížová cesta ku kaplnke na Medzivretní, 
v prípade nepriaznivéhopočasia bude pobožnosť v kostole

15:00 Obrady Veľkého piatku vo farskom kostole

 do 20:00 možnosť individuálnej poklony pri Božom hrobe

ČO SA STALO? Ježiš Kristus slávil poslednú večeru so svojimi 
učeníkmi. V tento večer premenil chlieb a víno na svoje telo a 
krv. Súčasne takto odovzdal apoštolom kňazskú moc. 
Podstatou Zeleného štvrtka je spomienka na ustanovenie 
Sviatosti oltárnej i sviatosti kňazstva. Na Zelený štvrtok 
predpoludním biskupi slúžia sväté omše so všetkými kňazmi 
svojich diecéz. Pri týchto omšiach posväcujú aj tri druhy 
oleja: krizmu, olej katechuménov a olej chorých. Olej je 
znamením sily. V liturgii sa olej používa pri krste, birmovaní, 
sviatosti pomazania chorých a pri vysvätení kňazov. Na 
Zelený štvrtok sa jedia pôstne jedlá, často zelenej farby podľa 
názvu tohto dňa.

ČO UVIDÍM V KOSTOLE? Vo štvrtok prestáva hrať orgán a zvoniť 
zvony, ako znak spoluúčasti s utrpením Krista. Ich zvuk sa 
ozve až na slávnostnú Glóriu počas vigílie vzkriesenia na 
Bielu sobotu. Namiesto nich sa používajú rapkáče. Po 
skončení svätej omše si veriaci pripomínajú bdejúceho 
Ježiša v Getsemanskej záhrade. Apoštoli od únavy zaspali, 
Ježiš ostal celkom sám, opustený. Túto udalosť symbolizuje 
nielen otvorený prázdny svätostánok, zhasnuté večné svetlo 
pred ním, prenesenie Sviatosti oltárnej na bočný oltár, ale aj 
obnažovanie oltárov a odnášanie všetkých predmetov z nich. 

ČO MÁ OBLEČENÉ KŇAZ? Kňaz má oblečené rúcho bielej farby na 
znak našej lásky k Ježišovi v Eucharistii. 

18:00 svätá omša vo farskom kostole v Snežnici

21:00 Hodina s trpiacim Kristom - pobožnosť vo farskom kostole

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

VEĽKÝ PIATOK


