
ročník XV.
2017
10

INFORMÁTOR
GR. KAT. FARNOSTI PREŠOV - SÍDLISKO 3

Vydáva Gréckokatolícky farský úrad Prešov - Sídlisko 3, Mirka Nešpora 24, 08001 Prešov. Tel.: 051/7743202,  
web: http://www.sidlisko3.sk, email: fara@sidlisko3.sk. Vychádza dvojtýždenne. Príspevok je dobrovoľný.  

Neprechádza jazykovou úpravou. Vyhradené práva na úpravu článkov. 
Bankové spojenie - IBAN: SK69 7500 0000 0040 0021 6918. 

FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 
22. a 29. mája večer. Telocvičňa bude v 
pondelok 22. a 29. mája. Modlitby mu-
žov budú v utorok 23. a 30. mája večer. 
Nácvik zboru bude v stredu 24. a 31. 
mája večer. Stretko na fare a zborík budú 
v piatok 26. mája o 16:15 hod.
u Vo štvrtok 25. mája máme prikáza-
ný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Po sv. 
liturgiách o 6:30 hod. i 18:00 hod. bude 
myrovanie. O 19:00 hod. vás pozývame k 
modlitbe večeradla pred Najsv. Eucharis-
tiou obetovaného za kňazov.
u Prvopiatkový týždeň bude od 29. 
mája do 2. júna. Spovedať budeme ako 
zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý pia-
tok mesiaca bude celodenná adorácia 
podľa rozpisu a Korunka Božieho milosr-
denstva s modlitbou žalmov o 15:00 hod. 
Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na 

podporu práce s mladými farnosti.
u V sobotu 3. júna máme poslednú zá-
dušnú sobotu. Po rannej sv. liturgii sa po-
modlime panychídu s čítaniami hramôt.
u V nedeľu 4. júna máme sviatok Zo-
stúpenia Svätého Ducha. Po oboch sv. 
liturgiách bude myrovanie. V tento deň 
vás pozývame aj na večiereň so špeciál-
nymi modlitbami na kolenách.
u Deň rodiny - Family day - sa tohto 
roku uskutoční v nedeľu 4. júna v Centre 
pre rodinu Na Sigorde. Vopred vás naňho 
srdečne pozývame.
u V mesiaci máj sa modlíme po sv. li-
turgiách v stredy a piatky na striedačku 
moleben a akatist k presv. Bohorodičke.
u V mesiaci jún sa budeme po sv. litur-
giách modliť moleben k Božskému Srdcu 
Ježišovmu.

o. Peter Kačur

R ADOSŤ L ÁSKY
Mnohé rodiny znehodnocuje nezamestnanosť a neistota práce, čo im spôsobuje 

utrpenie, ako to čítame v Knihe Rút. Rút stráca manžela, postavenie, prichádza o ma-
jetok a odchádza z domova. No upiera sa spolu so svokrou k jedinej možnej opore, 
a to k Bohu. A Boh ich vyvádza z nešťastia. Podobne hovorí aj Ježiš v podobenstve o 
nádenníkoch, ktorí sú v nútenej nečinnosti na námestí (porov. Mt 20, 1 – 16). Toto isté 
spoločnosť tragicky prežíva v mnohých krajinách a tento nedostatok práce rozličný-
mi spôsobmi narúša pokoj rodín. Podnikateľské prostredie, ktoré podporuje rodinu, 
ukazuje Bóz. Jeho zamestnanci sú šťastní a plní pokoja a radosti. To isté ponúka vi-
nohradník nádenníkom - istotu zárobku, istotu, že on má o nich záujem.

Nezabúdajme ani na degeneráciu, ktorú hriech vovádza do spoločnosti – keď sa 
človek správa ako tyran vzhľadom na prírodu, devastuje ju, používa ju egoistickým 
či dokonca brutálnym spôsobom. Cez Bibliu vidíme, že za svojím prospechom je 
človek ochotný ničiť aj prírodu. Dôsledkom toho je premieňanie pôdy na púšť (po-
rov. Gn 3, 17-19), ako aj ekonomické a spoločenské poruchy rovnováhy, proti ktorým 
sa jasne dvíha aj hlas proroka Eliáša (porov. 1 Kr 21). V knihe Kroník vidíme, ako sa 
falošné svedectvo a túžba po majetku obracia proti slabším. Aj sám Ježiš ukazuje 
na nespravodlivosť (porov. Lk 12, 13-21; 16, 1-31). Je to smutný obraz aj dnešnej 
spoločnosti.    

