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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 
15. a 22. januára večer. V tie isté dni bude 
aj telocvičňa na ZŚ Prostějovská so za-
čiatkom o 19:15 hod. Biblická škola  bude 
v utorok 16. a 23. januára večer po sv. li-
turgii. Modlitby mužov budú v utorok 16. 
a 23. januára v sakristii. Tichá adorácia s 
Korunkou Božieho milosrdenstva a po-
žehnaním bude vo štvrtok 18. a 25. janu-
ára v čase 19:00 - 21:00 hod. Stretko detí 
a zborík budú v piatok 19. a 26. januára o 
16:15 hod. na fare.
u V stredu 17. januára bude po večer-
nej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi 
s uctením si jeho ostatkov.
u Vo štvrtok 25. januára bude po ve-
černej sv. liturgii Večeradlo obetované za 
kňazov pred Najsv. Eucharistiou.
u V piatok 26. januára je voľnica.
u V dňoch 26. - 29. júla sa v Prešove 

uskutoční Národné stretnutie mládeže 
pod názvom P18. Na toto stretnutie po-
zývame aj mladých z našej farnosti. Pri-
hlasovanie bude spustené v stredu 18. 
januára. Počas tohto dňa (celých 24 ho-
dín) sa bude dať registrovať za najnižšiu 
sumu - iba 18,-€ - na celý program vrá-
tane stravy a ubytovania. Viac informácií 
nájdete v sakristii chrámu alebo na pla-
gáte.
u V predstihu vás pozývame na fatim-
skú sobotu prešovského dekanátu, ktorá 
sa uskutoční 3. februára v Ľutine. Keďže 
ide o jubilejný rok výročí našej miestnej 
cirkvi, s púťou do baziliky minor sú spo-
jené plnomocné odpustky, ktoré môže-
me získať. Už odteraz sa môžete zapiso-
vať na papier, ktorý nájdete na stolíku pri 
dverách a zaplatiť zálohu 2,-€.

o. Peter Kačur

Kto je pre nás Ježiš Kristus?
Pre nás ktorí často opakujeme toto 

veľké a nádherné meno, pre nás, ktorí v 
neho veríme?

Vieme dobre, kto je Ježiš? Sme 
schopní ho priamo a presne osloviť 
jeho menom?

Dokážeme ho vzývať ako svetlo 
svojej duše a neustále mu opakovať: „Ty 
si Spasiteľ“?

Cítime, že on je pre nás tým najdô-
ležitejším a že bez neho nič nedokáže-
me?

On je naše šťastie,
radosť a blaženosť,

prísľub i nádej,
on je naša cesta, pravda a život (...)

Kristus, ktorého nesieme ľudstvu, 
je náš brat, sprievodca a najlepší pria-
teľ. Môžeme o ňom skutočne pravdivo 
povedať, že „vedel, čo je v človeku“ (Jn 2, 
25). On je ten Bohom poslaný, nie aby 
svet odsúdil, ale spasil.

Tieto slová povedal pápež Pavol VI. 
ešte v roku 1965 v jednom zo svojich prí-
hovorov. Myslím si, že sú stále aktuálne. 
Aj  v dnešnej dobe, pre súčasného člove-
ka, pre každého z nás.

V novom roku si mnohí z nás dávajú 
rôzne predsavzatia. Možno aj my k nim 
patríme. Možno aj my sme plní chuti za-
čať niečo nové, jedinečné, krásne. Možno 
máme chuť skoncovať s rôznymi neduh-
mi. Možno sa chceme naučiť niečo nové. 
A možno chceme len začať nanovo svoj 
vlastný život. Chceme dať šancu svojmu 
manželstvu. Chceme dať šancu našim 

deťom. Nanovo sa chceme nadchnúť pre 
prácu. Chceme dať šancu človeku, ktorý 
nám prekáža a bráni v živote. Chceme 
byť lepšími...

Bratia a sestry, s Kristom nemusíme 
ostať len pri chcení. Nemusíme nariekať 
nad tým, že sa nám opäť nedarí. Možno 
už včera si padol. Možno už včera si si 
povedal, že to nemá cenu. Možno si opäť 
pri tom istom - nikdy sa nič nezmení.

