
ročník XV.
2017
17

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 
25. 9. a 2. 10. večer. V tie isté dni bude aj 
telocvičňa na ZŚ Prostějovská. Modlitby 
mužov (sakristia) a biblická škola (chrám) 
budú v utorok 26. 9. a 3. 10. večer. Nácvik 
zboru bude v stredu 27. 9. a 4. 10. večer. 
Tichá adorácia s Korunkou Božieho mi-
losrdenstva a požehnaním bude 28. 9. 
a 5. 10. (s osobným požehnaním) v čase 
19:00 - 21:00 hod.
u Vo štvrtok 28. septembra bude o 
18:45 hod. večeradlo obetované za kňa-
zov.
u Novéna k Matke ustavičnej pomoci 
bude v sobotu 30. septembra po več. sv. 
liturgii.
u V nedeľu 1. októbra slávime sviatok 
Ochrany presvätej Bohorodičky. Sv. litur-
gie budú ako zvyčajne v nedeľu s myro-
vaním.

u Prvopiatkový týždeň bude v dňoch 
2. - 6. októbra. Spovedať budeme ako 
zvyčajne pred rannými i večernými sv. 
liturgiami. Na prvý piatok bude celoden-
ná adorácia podľa rozpisu. O 15:00 hod. 
bude modlitba žalmov a Korunka Bo-
žieho milosrdenstva. Pri oboch sv. litur-
giáchbude zvonček na podporu práce s 
mladými farnosti.
u V piatok 6. októbra k nám zavíta o. 
Balek, misionár pôsobiaci v Rusku. Bude 
s nami spoločne sláviť sv. liturgiu o 17:30 
hod. a po nej bude diskusia. Srdečne vás 
všetkých pozývame.
u Pozývame rodičov tých detí, ktoré 
pôjdu tohto školského roku na prvú sv. 
spoveď, aby ich nahlasovali v sakristii 
chrámu, a to čím skôr. Termín prípravy 
bude včas oznámený.

o. Peter Kačur

R ADOSŤ L ÁSKY
Rodinné vzťahy sú trvalé a rešpektujúce jeden druhého. Cirkev im ponúka spre-

vádzanie a pomoc v otázkach lásky, prekonávania konfliktov a výchove detí. Posilou 
sú milosti z Eucharistie a sviatosti pokánia pre manželstvá a rodiny. Kde sekularizmus 
neoslabil tradičné hodnoty, tam manželstvom vzniká nová rodina, ale aj vopred sta-
novený scenár riešenia konfliktov a ťažkostí. Preto je dôležité svedectvo manželov, 
ktorí sú dlho spolu, ktorí spoločne budujú svoj život a lásku. Veľa krát namiesto pria-
tia a ukazovania cesty evanjelia ukazujeme cestu obrany až protiútokov. Svoje sily by 
sme mali využívať na povzbudzovanie a ukazovanie cesty ku šťastiu. Posolstvo Cirkvi 
o rodine je odrazom Ježišovho postoja: na jednej strane náročného, no zároveň mi-
losrdného (Cudzoložnica).

Svetská „kultúra provizórnosti“ ponúka striedanie vzťahov, prispôsobenie lásky, 
podľa sociálnych sietí, pripojiť, odpojiť, zablokovať lásku podľa chuti; obava z trva-
lého zväzku, posadnutosť voľným časom, vzťahy založené na peniazoch, ktoré sú 
iba prostriedkom na zahnanie samoty. Ako zaobchádzame s vecami a prírodou, tak 
budeme budovať citové vzťahy. Štýl sveta: používať a vyhadzovať, plytvať,  rozbíjať, 
využívať a žmýkať, kým sa len dá. A potom zbohom. Sebaláska vidí len seba, využí-
va druhých v prospech seba, kým nenarazí na niekoho, kto zneužije ju. K narušeniu 
vzťahov dochádza tam, kde namiesto spoločného starnutia si manželia hľadajú svoju 
nezávislosť.    