Spracoval diakon R. Hreňo (body 25 - 26)

Pri oslavách 100. výročia fatimských 
zjavení rezonuje téma troch tajomstiev 
takmer na každom stretnutí venovanom 
tejto problematike. Vo svete sú čoraz 
známejšie mená troch vizionárov - detí 
z Fatimy - Františka, Hyacinty a Lucie. 
Zaiste aj vďaka ich minulotýždňovému 
svätorečeniu. O Fatime sa hovorí. A nie-
len v pozitívnom slova zmysle. Počas 
tohto týždňa som si prečítal zaujímavý 
článok, v ktorom sa píše, či zázrak, ktorý 
sa udial v októbri 1917 vo Fatime (tancu-
júce a farby meniace slnko) bol skutočne 
reálny. Hoci cirkev tento zázrak v roku 
1930 uznala a prijala za vierohodný, pre 
vedcov ide o jav, ktorý stále podlieha 
bádaniu. Dokonca existujú rôzne teórie, 
ktoré hovoria, prečo takýto zázrak nebol 
možný a poukazujú na rôzne interpre-
tácie ľudí. V skratke povedané mnohí z 
vedcov vysvetľujú tento jav takto: ak by 
sa to aj stalo, muselo by byť tancujúce 
slnko viditeľné všade na celom svete, 
zázrak môže byť vysvetliteľný psycholo-
gickými faktormi ako sugescia či parai-
dolia, svedectvá ľudí, ktorí zázrak videli, 
nie sú identické, ba dokonca nemajú ani 
spoločný základ, zázrak sa odohral iba v 
ich mysliach a pod. Človek, ktorý nechce 
prijať nadprirodzenú skutočnosť, bude 
stále hľadať dôvody, prečo neveriť. Mož-
no zo strachu, že sa nabúra jeho vlastné 
presvedčenie a čo ak bude potom mu-
sieť uveriť?

My katolíci veríme, že vo Fatime sa 
skutočne zjavila Panna Mária, ktorá odo-
vzdala trom malým deťom slová pokánia 

a pozvala skrze nich celý svet k obráte-
niu, k zmene zmýšľania, k láske a odpus-
teniu, neustálej modlitbe predovšetkým 
za hriešnikov. Ale aj v dnešnej dobe exis-
tujú ľudia, ktorí budú popierať očividné 
a zjavné zázraky a znamenia dnešných 
čias. O aké ide? Koľko ľudí sa rozhodlo 
prijať pozvanie Márie k pokániu? Koľko 
ľudí zmenilo svoje životy vďaka stretnu-
tiu so živým Bohom práve cez Máriu a jej 
posolstvo? Koľko ľudí zanechalo hriech a 
zmierilo sa so svojimi nepriateľmi? Toto 
sú len niektoré príklady zázrakov dneš-
ných čias, nad ktorými môže človek tiež 
filozofovať alebo ich jednoducho prijať 
ako fakt. 

Fatimská Panna Mária nežiada od 
človeka veci, ktoré by nedokázal splniť. 
Vari neviem povedať prepáč? Vari nepo-
znám slovo odpúšťam? Vari je nemožné 
zmieriť sa so svojím hnevníkom? Vari 
sa je ťažko modliť? Takto by sme mohli 
pokračovať do nekonečna. Našli by sme 
toľko oblastí, v ktorých potrebujeme dať 
šancu Božej láske, aby do nich vstúpila a 
aby obrátila môj život hore nohami. 

Bratia a sestry, Božia Matka prichá-
dza, aby obrátila môj život naruby. Aby 
mi pripomenula, že často krát zaspávam 
v svojom živote a že s ním potrebujem 
niečo urobiť. Prichádza preto, aby mi 
povedala, že Boh ma aj napriek mojim 
hriechom zachránil na kríži. Božia Matka 
sa stáva aj v dnešných dňoch dôkazom 
Božej lásky, ktorou horí Ježišovo Srdce ku 
každému z nás. Mária, zachráň nás!

o. Peter Kačur

Zázrak či fikcia? Skutočne sa to tak stalo?