A práve toto je chvíľa, kedy si môžeš 
položiť otázku: Kto je pre mňa Kristus? 
Čo môžem dokázať skrze vzývanie jeho 
mena? Čo môžem získať dôverou v toho, 
ktorý nosí toto meno, ktoré je sväté? Mô-
žeš získať veľa - záchranu.

 V horiacom dome sa nachádzal 
malý chlapec. Rodičia, ktorí tam býva-
li, utekali so svojimi deťmi rýchlo preč 
mysliac si, že všetky ich deti sú v bezpečí. 
Jeden syn však chýbal. Hľadiac na veľké 
plamene uvideli malého synčeka na naj-
vyššom poschodí horiaceho domu. Bez-
radné pohľady rodičov hľadali spôsob 
ako ho zachrániť. Do domu sa však už 
nedalo vrátiť. Vtom sa chlapec naklonil z 
okna a kričal o pomoc. Kričal na otca. Ten 
ho uvidel a dostal nápad. Postavil sa pod 
okno a zakričal: „Skoč!“ Chlapec nevidel 
nič, iba samé plamene, ale dôverujúc ot-
covmu hlasu, skočil. Skončil zachránený 
v otcovom náručí.

Niekedy sa môže zdať, že v nebez-
pečenstve Otca nevidíme ako tento chla-
pec. Ale to neznamená, že tam nie je. Po-
siela svojho Syna, ktorý Ti vraví: „Som tu 
pre teba, počuješ môj hlas, poznáš moje 
meno, zachránim ťa.“

o. Peter Kačur

Čo dokážeš v Ježišovom mene?

Keďže tento rok je rokom výročí našej cirkvi, nasledujúce obdobie bude-
me venovať Cirkvi ako takej a rôznym otázkam, ktoré toto slovo môže vzbu-
dzovať.

Jednou z často kladených otázok je, akú cirkev vlastne založil Žid - Je-
žiš Kristus, keď na svete je toľko rôznych cirkví a spoločenstiev, ktoré sa na 
neho odvolávajú? Aby sme si dokázali zodpovedať túto otázku, musíme najp-
rv poznať zámer, s ktorým Kristus prichádza na tento svet. Jeho zámerom je 
plniť Otcovu vôľu, a vôľa Otca je, aby bol spasený každý človek. Keď Kristus 
odovzdáva apoštolovi Petrovi službu viesť Jeho cirkev, má to byť cirkev pre 
všetkých ľudí, keďže nebo „otvoril“ svojím zmrtvýchvstaním všetkým. Samoz-
rejme význam to má pre tých, ktorí o to stoja. Ide o cirkev všeobecnú – pre 
všetkých. 

Odpoveďou na otázku, akú Cirkev teda Ježiš Kristus založil je, že založil 
Cirkev všeobecnú – katolícku (gr. „kat holón kosmón“ – po celom svete). 

Kristus teda založil len jednu Cirkev. Toto bolo od počiatku jeho úmyslom, 
ktorý vyjadril aj vo svojej veľkňazskej modlitbe. Táto Cirkev sa od počiatku vz-
máhala  na západe a na východe Rímskej ríše. Tak vznikla Východná a Západ-
ná cirkev. Tisíc rokov tieto spoločenstvá žili v jednote a spoločne sa aj hlásili 
k dedičstvu Kristovej cirkvi.

Pripravil o. Peter Šturák ml.

c i R K e v



Pondelok, 15. január
Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján 
Chatrčník
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
108); Ap. zač. 59 (1 Pt 2, 21b – 3, 9); Mk zač. 
54 (12, 13 – 17)

Utorok, 16. január
Poklona úctyhodným reťaziam svätého a 
všechválneho apoštola Petra
06:30 sl. sv. lit. (PZ 328); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
340); Ap. zač. 60 (1 Pt 3, 10 – 22); Mk zač. 55 
(12, 18 – 27)  

Streda, 17. január
Náš prepodobný a bohonositeľský otec 
Anton Veľký
06:30 csl. sv. lit. (HP 342); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
330); Ap. zač. 61 (1 Pt 4, 1 – 11); Mk zač. 56 
(12, 28 – 37)
18:45 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi

