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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 
11. a 18. septembra večer. Modlitby mu-
žov budú v utorok 12. a 19. septembra 
večer v sakristii. Biblická škola v tom is-
tom čase ako modlitby mužov, ale stret-
nutie prebehne v chráme. Nácvik zboru 
bude v stredu 13. a 20. septembra večer. 
Tichá adorácia s Korunkou Božieho mi-
losrdenstva a požehnaním bude 14. a 
21. septembra v čase 19:00 - 21:00 hod.
Stretká detí na fare a zborík začnú od 22. 
septembra o 16:15 hod.
u Od pondelka 11. septembra začí-
name s telocvčňou na ZŠ Prostějovská 
v čase 19:00 - 20:00 hod. Pozývame do 
nej  deti, mladých aj rodičov. Telocvičňa 
bude počas celého školského roka ok-
rem prázdnin.
u Vo štvrtok 14. septembra máme svia-
tok Povýšenia sv. Kríža. Sv. liturgie budú 

o 6:30 a o 18:00 hod. s myrovaním.
u V piatok 15. septembra je voľnica. Sv. 
liturgie v česť presv. Bohorodičky Spolu-
trpiteľky budú o 6:30 a 17:30 hod.
u Pozývame rodičov tých detí, ktoré 
pôjdu tohto školského roku na prvú sv. 
spoveď, aby ich nahlasovali v sakristii 
chrámu, a to čím skôr. Príprava začína od 
októbra 2017.
u V nedeľu 17. septembra máme po 
oboch sv. liturgiách zbierku na kňazský 
seminár.
u V nedeľu 24. septembra bude naša 
farská zbierka na stavbu fary tiež po 
oboch sv. liturgiách.
u Zároveň sa v tú istú nedeľu pôjde aj 
na zbierku do Malcova. Záujemcovia sa 
môžu zapísať vzadu na papier. Čas od-
chodu bude včas oznámený.

o. Peter Kačur

R ADOSŤ L ÁSKY
Pokorne a sebakritický si uznajme, že náš spôsob prezentovania kresťanských 

hodnôt, a zaobchádzanie s ľuďmi veľakrát napomáhal tomu, čo nám dnes vadí a v čom 
vidíme ohrozenie hodnôt kresťanskej rodiny. Pozrime sa ako sme predstavovali hod-
noty manželstva. Veľakrát sme sami nesprávne predstavovali a chápali manželstvo: 
jeho zjednocujúcim cieľom je povinnosť plodenia; a rast v láske a vzájomnú pomoc 
manželov sme dávali do ústrania. Tiež sme dobre nesprevádzali novomanželov 
počas ich prvých rokov ponukami prispôsobenými ich pracovnej dobe, ich jazyku, 
ich konkrétnym starostiam. Inokedy sme prezentovali príliš abstraktný teologicky 
ideál manželstva, takmer umelo vykonštruovaný, vzdialený od konkrétnej situácie a 
skutočných možností rodín takých, aké sú. Táto prílišná idealizácia – najmä keď sme 
neprebúdzali dôveru v milosť – nespôsobila, že by manželstvo pôsobilo príťažlivejšie 
a lákavejšie, ale skôr naopak.

Dlho sme si mysleli, že dodržiavanie doktrinálnych, bioetických a morálnych 
otázok dostatočne podopiera rodiny a dáva im zmysel pre život. No bez ponúka-
júcej milosti to nejde. Učme sa prezentovať manželstvo ako dynamické, ktoré rastie 
a realizuje sa, a nie ako trpiace bremeno. Snažme sa viac ponechať priestor svedo-
miu veriacich, ktorí často odpovedajú na evanjelium najlepšie ako vedia, podľa svo-
jich schopností a síl v rôznych situáciách. Sme povolaní formovať svedomie, nie si 
nárokovať, že ho nahradíme.    

Spracoval diakon R. Hreňo (body 36 - 37)

Kedysi dávno žil v jednej veľmi 
vzdialenej dedine mladý muž. Bol ne-
smierne chudobný, nemal prácu a žil v 
polorozpadnutej chatrči za dedinou.

Raz v noci sa mu sníval sen - v od-
ľahlom meste, ktoré poznal, uvidel pod 
mostom zakopaný obrovský poklad. 
Keď sa prebudil, vzal motyku a vydal sa 
na cestu. Išiel mnoho kilometrov a pre-
šiel veľa krajín, až jedného dňa konečne 
došiel do mesta, ktoré poznal zo sna.

V tom meste našiel most, o ktorom 
sa mu snívalo. Počkal, kým sa zotmelo, 
a začal kopať. Pracoval bez zastavenia 
celých sedem nocí. A čo našiel? - Nič.

V siedmu noc uvidel ako ho pri prá-
ci z mostu pozoruje jeden mladý muž. 
Potom sa ho ten neznámy muž opýtal, 
prečo kope práve na tom mieste.