Spracoval diakon R. Hreňo (body 38 - 39)

Sviatok presvätej Bohorodičky 
Ochrankyne (Pokrov) bol zavedený na 
počesť zjavenia Božej Matky, ktoré sa 
dostalo blaženému Andrejovi v polovi-
ci 10. storočia v blachernskom chráme 
v Konštantínopole. V opise života svä-
tého Andreja sa toto zjavenie podáva 
nasledovne:

Raz prišiel počas nočného bdenia 
pred nedeľou Andrej Jurodivý (blázon 
pre Krista) do blachernského chrámu, 
kde sa uchovávalo 
rúcho a omoforion 
(veľká šatka na hla-
vu) Božej Matky. Bol 
tam prítomný aj Epi-
fán, vznešený mladík, 
žiak svätého Andreja 
(podľa názoru niekto-
rých sa Epifán neskôr 
stal konštantínopol-
ským patriarchom). 
O štvrtej hodine v 
noci videl svätec na 
vlastné oči vznešenú 
pani, ktorá vychádza-
la z cárskych dverí so 
svojím vznešeným 
sprievodom. Ctihod-
ný Pánov Predchod-
ca Ján a apoštol Ján 
Teológ ju podopierali 
svojimi rukami, mno-
hí svätí v bielych rúchach išli pred ňou, 
niektorí za ňou a spievali hymny a du-
chovné piesne.

Keď prišla k ambónu, obrátil sa svä-
tý Andrej na Epifána a opýtal sa ho:

„Vidíš Vládkyňu a Kráľovnú sveta?“

„Vidím ju, môj duchovný otče“, od-
povedal tento.

A zatiaľ čo sa oni dívali, Božia Matka 
sa dlhý čas modlila na kolenách a pla-
kala pri tom. Keď dokončila svoju mod-
litbu, podišla k oltáru a prosila Boha za 
prítomný ľud. Následne sňala šatku, 
ktorú nosila na hlave, s veľmi slávnost-
ným rázom ju dvihla a rozprestrela svo-
jim prečistými rukami nad prítomným 
ľudom.

Títo ctihodní 
muži – Andrej a Epi-
fán – sa dlho dívali 
na šatku rozprestretú 
nad ich hlavami a na 
Božiu slávu žiariacu 
ako blesk. Pokiaľ bola 
Bohorodička prítom-
ná, bol viditeľný aj 
omoforion.

Týmto sviatkom 
si pripomíname nie-
len túto udalosť, kto-
rá sa stala svätému 
Andrejovi, ale aj osla-
vujeme Božiu Matku 
za to, že jej ochrana a 
jej modlitby sa rozp-
restierajú nad celou 
Cirkvou. Veríme, že 
Presvätá Božia Matka 
ochraňuje našu zem. 

Táto ochrana je štítom pred útokom 
zlých duchov a pred nešťastím a pomo-
cou pri zbožných skutkoch a v kresťan-
skom živote.

Prevzaté z www.grkat.nfo.sk

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa



Pondelok, 25. september
Naša prepodobná matka Eufrozína
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 108); Ap. 235. zač. (Flp 1, 1-7); Lk 16. 
zač. (4, 38-44)

Utorok, 26. september
Odchod do večnosti svätého apoštola a 
evanjelistu Jána Teológa 
06:30 sl. sv. lit. (PZ 249); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 262); Ap. 236. zač. (Flp 1, 8-14); Lk 18. 
zač. (5, 12-16)

Streda, 27. september
Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoloční-
ci 
06:30 csl. sv. lit. (HP 112 ); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 111); Ap. 237. zač. (Flp 1, 12-20a); Lk 
21. zač. (5, 33-39)

Štvrtok, 28. september
Náš prepodobný otec a vyznávač Chari-
tón 
06:30 sl. sv. lit. (PZ 251); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 264); Ap. 238. zač. (Flp 1, 20b-27a); Lk 
23. zač. (6, 12-19)

Piatok, 29. september
Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník 
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit 
(PZ 114); Ap. 239. zač. (Flp 1,27 – 2,4); Lk 
24. zač. (6, 17-23a)       

Sobota, 30. september
Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľ-
kého Arménska  
06:30 csl. sv. lit. (HP 257); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 241, 246); Ap. 164. zač. (1 Kor 15,58 
– 16,3); Lk 19. zač. (5, 17-26)

Nedeľa, 1. október
Hlas. 8. Sedemnásta nedeľa po 
Päťdesiatnici Presvätá Bohorodička 
Ochrankyňa. Myrovanie.
08:00 csl. sv. lit. (HP 107, 265); 10:00 sl. sv. 
lit. (PZ 106, 252); Ap. 194. zač. (2 Kor 11, 
31–12, 9); Lk 26. zač. (6, 31-36)         
17:00 Večiereň