Pondelok, 22. máj
Svätý mučeník Bazilisk
06:30 csl. sv. lit. (HP 102, 141); 18:00 csl. sv. 
lit. (PZ 101, 148); Ap. zač. 39. (Sk 17, 1 – 15); 
Jn zač. 40. (11, 47 – 57)

Utorok, 23. máj
Náš prep. otec a vyznávač Michal, synad-
ský biskup    
06:30 sl. sv. lit. (PZ 101, 142); 18:00 csl. sv. 
lit. (HP 102, 136); Ap. zač. 40b. (Sk 17, 19 
– 28a); Jn zač. 42a. (12, 19 – 36a)   

Streda, 24. máj
Zakončenie paschy
06:30 csl. sv. lit. (HP 224); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
208); Ap. zač. 41. (Sk 18, 22 – 28); Jn zač. 43. 
(12, 36 – 47)

Štvrtok, 25. máj
Nanebovstúpenie Pána. Prikázaný svia-
tok. Myrovanie.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 210, 109); 18:00 csl. sv. 
lit. (HP 225, 387); Ap. zač. 1. (Sk 1, 1 – 12); Lk 
zač. 114. (24, 36 – 53)
19:00 Večeradlo obetované za kňazov

Piatok, 26. máj
Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedem-
desiatich
06:30 csl. sv. lit. (HP 225); 18:00 csl. sv. lit. 
(PZ 210); Ap. zač. 42. (Sk 19, 1 – 8); Jn zač. 
47. (14, 1 – 11a)

Sobota, 27. máj
Svätý hieromučeník Terapont  
06:30 csl. sv. lit. (HP 225); 18:00 csl. sv. lit. 
(PZ 210);  Ap. zač. 43. (Sk 20, 7 – 12); Jn zač. 
48a. (14, 10b – 21)
18:45 Novéna k Matke ustav. pomoci

Nedeľa, 28. máj
6. hlas. Siedma nedeľa po Pasche – ot-
cov prvého nicejského snemu. 
08:00 csl. sv. lit. (HP 229); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 
213); Ap. zač. 44. (Sk 20, 16 – 18a. 28 – 36); 
Jn zač. 56. (17, 1 – 13)
17:00 Večiereň   

Pondelok, 29. máj
Svätá prep. mučenica Teodózia, panna       
06:30 csl. sv. lit. (HP 225); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
210); Ap. zač. 45. (Sk 21, 8 – 14); Jn zač. 49. 
(14, 27b – 15, 7)

Utorok, 30. máj
Náš prep. otec Izák, igumen Dalmatovho 
kláštora
06:30 sl. sv. lit. (PZ 210); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
225); Ap. zač. 46. (Sk 21, 26 – 32); Jn zač. 53. 
(16, 2b – 13a)

Streda, 31. máj
Svätý apoštol Hermas
06:30 csl. sv. lit. (HP 225); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
210); Ap. zač. 47. (Sk 23, 1 – 11); Jn zač. 54. 
(16, 15 – 23)

Štvrtok, 1. jún
Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci     
06:30 sl. sv. lit. (PZ 210); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
225); Ap. zač. 48. (Sk 25, 13 – 19); Jn zač. 55. 
(16, 23b – 33a)

Piatok, 2. jún
Zakončenie sviatku Nanebovstúpenia 
Pána. Prvý piatok.
06:30 csl. sv. lit. (HP 225); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
210); Ap. zač. 50. (Sk 27, 1 – 44); Jn zač. 57. 
(17, 18 – 26)
7:30 - 16:30 Celodenná adorácia
15:00 Korunka Božieho milosrdenstva a   
            modlitby žalmov        

Sobota, 3. jún
Piata zádušná sobota
06:30 csl. sv. lit. (HP 231); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
116); Ap. zač. 51. (Sk 28, 1 – 31); Jn zač. 67. 
(21, 15 – 25)

Nedeľa, 4. jún
Nedeľa svätej Päťdesiatnice
08:00 csl. sv. lit. (HP 232); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 
216); Ap. zač. 3. (Sk 2, 1 – 11); Jn zač. 27. (7, 
37 – 52; 8, 12)     
17:00 Večiereň

o. Peter Šturák ml.