Keď mu mladík vyrozprával sen, 
ktorý sa mu sníval v tej chatrči v jednej 
zo vzdialených krajín, mladý muž na 
moste sa začal z chuti smiať a povedal:

“Práve predošlú noc som mal po-
dobný sen. Videl som obrovský poklad 
pod posteľou v jednej polorozpadnutej 
chatrči. Stála za malou neznámou dedi-
nou. Ale nie som tak hlúpy, aby som sa 
tam vydal!”

Mladý muž pochopil posolstva zo 
sna. Vzal motyku a vydal sa na spiatoč-
nú cestu cez všetky tie krajiny, ktoré pre-
šiel, až sa nakoniec ocitol pred svojou 
vlastnou chatrčou. Ležala v troskách. 
Odsunul posteľ a začal kopať... Narazil 
na poklad, o ktorom sníval, a stal sa bo-
hatým človekom.

V dnešnom evanjeliu urobil kráľ 
nádherné gesto - pozval na svadbu 

svojho syna mnohých ľudí. Oni toto po-
zvanie odmietli. Odmietli ho z rôznych 
príčin - práca na poli, vlastný obchod. 
Iní skončili oveľa horšie - boli potupení 
a zabití. Nakoniec sa svadby zúčastni-
li ostatní - dobrí aj zlí. Všetci však mali 
svadobný odev, okrem jedného, ktorý 
bol vyhodený von.

Cesta do ďalekej krajiny obnášala 
veľa námahy. Avšak túžba po poklade 
bola väčšia a silnejšia ako samotná ná-
maha. Vytúžený poklad bol nakoniec 
bližšie ako sa zdalo.

Blízko každého z nás je jeden úžas-
ný poklad. Je ním Ježiš Kristus. Sám 
prichádza ako ženích, aby sme sa s ním 
mohli všetci radovať. Pozvaní sme úpl-
ne všetci. Chce, aby sme sa s ním rado-
vali, zabávali, trávili čas, rozprávali sa 
sním, boli pri ňom a dovolili mu, aby 
nám bol nablízku. My však častokrát 
nachádzame iný poklad. Poklad, kvôli 
ktorému sme ochotní vynaložiť veľké 
úsilie, aby sme ho dosiahli, no nakoniec 
nás šťastnými neurobí.

Ježiš je poklad blízko každého z 
nás. Nepotrebujeme o ňom snívať. Sta-
čí po ňom siahnuť a bude náš. S ním 
budeme tí najbohatší ľudia na svete. Už 
nám nikdy nebude nič chýbať. Všetké-
ho budeme mať dostatok, ba dokonca 
ešte viac. Dokáže zasýtiť všetky naše 
potreby a dá nám oveľa viac. Prichádza 
s ponukou života v Božom kráľovstve. 
Ponúka ho ako dedičstvo, a to zadar-
mo. Ak si dostal pozvanie na svadobnú 
hostinu, príjmy ju a zakús Ježišovu sta-
rostlivosť o teba.

o. Peter Kačur

Poklad blízko každého z nás



Pondelok, 11. september
Naša prep. matka Teodora Alexandrijská
06:30 csl. sv. lit. (HP 250); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 234); Ap. 202. začalo (Gal 2, 11-16); 
Mk 21. začalo (5, 24-34)

Utorok, 12. september
Zakončenie sviatku Narodenia presv. Bo-
horodičky 
06:30 sl. sv. lit. (PZ 234); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 250); Ap. 204. začalo (Gal 2,21 – 3,7); 
Mk 22. začalo (6, 1-7)

Streda, 13. september
Predsviatok Povýšenia sv. Kríža 
06:30 csl. sv. lit. (HP 256 ); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 239); Ap. 207. začalo (Gal 3, 15-22); 
Mk 23. začalo (6, 7-13)

Štvrtok, 14. september
Povýšenie úctyhodného a životodarné
ho kríža nad celým svetom. Myrovanie.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 241); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 257); Ap. 125. začalo (1 Kor 1, 18-24); 
Jn 60. začalo (19, 6-11a. 13-20. 25-28a. 
30b-35a)

Piatok, 15. september
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.  
Voľnica. 
06:30 csl. sv. lit. (HP 130); 17:30 sl. sv. lit 
(PZ 244); Ap. 210. začalo (Gal 4, 8-21); Mk 
26. začalo (6, 45-53)       

Sobota, 16. september
Sv. všechválna veľkomučenica Eufémia  
06:30 csl. sv. lit. (HP 257); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 241, 246); Ap. 132. začalo (1 Kor 4,17 
– 5,5); Mt 97. začalo (24, 1-13)

Nedeľa, 17. september
Hlas. 6. Pätnásta nedeľa po Päťdesiatni
ci. Nedeľa po Povýšení.  Svätá mučenica 
Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska
08:00 csl. sv. lit. (HP 104, 257); 10:00 sl. sv. 
lit. (PZ 247); Ap. 176. začalo (2 Kor 4, 6-
15); Mt 92. začalo (22, 35-46)         
17:00 Večiereň
18:00 Modlitby chvál