Pondelok, 2. október
Svätý hieromučeník Cyprián

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 108); Ap. 241. zač. (Flp 2, 12-16a); Lk 
25. zač. (6, 24-30)

Utorok, 3. október
Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita 
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 110); Ap. 242. zač. (Flp 2, 16b-23); Lk 
27. zač. (6, 37–45)

Streda, 4. október
Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky 
biskup 
06:30 csl. sv. lit. (HP 112 ); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 118); Ap. 243. zač. (Flp 2, 24-30); Lk 
28. zač. (6, 46-49; 7, 1)

Štvrtok, 5. október
Svätá mučenica Charitína 
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 113); Ap. 244. zač. (Flp 3,1–8); Lk 31. 
zač. (7, 17-30)

Piatok, 6. október
Svätý a slávny apoštol Tomáš. Prvý pia-
tok. 
06:30 csl. sv. lit. (HP 267); 17:30 sl. sv. lit 
(PZ 254); Ap. 245. zač. (Flp 3, 8b-19); Lk 
32. zač. (7, 31-35)
7:30 - 17:30 Celodenná adorácia
15:00 Modlitby žalmov, Korunka Božieho     
            milosrdenstva

Sobota, 7. október
Svätí mučeníci Sergej a Bakchus  
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 115); Ap. 168. zač. (2 Kor 1, 8-11); Lk 
20. zač. (5, 27-32)

Nedeľa, 8. október
Hlas. 1. Osemnásta nedeľa po 
Päťdesiatnici. Pamiatka svätých otcov 7 
všeobecného snemu.
08:00 csl. sv. lit. (HP 97, 270); 10:00 sl. sv. 
lit. (PZ 96, 257); Ap. 200. zač. (Gal 1, 11-
19); Lk 30. zač (7, 11-16)         
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 - svätyňa, ikonostas (1. časť)

L i T u R G i c K Ý  P R O G R A M

Otec cirkevnej histórie Euzébius spomína, že cisár Konštantín oddelil chrámovú 
loď a svätyňu drevenou ohradou, aby do nej nevstupovali mnohí, nepovolaní. Ne-
skôr túto ohradu nahradila železná priehradka s obrazmi, ktorá ale siahala iba po 
prsia. Postupom času sa k tomu stále niečo pridávalo, až v našich cerkvách máme 
ikonostas ako ho poznáme. Hlavnú úlohu pri tom zohrali svätí, ktorých poznáme aj 
v našom cirkevnom kalendári – Bazil, Sáva a Ján Damascénsky. Úloha ikonostasu, ale 
ostala nezmenená. On je symbolom opony používanej v starozákonných chrámoch, 
ktorá oddeľovala svätyňu od svätyne svätých. Má ale inú funkciu. Každá ikona je ako-
by oknom do neba, pretože nás učí základným pravdám, v ktoré veríme. Aj keď nie 
každý aj v dnešnej dobe dokáže čítať písmo obrazu dokáže porozumieť každý. Preto 
sú ikonostas a ikony všeobecne považované za katechizmus viery pre každého člo-
veka. Je to biblický katechizmus, kde je obrazmi vysvetlené učenie Starého a Nového 
zákona o vykúpení človeka.

Spracoval o. Peter Šturák ml.

SVäTÝ ARchANJeL MichAL

- zdržanlivosť od mäsa

Sv. Michal archanjel, 
bráň nás v boji,

buď nám ochrancom proti 
zlobe a úkladom diabla.

Pokorne prosíme, nech mu Boh 
ukáže svoju moc.

A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla sa-

tana a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší 

potulujú po svete.

Amen.

Úcta k sv. archanjelovi Michalovi 
je veľmi stará a rozšírená. Od ranných 
kresťanských čias si ho uctievali kres-
ťania ako svojho patróna. Traduje sa 
viacero udalostí, pri ktorých sa zjavil 
a pomohol k víťazstvu nad pohanmi 
alebo ochránil pred nebezpečen-
stvom. Jeho sviatok slávime 8. no-
vembra.

Kresťanská tradícia dala sv. Mi-
chalovi tieto štyri úrady:

- bojovať proti Satanovi
- zachraňovať duše veriacich z 

moci Satana, osobitne v hodine smr-
ti

- ochraňovať Boží ľud - Židov v 
Starom zákone, kresťanov a Cirkev v 
Novom zákone

- sprevádzať duše ľudí zo sveta 
pred Boží súd