c h O D e N i e  D O  c h R Á M u

Úkony - okiadzanie

L i T u R G i c K Ý  P R O G R A M

Pri našich bohoslužbách často používame kadidlo, ktorým okiadzame ako časti 
cerkvi, tak aj veci a ľudí. Okiadzanie je podľa svedectva cirkevných otcov symbolom 
modlitby a klaňania sa Bohu. Okiadzaním si uctievame sväté ikony a veci. Okiad-
zaním veriacich sa ich modlitby prijímajú a udeľuje sa im posvätenie, ktoré prichádza 
neviditeľne ako vôňa kadidla. Táto vôňa symbolizuje vôňu Svätého Ducha, ktorý spô-
sobuje, že modlitba je pre nás ľúbeznou vôňou, nie ťažkým bremenom.

Kňaz (alebo diakon), keď okiadza cerkov, začína vo svätyni. Ako prvé okiadza 
prestol (oltár) zo všetkých strán, ďalej zaprestolnú ikonu a všetky ikony vo svätyni. 
Potom vychádza von zo svätyne a pokračuje okiadzaním ikon na ikonostase, po 
ktorom ide a okiadza steny chrámu so všetkými ikonami. V chrámoch, kde sú  lavice 
„prilepené“ k stene chrámu, kňaz prechádza stredom a vracia sa pred ikonostas. Až 
odtiaľto okiadza prítomný ľud, ktorý odpovedá úklonom.

Spracoval o. Peter Šturák ml.

M Á R i A  A  F AT i M A

- zdržanlivosť od mäsa

Radujme sa. V nebi mame matku… 
„Na nebi sa ukázalo znamenie... žena ode-
tá slnkom.“ (Zjv 12, 1) Potom sme v evan-
jeliu počuli Ježiša povedať učeníkovi: 
„Hľa, tvoja matka.“ (Jn 19, 26 - 27) Máme 
matku. „Prekrásnu Pani“, hovorili si medzi 
sebou fatimskí vizionári cestou domov 
v ten požehnaný deň 13. mája pred sto 
rokmi. A večer sa Hyacinta nezdržala a vy-
javila tajomstvo matke: „Dnes som videla 
Pannu Máriu.“ Videli nebeskú Matku... 
Týmito radostnými slovami začal svoju 
homíliu Sv. Otec František vo Fatime 13. 
mája 2017. Pápež nám na  100.vyročie 
ukázal príklad ako žiť fatimské posolstvo. 
12. mája sa modlil a zasvätil sa cez Ru-
žencovou Pannu Máriu Bohu. Modlil sa 
do polnoci sv. ruženec s miliónmi ľudí na 
celom svete aj cez média. Priniesol obe-
tu pokánia jeho únavy. V nedeľu slávil 
sv. omšu, kde svätorečil Hyacintu a Fran-
tiška. Modlil sa adoráciu, povzbudzoval 

chorých a požehnal Eucharistiou celý 
svet. Nasledujme jeho svedectvo, mod-
lime sa denne sv. ruženec, prinášajme 
pokánie, žime evanjelium a fatimské po-
solstvo, o ktorom sa dočítate viac aj v ča-
sopise Slovo č. 10. Veľkým svedectvom je 
pre nás aj náš otec arcibiskup Ján Babjak, 
ktorý sa tiež snaží žiť fatimské posolstvo. 
25. júna chce v Ľutine zasvätiť celu Pre-
šovskú archieparchiu Nepoškvrnenému 
Srdcu. Chválime Fatimskú Pannu Máriu 
aj za svedectvo nášho otca Petra Kaču-
ra, ktorý 13. mája mal nádhernú homíliu 
o fatimských zjaveniach a viedol fatim-
ské večeradlo. V homílii uviedol, že tuží, 
aby sme sa všetci každého 13. v mesiaci 
o 18:00 hod. stretli v našom chráme až 
do 13. októbra. Nasledujme ich príklad. 
Nech sa za nás všetkých prihovára Fatim-
ska Panna Mária aj sväté fatimské deti. 
Celí Tvoji Ježiš a Mária.

spracoval J. Dvorščák


