
ročník XV.
2017
20

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 6. 
a 13. novembra 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 7. 
a 14. novembra večer po sv. liturgii. Ná-
cvik zboru bude v stredu 15. novembra 
večer. Tichá adorácia s Korunkou Božie-
ho milosrdenstva a požehnaním bude 
vo štvrtok 9. a 16. novembra v čase 19:00 
- 21:00 hod. Stretko detí a zborík budú v 
piatok 10. a 17. novembra o 16:15 hod. 
na fare.
u V stredu 8. novembra máme sviatok 
sv. archanjela Michala a ostatných bez-
telesných mocností. Sv. liturgie budú o 
6:30 hod. a o 18:00 hod. s myrovaním.
u V piatok 10. novembra bude po det-
skej sv. liturgii stretnutie detí pripravujú-
cich sa na prvú sv. spoveď a ich rodičov.

u V nedeľu 12. novembra vás pozýva-
me na modlitby chvál s biblickým vyučo-
vaním o 18:00 hod.
u V stredu 15. novembra začína pôst 
pred sviatkami Narodenia Pána tzv. fili-
povka. Pozývame vás k prežívaniu tohto 
času ako kvalitnej prípravy na Vianoce.
u V piatok 17. novembra sa po večernej 
sv. liturgii pomodlime Moleben k bl. P. P. 
Gojdičovi, pri ktorom bude požehnanie s 
jeho ostatkami. V tento deň je voľnica.
u Zbierky v mesiaci november: 12. 
novembra - zbierka na podporný fond II, 
19. novembra - farská zbierka na stavbu 
fary.
u Povzbudzujeme vás k objednaniu si 
časopisov Slovo (14,-€) a Misionár (11,-€). 
Urobte tak čím skôr v sakristii chrámu.

o. Peter Kačur

R ADOSŤ L ÁSKY
Nedostatok kvalitného bývania je často dôvodom na odloženie založenia rodi-

ny. Ide o základné právo pre rodinu primerané počtu jej členov, ale aj primerané 
na poskytnutie základných služieb pre ich rozvoj. Preto musíme naliehať na práva 
rodiny. Rodina je dobro pre spoločnosť a preto je potrebné ju chrániť. Obrana rodiny 
je prorockou výzvou v prospech inštitúcie rodiny, aby bola uchránená pred každým 
iným nanúteným nárokom moci, ktorá by jej popierala miesto. Rodiny majú právo 
na ochranu od verejných autorít v právnej, politickej, ekonomickej a sociálnej ob-
lasti. Strach zo zdravotníctva, z nezamestnanosti, z ekonomického zlyhania, vylučujú 
rodiny z prístupu k vzdelaniu, ku kultúrnemu životu a k aktívnemu spoločenskému 
životu. Ekonomicky systém vytvára rozličné formy sociálneho vylúčenia. Rodiny tr-
pia problémami s prácou. Možností je málo a ponuka je veľmi selektívna a nestála. 
Pracovné dni sú dlhé a neraz sťažené dlhým cestovaním do práce. To rodinám bráni 
tráviť čas spoločne s deťmi a budovať vzájomné vzťahy.

Deti sa rodia mimo manželstva, žijú iba s jedným z rodičov – alebo v umelo vy-
tvorenom vzťahu rodinného kontextu (striedavá starostlivosť). Sexuálne zneužíva-
nie, násilie, vojny, terorizmus, organizovaný zločin – to všetko vyvoláva fenomén detí 
ulice. Zneužívanie detí je ešte horšie, keď k nemu dochádza na miestach, kde majú 
byť chránené: v rodinách, v školách a v kresťanských spoločenstvách a inštitúciách.

Spracoval diakon R. Hreňo (body 44 - 45)

Medzi živými a mŕtvymi nie je žia-
den rozdiel. Cirkev ho skutočne nero-
bí. A prečo? Lebo Boh nie je Bohom 
mŕtvych, ale živých. Preňho sú všetci 
ľudia živí. Z tejto perspektívy môžeme 
vnímať smrť ako veľkú nádej a radost-
ne očakávať stretnutie sa s Kristom tvá-
rou v tvár. Môžeme hovoriť: „Príď skoro, 
Pane Ježišu!“

Má teda zmysel modliť sa za zosnu-
lých? Pravdaže má. Každý potrebuje 
modlitbu. Ak veríme, že modlitba po-
máha živým ľuďom, prečo by nemohla 
aj tým, ktorí nás predišli do večnosti? 
Smrť nie je definitívny koniec. Modlit-
ba má moc práve preto, lebo je vyjad-
rením lásky a láska nepozná hranice. 
Dôkazom tohto tvrdenia je sám Ježiš 
Kristus, ktorý svojou láskou k človeku 
premohol smrť. Ide o obrovské tajom-
stvo, v ktoré veríme a Cirkev ho ohlasu-
je od svojho začiatku. Nezabúdajme, že 
láska je silnejšia než smrť.

