
ročník XV.
2017
19

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 
23. a 30. októbra večer. V tie isté dni bude 
aj telocvičňa na ZŚ Prostějovská so za-
čiatkom o 19:15 hod. Modlitby mužov v 
sakristii a biblická škola budú v utorok 24. 
a 31. októbra večer po sv. liturgii. Nácvik 
zboru bude v stredu 25. októbra večer. 
Tichá adorácia s Korunkou Božieho milo-
srdenstva a požehnaním bude vo štvrtok 
26. októbra a 2. novembra (s osobným 
požehnaním) v čase 19:00 - 21:00 hod. 
Stretko detí a zborík budú v piatok 27. 
októbra a 3. novembra o 16:15 hod.
u Vo štvrtok 26. októbra vás pozýva-
me na mariánske večeradlo obetované 
za kňazov o 18:45 hod.
u Novénu k Matke ustavičnej pomoci 
sa pomodlime v sobotu 28. októbra po 
večernej sv. liturgii.
u V piatok 27. októbra bude po det-

skej sv. liturgii stretnutie detí pripravujú-
cich sa na prvú sv. spoveď.
u V nedeľu 29. októbra bude po oboch 
sv. liturgiách farská zbierka na stavbu 
fary.
u Prvopiatkový týždeň bude 30. októ-
ber - 3. november. Pristúpiť k sv. zmiere-
nia a pokánia môžete ako zvyčajne pred 
sv. liturgiami. Celodenná adorácia bude 
na prvý piatok podľa rozpisu. O 15:00 
hod. vás pozývame na Korunku Božieho 
milosrdenstva s modlitbami žalmov.
u Stretnutie kantorskej školy bude v 
piatok 3. novembra po detskej sv. litur-
gii.
u Fatimská sobota bude 4. novembra. 
O 17:00 hod. sa pomodlime mariánske 
večeradlo.

o. Peter Kačur

R ADOSŤ L ÁSKY
Politika reprodukčného zdravia, mentalita proti pôrodnosti, znemožňujú strieda-

nie generácií a znižujú populáciu. Vyvolávajú obavu z ekonomiky a strach o budúc-
nosť. Rozvoj biotechnológii, industrializácia, sexuálna revolúcia, ekonomické prob-
lémy, to všetko má silný vplyv na pôrodnosť. Konzumná spoločnosť odmieta deti, 
lebo obmedzujú slobodu a životný štýl. Formované svedomie manželov, štedrých 
pri odovzdávaní života, môže viesť k obmedzeniu počtu detí zo závažných dôvodov. 
Cirkev odmieta násilné zásahy zo strany štátu v prospech antikoncepcie, sterilizácie 
alebo priamo potratu. Je to neprijateľné na miestach s vysokou pôrodnosťou - ale 
politici ich presadzujú aj v takých krajinách, ktoré trpia veľmi nízkou pôrodnosťou.

Oslabenie viery a náboženskej praxe má vplyv na rodiny a necháva ich osamo-
tene v ťažkostiach. Jeden z prejavov chudoby v súčasnosti je osamelosť, dôsledok 
neprítomnosti Boha v živote ľudí a krehkosť vzťahov. Pocit bezmocnosti vzhľadom 
na sociálno-ekonomickú skutočnosť, ktorý často gniavi rodiny, a tie sú opustené 
pre nezáujem a slabú pozornosť od inštitúcií. Negatívne dôsledky sú zrejmé: od de-
mografickej krízy po výchovné ťažkosti, od neochoty prijať rodiaci sa život po vním-
anie starých ľudí ako bremeno až po šírenie výchovného nepohodlia, ktoré speje až 
k násiliu. Zodpovednosťou štátu je vytvárať také legislatívne a pracovné podmienky, 
ktoré mladým zabezpečia budúcnosť a pomôžu im so založením rodiny. 