Štvrtok, 18. január
Svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí 
arcibiskupi   
06:30 sl. sv. lit. (PZ 331); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
343); Ap. zač. 62 (1 Pt 4, 12 – 5, 5); Mk zač. 
57 (12, 38 – 44)

Piatok, 19. január
Prepodobný otec Makarios Egyptský
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit (PZ 
114); Ap. zač. 64 (2 Pt 1, 1 – 10); Mk zač. 58 
(13, 1 – 8)
       

Sobota, 20. január
Náš prepodobný a bohonositeľský otec 
Eutymios Veľký    
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
115); Ap. zač. 293 (2 Tim 2, 11 – 19); Lk zač. 
88 (18, 2 – 8a)

Nedeľa, 21. január
8. hlas. Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. 
Prepodobný otec Maxim Vyznávač.
08:00 csl. sv. lit. (HP 107, 160); 10:00 sl. sv. 
lit. (PZ 106, 164); Ap. zač. 296 (2 Tim 3, 10 
– 15); Lk zač. 89 (18, 10 – 14)           
17:00 Večiereň

Pondelok, 22. január
Svätý apoštol Timotej. 
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
108); Ap. zač. 66 (2 Pt 1, 20 – 2, 9); Mk zač. 
59 (13, 9 – 13)

Utorok, 23. január
Svätý hieromučeník Klement, ankyrský 
biskup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00c sl. sv. lit. (HP 
110); Ap. zač. 67 (2 Pt 2, 9 – 22); Mk zač. 60 
(13, 14 – 23)

Streda, 24. január
Prepodobná matka Xénia Rímska    
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
111); Ap. zač. 68 (2 Pt 3, 1 – 18); Mk zač. 61 
(13, 24 – 31)

Štvrtok, 25. január
Svätý Gregor Teológ, konštantínopolský 
arcibiskup  
06:30 sl. sv. lit. (PZ 334); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
346); Ap. zač. 69 (1 Jn 1, 8 – 2, 6); Mk zač. 62 
(13, 31 – 14, 2)
18:45 Večeradlo za kňazov

Piatok, 26. január
Prepodobný otec Xenofont, jeho man-
želka Mária a synovia. Voľnica. 
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit (PZ 
114); Ap. zač. 70 (1 Jn 2, 7 – 17); Mk zač. 63 
(14, 3 – 9)          

Sobota, 27. január
Prenesenie úctyhodných pozostatkov 
nášho otca svätého Jána Zlatoústeho     
06:30 csl. sv. lit. (HP 348); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
275); Ap. zač. 295 (2 Tim 3, 1 – 9); Lk zač. 
103 (20, 45 – 47. 21, 1 – 4)

Nedeľa, 28. január
Hlas. 1. Nedeľa o márnotratnom synovi. 
Prepodobný otec Efrém Sýrsky.
08:00 csl. sv. lit. (HP 97, 161); 10:00 sl. sv. lit. 
(PZ 96, 165); Ap. zač. 135 (1 Kor 6, 12 – 20); 
Lk zač. 79 (15, 11 – 32)          
17:00 Večiereň

o. Peter Šturák ml.

L i T U R G i c K Ý  P R O G R A M

- zdržanlivosť od mäsa

200.  vÝROČie PReŠOvSKe J ePARcHie
Podľa prameňov zo 14. a 15. st. vznik-

la prevažná väčšina ruténských dedín na 
východnom Slovensku v období „valaš-
skej kolonizácie“. Rusíni (ruténi) boli ok-
rem iného aj členmi vojenských hliadok 
a strážnej služby. Z toho si kúpili poľno-
hospodárske majetky. Tak na Slovensku 
už v 14 st. máme Ruténov-pastierov, ale 
aj Ruténov-roľníkov.