Pondelok, 18. september
Náš prep. otec Eumenios Divotvorca, 
gortynský biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 257); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 241); Ap. 227. začalo (Ef 4, 25-32); Lk 
10. začalo (3, 19-22)

Utorok, 19. september
Sv. mučeníci Trofim, Sabbatios a Dory-
medont 
06:30 sl. sv. lit. (PZ 241); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 257); Ap. 230. začalo (Ef 5, 20-26); Lk 
11. začalo (3,23 – 4,1)

Streda, 20. september
Sv. veľkomučeník Eustatios a spoločníci 
06:30 csl. sv. lit. (HP 257 ); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 241); Ap. 231. začalo (Ef 5, 25-33); Lk 
12. začalo (4, 1-15)

Štvrtok, 21. september
Zakončenie  sviatku Povýšenia úctyhod-
ného a životodarného Kríža 
06:30 sl. sv. lit. (PZ 241); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 257); Ap. 232. začalo (Ef 5,33 – 6,9); Lk 
13. začalo (4, 16-22a)

Piatok, 22. september
Sv. hieromučeník Fókas, sinopský biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit 
(PZ 114); Ap. 210. začalo (Gal 4, 8-21); Mk 
26. začalo (6, 45-53)       

Sobota, 23. september
Počatie úctyhodného a slávneho proro-
ka, predchodcu a krstiteľa Jána  
06:30 csl. sv. lit. (HP 261); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 248); Ap. 162. začalo (1 Kor 15, 39-45); 
Lk 15. začalo (4, 31-36)

Nedeľa, 24. september
Hlas. 7. Šestnásta nedeľa po Päťdesiatni
ci. Svätá prvomučenica a apoštolom 
rovná Tekla.
08:00 csl. sv. lit. (HP 105); 10:00 sl. sv. lit. 
(PZ 104); Ap. 188. začalo (2 Kor 9, 6-11); 
Lk 17. začalo (5, 1-11)         
17:00 Večiereň

o. Peter Šturák ml.

c h O D e N i e  D O  c h R Á M u

Časti chrámu  loď

L i T u R G i c K Ý  P R O G R A M

Z predsiene vstupujeme do ďalšej časti chrámu, ktorú nazývame „loď“. Ona je 
symbolom Cirkvi plaviacej sa do nebeského kráľovstva. Je to miesto, kde stojíme 
a v našich končinách aj sedíme pri bohoslužbách. Je to miesto, kde môžeme nájsť 
útočište v čase našej duchovnej potopy.

V lodi si môžeme všimnúť niekoľko vecí. Nachádza sa tu malý štvornohý stôl, 
ktorý sa nazýva „tetrapod“ a je na ňom položená ikona Krista alebo sviatku, ktoré-
mu je chrám zasvätený. Nájdeme v nej aj „analogij“, stojan na čítanie Svätého písma. 
Taktiež si môžeme všimnúť, že loď a svätyňa sú oddelené schodom, ktorý sa nazýva 
„solea“, a v jej strede pred Kráľovskými (cárskymi) dverami sa nachádza polkruhovitý 
výbežok – „ambon“. Z ambonu diakon prednáša evanjelium a číta ekténie, takisto 
z neho káže kňaz ako aj často kázal Kristus z vyvýšeného miesta.

Spracoval o. Peter Šturák ml.

VYuČOVANie NÁBOŽeNSTVA

- zdržanlivosť od mäsa

Vyučovanie gréckokatolíckeho náboženstva  
na školách v školskom roku 2017/2018

	 ZŠ Mirka Nešpora (deň: utorok) 
 Vyučujúci: Rudolf Hreňo, diakon 
 I. stupeň: 12:45 – 13:30 
 II. stupeň: 13:45 – 14:25

ZŠ Mukačevská (deň: utorok) 
Vyučujúci: o. Peter Šturák ml., kaplán farnosti 
I. a II. stupeň: 13:45 – 14:20

 ZŠ Šmeralova (deň: utorok) 
 Vyučujúci: o. Peter Šturák ml., kaplán farnosti 
 I. stupeň (1. skupina): 11:50 – 12:35 
 I. stupeň (2. skupina): 12:45 – 13:30

ZŠ Bajkalská (deň: streda) 
Vyučujúci: o. Peter Šturák ml., kaplán farnosti 
I. stupeň: 12:35 – 13:20

 ZŠ Prostějovská (deň: streda) 
 Vyučujúci: o. Peter Kačur, správca farnosti 
 I. a II. stupeň: 13:45 – 14:25

ZŠ Šmeralova a ZŠ Bajkalská (deň: streda) 
Vyučujúci: o. Peter Šturák ml., kaplán farnosti 
II. stupeň: 14:00 – 14:40