Spracoval diakon R. Hreňo (body 42 - 43)

Aj tohto roku nás Svetový deň mi-
sií zhromažďuje okolo osoby Ježiša, 
ktorý je „prvým, najväčším hlásateľom 
evanjelia“ (Pavol VI., apošt. exhortácia 
Evangelii nuntiandi, 7) a ktorý nás ne-
ustále vysiela hlásať evanjelium lásky 
Boha Otca v sile Ducha Svätého. Tento 
deň nás pozýva, aby sme sa znovu za-
mysleli nad skutočnosťou, že misie sú v 
srdci kresťanskej viery. Cirkev je vskut-
ku zo svojej povahy misionárska; ak by 
takou nebola, potom by to nebola viac 
Kristova Cirkev, ale len jedno združenie 
medzi mnohými, ktoré by čoskoro spl-
nilo svoj účel a zaniklo. Preto by sme si 
mali položiť pár otázok, ktoré sa týkajú 
samotnej našej identity ako kresťanov 
a našej zodpovednosti ako veriacich vo 
svete, pre mnohé klamy zmietanom v 
chaose, zranenom veľkou frustráciou a 
trýznenom mnohými bratovražednými 
vojnami, ktoré nespravodlivo postihujú 
najmä nevinných. Čo je základom misií? 
Čo je srdcom misií? Ktoré sú pre misie 
životne nevyhnutné postoje?

Misie Cirkvi sa obracajú na všetkých 
ľudí dobrej vôle a sú založené na pre-
mieňajúcej sile evanjelia. Evanjelium je 
dobrou novinou, ktorá nesie so sebou 
nákazlivú radosť, pretože obsahuje a 
ponúka nový život: život vzkriesené-
ho Krista, ktorý sa s nami delí o svojho 
oživujúceho Ducha (porov. Jn 14, 6), a 
tak sa pre nás stáva Cestou, Pravdou a 
Životom.

Misie Cirkvi nie sú šírením akejsi 
náboženskej ideológie ani neponúkajú 
nejakú vznešenú etiku. Mnohé hnutia 
vo svete vedia vzbudzovať veľké ideály 

alebo viesť k úctyhodným spôsobom 
života. Prostredníctvom misií Cirkvi 
však naďalej hlása evanjelium a koná 
sám Ježiš Kristus, preto sú misie kairo-
som, tým najvhodnejším okamihom 
pre spásu v dejinách. Hlásaním evan-
jelia sa Ježiš zakaždým znovu stáva na-
ším súčasníkom, aby ten, kto ho prijme 
s vierou a láskou, zakúsil premieňajúcu 
silu Ducha vzkrieseného Ježiša, ktorý 
robí človeka a stvorenie plodným rov-
nako ako dážď zavlažujúci zem.

Svet nevyhnutne potrebuje evanje-
lium Ježiša Krista. On prostredníctvom 
svojej Cirkvi naďalej plní poslanie milo-
srdného Samaritána, ktorý lieči krváca-
júce rany ľudstva. Koná tiež ako Dobrý 
pastier, ktorý hľadá tých, čo sa na krivo-
ľakých cestách bez cieľa stratili.

Misie Cirkvi sú oživované spiritu-
alitou neustáleho exodu. Ide o to, „vyjsť 
z vlastnej pohodlnosti a mať odvahu ísť 
na všetky periférie, ktoré potrebujú svetlo 
evanjelia“ (apošt. exhortácia Evangelii 
gaudium, 20). Misie Cirkvi si vyžadujú 
pripravenosť na neustále putovanie  
cez rôzne púšte života, cez skúsenosti 
hladu a smädu po pravde a spravodli-
vosti.

Drahí bratia a sestry, inšpirujme 
sa pri misiách Máriou, Matkou evanje-
lizácie. Ona, vedená Duchom, prijala v 
hĺbke svojej pokornej viery Slovo života 
a svojím „áno” uskutočnila požiadavku, 
aby Ježišova dobrá zvesť zaznela aj v 
našej dobe.