Historik Halaga o valašskej koloni-
zácii a formovaní východnej cirkvi v kar-
patskom oblúku píše nasledovné: „Počas 
valašskej kolonizácie sa v Marmaroši a 
Beregu vybudovalo ohnisko pravoslávnej 
viery v hrušovskom kláštore sv. Michala. 
Kláštor bol podriadený patriarchovi Ca-
rihradu na žiadosť valašských vojvodov v 
Marmaroši. Jurisdikcia hrušovského exar-
chu siahala až po Abov. Valašská kolonizá-
cia obnovila modlitby a zvyklosti gréckej 
viery. Valašské právo pomohlo obnoveniu 
cyrilometodskej tradície na konci 13. st.“ 

Podľa Baziloviča mal veľký význam 
pre Uhorsko a jeho východných kres-
ťanov litovsko-podolské knieža Teodor 
Koriatovič. Roku 1393 nedobrovoľne 
opustil svoje kniežatstvo v Podolí a na-
šiel nový domov v Uhorsku. Žigmund, 
kráľ Uhorska, ho prijal a daroval mu 
Mukačevské panstvo. Jeho ľudia sa usa-
dili postupne v Berehovskej, Ugošskej a 
Marmarošskej župe. Založili asi 300 osád. 
Teodor Koriatovič bránil Rusínov pred 
uhorskou šľachtou. Pomohol postaviť 
grécko-slovanský kláštor na Černečej 
hore pri Mukačeve, ktorý sa stal duchov-
ným centrom severovýchodného Uhor-
ska. Jeho činnosť sa priaznivo prejavila 
aj v Šarišskej, Zemplínskej a Užskej župe. 
Na Zemplíne dal raziť drobné strieborné 
mince s cyrilským písmom. Pri kaplnke v 
Krásnom Brode dal vystaviť drevenú cer-
kov - chrám a kláštor. Stará ľudová tra-
dícia ukazuje, že počiatky mukačevskej 
eparchie siahajú pred tatársky vpád na 

naše územie. Tatársky vpád veľmi naru-
šil rozvoj náboženského života v Zakar-
patsku. Obnova po tatárskych vpádoch 
trvala dlho.

Počiatky mukačevského kláštora 
siahajú až do čias vlády Ondreja I., kto-
rý si vzal za manželku Anastáziu, dcéru 
kyjevského kniežaťa Jaroslava Múdreho 
(1018 - 1054). S ruskou kňažnou prišli do 
Uhorska aj východní mnísi. Časť týchto 
mníchov sa usídlila na Černečej hore pri 
Mukačeve. Tak sa kláštor stáva nábožen-
ským a kultúrnym centrom kraja. Zacho-
vaná listina zo 14. januára 1660 uvádza, 
že pri Mukačeve pred niekoľko sto rokmi 
(ante aliquot centenos anos) vznikol kláš-
tor baziliánov a v Mukačeve sídlili bisku-
pi východného obradu. Prví mukačevskí 
biskupi prichádzali do Mukačeva z Hali-
če ako konsekrovaní biskupi. Mnísi ich 
najprv prijali ako igumenov a potom ich 
uznali za biskupov. Od roku 1491 sídlil v 
kláštore pri Mukačeve biskup Ján. Páter 
Michal Lacko píše: „Kráľ Vladislav II. naria-
dil všetkým rusnackým kňazom, aby boli 
podriadení a poslušný biskupovi Jánovi, 
sídliacemu v mukačevskom monastieri sv. 
Nikolaja.“ Postupne právomoc mukačev-
ského biskupa rástla, o čom svedčí aj do-
kument kráľa Ferdinanda I. z roku 1551 o 
poverení mukačevského biskupa Bazila 
spravovať aj územie Maramureša. V roku 
1556 bol aj hrušovský kláštor podriadený 
mukačevskému biskupovi.

V 16. a 17. st. svätili mukačevských 
biskupov zvyčajne kyjevskí alebo mol-
davskí metropoliti. Biskup Sergius píše, 
že aj keď prevláda pojem Rusín či Rus-
nák, sú na jeho území rôzne etniká: Ru-
síni, Rumuni, Slováci a Srbi patriace do 
východného obradu. (koniec 1. časti)

Spracoval diakon R. Hreňo podľa  kni-
hy Prierez dejinami Gréckokatolíckej cirkvi 

na Slovensku od prof. P. Šturáka


