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Pôst – o čom to všetko je?
≽
≽ Inštrumentálna hudba
≽
≽ Pozdrav
≽
≽ Privítanie
≽
≽ Vstupná modlitba
≽
≽ Pieseň č. 217
≽
≽ Biblické čítania: Joel 2,1-2.12-17 / 2Kor 5,20b-6,10 / Mt 6,16-18
≽
≽ Pieseň č. 216
≽
≽ Kázeň Božieho slova – Joel 2,12-13a
≽
≽ Pieseň č. 222, v. 1-2
≽
≽ Príprava na vyznanie hriechu
≽
≽ Pieseň č. 222, v. 3-4
≽
≽ Modlitba
≽
≽ Všeobecné rozhrešenie
≽
≽ Pieseň č. 209, v. 1-2
≽
≽ Sv. Večera Pánova
≽
≽ Požehnanie
≽
≽ Pieseň č. 209, v. 3-4
≽
≽ Ukončenie s podaním rúk

KÁZŇOVÝ TEXT: Joel 2,12-13a
12 Teraz však – znie výrok Hospodina – vráťte sa ku mne celým
srdcom, v pôste, plači a náreku! 13 Roztrhnite si srdcia, a nie rúcha,
vráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu!

POPOLCOVÁ STREDA
Popolcová streda alebo škaredá streda je v liturgickom kalendári prvý
deň pôstneho obdobia. Jej termín pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou; do
týchto 40 dní sa nepočítajú nedele. Pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa jej
termín každý rok mení.

Názov dňa pochádza zo zvyku páliť palmy či bahniatka z Kvetnej nedele
z minulého roka. Takto získaný popol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej
stredy, kedy sú veriaci poznačení popolom na čelo; tento symbol sa vzťahuje
na blízkovýchodnú tradíciu sypania popola na hlavu na znamenie pokánia
pred Bohom.

Poznačenie popolom je sprevádzané slovami: „Pamätaj, že si prach
a na prach sa obrátiš.“ alebo „Kajajte sa a verte v evanjelium.“
Pre mnoho kresťanov predstavuje Popolcová streda pripomienku vlastnej konečnosti a cieľa či nasmerovania vlastného života. Vyznačuje sa teda
pokáním.