Posolstvo Sv. Otca Františka k Sveto-
vému dňu misií 2017 (upravil o. P. Kačur)

Misie v srdci kresťanskej viery



Pondelok, 23. október
Sv. apoštol Jakub, Pánov brat podľa tela
06:30 csl. sv. lit. (HP 276); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
263); Ap. zač. 262 (1 Sol 1, 1 – 5); Lk zač. 52 
(10, 22 – 24)

Utorok, 24. október
Sv. mučeník Aretas a spoločníci  
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
110); Ap. zač. 263 (1 Sol 1, 6 – 10); Lk zač. 55 
(11, 1 – 10)

Streda, 25. október
Sv. mučeníci a notári Marcián a Mar-
tyrios  
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
111); Ap. zač. 264 (1 Sol 2, 1 – 8); Lk zač. 56 
(11, 9 – 13)

Štvrtok, 26. október
Sv. veľkomučeník Demeter Myromvonný
06:30 sl. sv. lit. (PZ 265); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
278); Ap. zač. 265 (1 Sol 2, 9 – 14a); Lk zač. 
57 (11, 14 – 23)
18:45 Večeradlo za kňazov

Piatok, 27. október
Sv. mučeník Nestor
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit 
(PZ 114); Ap. zač. 266 (1 Sol 2, 14 – 19); Lk 
zač. 58 (11, 23 – 26)       

Sobota, 28. október
Sv. mučeníci Terencius a Neonilla   
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
115); Ap. zač. 185 (2 Kor 8, 1 – 5); Lk zač. 36 
(8, 16 – 21)
18:45 Novéna k Matke ustav. pomoci

Nedeľa, 29. október
Hlas. 4. Dvadsiata prvá nedeľa po 
Päťdesiatnici. Sv. prepodobná mučeni-
ca Anastázia.
08:00 csl. sv. lit. (HP 101); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 
100); Ap. zač. 220 (Ef 2, 4 – 10); Lk zač. 38 
(8, 26 – 39)         
17:00 Večiereň

Pondelok, 30. október
Sv. mučeníci Zenóbius a Zenóbia

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
108); Ap. zač. 267 (1 Sol 2, 20; 3, 1 – 8); Lk 
zač. 59 (11, 29 – 33)

Utorok, 31. október
Blažený hieromučeník Teodor Romža, 
mukačevský biskup  
06:30 sl. sv. lit. (PZ 269); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
284); Ap. zač. 268 (1 Sol 3, 9 – 13); Lk zač. 60 
(11, 34 – 41)

Streda, 1. november
Sv. divotvorcovia a nezištníci Kozma a 
Damián  
06:30 csl. sv. lit. (HP 286); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
271); Ap. zač. 269 (1 Sol 4, 1 – 12); Lk zač. 61 
(11, 42 – 46)

Štvrtok, 2. november
Mučeníci Akindyn, Pegas, Aftón, Elpidifor 
a Anempodist  
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
113); Ap. zač. 271 (1 Sol 5, 1 – 8); Lk zač. 62 
(11, 47 – 12, 1)

Piatok, 3. november
Sv. mučeníci biskup Akepsimas, presby-
ter Jozef a diakon Aitalas. Prvý piatok 
mesiaca. 
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit (PZ 
114); Ap. zač. 272 (1 Sol 5, 9 – 13. 24 – 28); 
Lk zač. 63 (12, 2 – 12)
7:30 - 17:15 Celodenná adorácia
15:00 Korunka Božieho milosrdenstva        

Sobota, 4. november
Prepodobný otec Joannikios Veľký   
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
115); Ap. zač. 191 (2 Kor 11, 1 – 6); Lk zač. 
40 (9, 1 – 6)

Nedeľa, 5. november
Hlas. 5. Dvadsiata druhá nedeľa po 
Päťdesiatnici. Sv. mučeníci Galaktión 
a Epistéma.
08:00 csl. sv. lit. (HP 102); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 
101); Ap. zač. 221 (Ef 2, 14 – 22); Lk zač. 39 
(8, 41 – 56)         
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 (prestol)