Cirkev sa už od prvých dôb priho-
vára za zosnulých. Pamiatka zosnulých 
je stále prítomná medzi kresťanmi. 
Spomíname si na nich pri rôznych litur-
gických sláveniach nevynímajúc sláve-
nie sv. liturgie. Konáme tak preto, aby 
mohli očistení dosiahnuť blaženosť v 
spojení s Bohom. Cirkev tiež odporú-
ča almužny, odpustky a kajúce skutky 
za zosnulých. Sv. Ján Zlatoústy hovorí: 
„Poďme pomôcť zosnulým a spomínajme 
na nich. Prečo by sme mali pochybovať o 
tom, že naše obetné dary za mŕtvych im 
prinášajú nejakú potechu? neváhajme a 
poďme na pomoc tým, ktorí sú mŕtvi a 
obetujme za nich svoje modlitby.“

Práve sa nachádzame v období, 
kedy si všetci viac ako inokedy spomí-
name na svojich zosnulých. Navštevu-
jeme cintoríny, ozdobujeme ich kvetmi, 
modlime sa za nich a zapaľujeme svie-
ce. Každý kút cintorína žiari. Prečo to 
robíme? Čo predstavuje plameň sviece, 
ktorá plápolá na miestach posledného 
odpočinku našich blízkych?

Všetci veríme v zmŕtvychvstanie. 
Hádam niet žiadneho človeka, ktorý by 
po smrti nechcel žiť. Kristus nám taký-
to život ponúka zadarmo. Túto istotu 
večného života nachádzame v Kristo-
vom víťazstve nad smrťou. Necháva 
sa dobrovoľne pribiť na kríž, zomiera 
na ňom, jeho telo ukladajú do hrobu a 
tretieho dňa vstáva zmŕtvych. Horiaca 
svieca na cintoríne alebo v domácnosti 
nám pripomína práve toto Kristovo ví-
ťazstvo nad smrťou. Sprítomňuje nám 
svetlo Veľkej noci - svetlo, ktoré sa stáva 
symbolom vzkrieseného Krista. On je 
symbolom našej nádeje. V týchto in-
tenciách preto pamiatka na našich zo-
snulých, ktorí nás predišli do večnosti, 
nemusí byť iba smutnou spomienkou 
či priestorom na zármutok. Tieto chvíle 
môžu byť ožiarené Kristovým svetlom, 
ktoré ukazuje k vrcholnej budúcnosti.

Prežime tieto chvíle v modlitbách 
za našich blízkych. Využime túto oktá-
vu (1.-8. november) na získanie pomoci 
pre tých, ktorí si už sami pomôcť nemô-
žu. Nech sú tieto chvíle naplnené na-
šou námahou pre spásu nesmrteľných 
duší.

Podľa www.pastorace.cz 
spracoval o. Peter Kačur

Modlitba za zosnulých



Pondelok, 6. november
Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštan-
tínopolský arcibiskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
108); Ap. zač. 274 (2 Sol 1, 1 – 10); Lk zač. 65 
(12, 13 – 15; 22 – 31)

Utorok, 7. november
Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny   
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
110); Ap. zač. 274b (2 Sol 1, 10b – 2, 2); Lk 
zač. 68 (12, 42 – 48)

Streda, 8. november
Zhromaždenie k veľkovojvodcovi Mi-
chalovi a ďalším beztelesným mocnos-
tiam. Myrovanie.
06:30 csl. sv. lit. (HP 288); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
272); Ap. zač. 305 (Hebr 2, 2 – 10); Lk zač. 
51a (10, 16 – 21)

Štvrtok, 9. novembber
Svätí mučeníci Onisifor a Porfýrios  
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
113); Ap. zač. 276 (2 Sol 2, 13 – 17; 3, 1 – 5); 
Lk zač. 70 (13, 1 – 9)

Piatok, 10. november
Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a 
spoločníci
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit (PZ 
114); Ap. zač. 277 (2 Sol 3, 6 – 18); Lk zač. 73 
(13, 31 – 35)       

Sobota, 11. november
Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent    
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
115); Ap. zač. 199 (Gal 1, 3 – 10); Lk zač. 46 
(9, 37 – 43a)

Nedeľa, 12. november
Hlas. 6. Dvadsiata tretia nedeľa po 
Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Jo-
zafát, polocký arcibiskup.
08:00 csl. sv. lit. (HP 104, 289); 10:00 sl. sv. 
lit. (PZ 103, 274); Ap. zač. 224 (Ef 4, 1 – 6); Lk 
zač. 53 (10, 25 – 37)          
17:00 Večiereň
18:00 Modlitby chvál s vyučovaním

Pondelok, 13. november
Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantí-
nopolský arcibiskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 291); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
275); Ap. zač. 278 (1 Tim 1, 1 – 7); Lk zač. 75 
(14, 12 – 15)

Utorok, 14. november
Svätý a všechválny apoštol Filip  
06:30 sl. sv. lit. (PZ 277); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
293); Ap. zač. 279 (1 Tim 1, 8 – 14); Lk zač. 
77 (14, 25 – 35)

Streda, 15. november
Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samó-
nas a Habib. Začiatok Filipovky.  
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 111); Ap. zač. 281 (1 Tim 1, 18 – 20; 2, 8 
– 15); Lk zač. 78 (15, 1 – 10)