L i T u R G i c K Ý  P R O G R A M

Keď sme prešli predsieňou, loďou a takisto dverami ikonostasu, ocitneme sa vo 
svätyni, ktorú môžeme takisto nazvať aj oltárom alebo nebom. Najdôležitejšou čas-
ťou svätyne je stôl, ktorý sa nazýva prestol alebo trapéza. Je umiestnený uprostred 
svätyne, pretože Kristus vykonal spásu uprostred zeme. Symbolizuje Kristov hrob, 
takisto je symbolom Pánovho stola pri poslednej večeri. Má štvoruhlý tvar, keďže 
Kristus prišiel, aby spasil ľudí všetkých končín (strán) zeme. Podobne ako prví kres-
ťania konali liturgiu na hroboch mučeníkov, takisto konáme aj my - každý prestol 
obsahuje ostatky mučeníkov.

Prestol sa odieva do viacerých plachiet. Sv. Simeon Solúnsky o tom hovorí: „Na-
jprv sa položí plátno pokrývajúce štyri strany prestola, ktoré majú mena evanjelistov, lebo 
prestol predstavuje celú Cirkev, ktorá sa zišla zo všetkých končín zeme a je založená na 
kázaní evanjelistov. Takisto je na ňom položené plátno, ktoré predstavuje pokrývku, do 
ktorej bolo zavinuté Kristovo telo. Nakoniec sa položí plachta, ktorá predstavuje Pánovu 
slávu – odev Spasiteľa, ktorý sa skveje ako svetlo.“

Spracoval o. Peter Šturák ml.

KOMu ZveRíM SvOj hLAS?

- zdržanlivosť od mäsa

Už veľakrát som počul tvrdenie v 
znení, že keď už len počujem slovo „voľ-
by“, dvíha sa mi žalúdok. K tomu by sme 
mohli zaradiť aj ďalšie tvrdenia typu „to 
nemá zmysel“, „sám nič nezmením“, „môj 
hlas aj tak nerozhodne“ či „na sobotu si 
viem urobiť aj lepší program“. Ak toto 
platí aj o nás, potom ideme do rizika, že 
sa tieto pocity opäť dostavia, lebo 4. no-
vembra 2017 sa uskutočnia ďalšie „voľ-
by“, ktoré môžem odignorovať kvôli za-
chovaniu svojho dobrého zdravotného 
stavu alebo sa ich zúčastním s vedomím, 
že aj môj hlas je dôležitý a môže zavážiť 
zvlášť v komunálnej politike.

Drahí bratia a sestry, už sme si ako-
si zvykli, že kandidátov na županov či 
poslancov je veľmi veľa. Mnohí sa chcú 
popasovať so situáciou vo svojom regió-
ne a nenájde sa nikto, kto by ju nechcel 
zmeniť k lepšiemu. A práve tu by sme sa 
mali vedieť správne zorientovať. Z tohto 

množstva kandidátov si potrebujeme 
vybrať takých, ktorí sú čo najbližšie náš-
mu presvedčeniu. A aké presvedčenie 
mám ja ako kresťan mať? Že sa budem za 
každých okolností snažiť zastávať Božiu 
pravdu. A práve slobodné voľby sú jed-
nou z tých príležitostí, ba označil by som 
ich za dar, kedy sa odo mňa ako Kristov-
ho učeníka očakáva, že nebudem mlčať 
a vyjadrím svoj názor. Pred Bohom sme 
všetci zodpovední a neobstojíme s tvrde-
ním, že všetci politici sú rovnakí, lebo nie 
sú, že každý kandidát pozerá iba na svoj 
prospech, lebo to tak nie je. Nebojme 
sa podporiť tých, ktorým skutočne ide 
o naše dobro. Majme oči, uši i srdcia ot-
vorené pre vanutie Svätého Ducha, aby 
nás on viedol svojou múdrosťou, ktorá 
nemôže sklamať. Boh pre nás pripravil 
krásnu a žiarivú budúcnosť, ktorá začína 
už teraz. Ja chcem byť pritom. A čo vy?

o. Peter Kačur