Štvrtok, 16. november
Svätý apoštol a evanjelista Matúš  
06:30 sl. sv. lit. (PZ 279); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
294); Ap. zač. 283 (1 Tim 3, 1 – 13); Lk zač. 
80 (16, 1 – 9)

Piatok, 17. november
Svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský 
biskup. Voľnica. 
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit (PZ 
114); Ap. zač. 285 (1 Tim 4, 4 – 8. 16); Lk zač. 
82 (16, 15 – 18; 17, 1 – 4)
18:15 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi 
            (požehnanie s relikviou)         

Sobota, 18. november
Svätí mučeníci Platón a Roman    
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
115); Ap. zač. 205 (Gal 3, 8 – 12); Lk zač. 49 
(9, 57 – 62)

Nedeľa, 19. november
Hlas. 7. Dvadsiata štvrtá nedeľa po Päť-
desiatnici. Svätý prorok Abdiáš.
08:00 csl. sv. lit. (HP 105); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 
104); Ap. zač. 229 (Ef 5, 8b – 19); Lk zač. 66 
(12, 16 – 21)         
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

L i T u R G i c K Ý  P R O G R A M

Východne od prestola, uprostred polkruhu steny, sa nachádza vrchný stolec. Je 
to miesto, kde sedí biskup v čase čítania apoštola počas svätej liturgie a predstavuje 
Krista. Po oboch stranách sú súbežne ďalšie  stolce, na ktorých sedávajú kňazi a pred-
stavujú apoštolov. 

Vľavo od prestola je žertveník. Na ňom sa pripravujú chlieb a víno k preneseniu 
na prestol. Pretože sa pri proskomídii poukazuje na príbehy o narodení a úmrtí Ježiša 
Krista, predstavuje jaskyňu, ako miesto narodenia a hrob, v ktorom bol pochovaný.

Vpravo od prestola je stolík, tzv. diakonik, kde sa ukladajú rúcha a cirkevné kni-
hy. Diakonikon sa nazýva preto, lebo stráženie týchto vecí bolo povinnosťou diako-
nov, ktorí boli vždycky pripravení k svätej službe. Kvôli tomu boli aj vždy zobrazovaní 
s orárom v ruke. Dnes funkciu tohto stolíka nahrádza sakristia.

Spracoval o. Peter Šturák ml.

Nie je PôST už PRežiTKOM?

- zdržanlivosť od mäsa

Na stretku s mladými sme sa bavili 
na rôzne témy. Jednou z nich bola blíz-
ka budúcnosť. Konkrétne na čo sa v naj-
bližšej dobe tešíme. Odpovede sa rôznili. 
Jednou z nich boli Vianoce.

Osobne nepoznám človeka, ktorý by 
sa na Vianoce netešil. Vo sviatkoch Naro-
denia Pána vidíme chvíle naplnené po-
kojom, bohato prestreté štedrovečerné 
stoly, rodiny tráviace aspoň pár dní spo-
lu, úsmevy na tvárach a radosť v srdciach 
našich blízkych. Netešíme sa na nereálne 
veci. Toto všetko vo Vianociach môžeme 
nájsť. Ale ako to obyčajne býva, všetko 
krásne nás niečo aj stojí. S prežitím takto 
načrtnutých sviatkov je spojená riadna 
príprava. Urobiť nákup, pozvať hostí, na-
kúpiť či vyrobiť darčeky a otvoriť sa pre 
tieto požehnané chvíle.

Cirkev nám ponúka tento čas rôz-
nych príprav, zhonu či aj k tomu patria-
cej nervozity prežiť s prehľadom. Ponúka 
nám nástroj, ktorý nie je na počutie láka-
vý a už oveľa ťažšie realizovateľný. Tým 
nástrojom je pôst.

V stredu 15. novembra vstúpime 
do prípravného obdobia filipovky. jeho 
úlohou nie je nič iné, iba pripraviť nás na 
prežitie vianočných sviatkov, po akých 
túžime. Nebude to však jednoduché. 
Pôst predsa vôbec nie je jednoduchý.

Možno sme doteraz prežili niekoľko 
pôstnych období vo svojom živote. Moh-
li by sme si položiť otázku, prečo by to 
tento krát malo byť iné? Veď všetko mu-
síme urobiť rovnako ako doposiaľ. No tu 
sa môžeme mýliť. Tento prípravný čas na 
príchod Spasiteľa môže byť teraz úplne 
iný. Kristus prichádza na tento svet a ne-
želá si nič viac, iba aby našiel srdcia ľudí, 
ktorí naňho budú čakať.

Už ste niekedy niekoho čakali? Vari 
ste neboli netrpezliví? Neprežívali ste 
nervozitu? Neboli ste plní očakávania? 
Nenaháňali ste sa, aby bolo všetkého 
nadostač a tak ako má byť? Doprajme 
si túto námahu aj v duchovnom živote. 
Pripravme sa tak ako sa patrí. Pripravme 
svoje srdcia pre Spasiteľa.

o. Peter Kačur


