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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 
12. a 19. marca večer. Telocvičňa na ZŚ 
Prostějovská bude v tých istých termí-
noch. Biblická škola (chrám) a modlit-
by mužov (sakristia) budú v utorok 20. 
marca večer po sv. liturgii. Tichá adorá-
cia s Korunkou Božieho milosrdenstva 
a požehnaním bude vo štvrtok 15. a 22. 
marca v čase 19:00 - 21:00 hod. Stretko 
detí na fare bude 16. a 23. marca o 16:15 
hod.
u Počas obdobia Veľkého pôstu vás 
povzbudzujeme v stredy a piatky k účas-
ti na božských službách vopredposväte-
ných darov a k modlitbe pôstnych hodi-
niek ráno o 7:00 hod.
u Pozývame vás k modlitbe Kajúceho 
kánona sv. Andreja Krétskeho s poklona-
mi v pondelok, utorok, štvrtok a piatok 
(12., 13., 15. a 16. marca) po večerných sv. 
liturgiách.
u Od nedele 11. marca až do konca 
mesiaca bude v našom chráme prítomná 
putujúca ikona Krásnobrodskej Bohoro-
dičky. Srdečne vás pozývame uctiť si ju 

rôznymi mariánskymi pobožnosťami.
u V sobotu 17. marca bude po rannej 
sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s 
možnosťou ictiť si jeho relikvie. Po ve-
černej sv. liturgii sa pomodlime Akatist k 
presv. Bohorodičke.
u V nedeľu 25. marca máme Kvetnú 
nedeľu. pri sv. liturgiách bude požehna-
nie ratolestí a myrovanie.
u Veľké spovedanie v našej farnos-
ti pred sviatkami Veľkej noci bude na 
Kvetnú nedeľu 25. marca so začiatkom o 
14:00 hod. Srdečne vás pozývame pristú-
piť k sv. zmierenia a pokánia pred týmto 
najväčším kresťanským sviatkom celého 
roka. Nebuďme ľahostajní voči Kristovej 
láske, ktorá nás zachránila.
u Spovedať chorých budeme na veľký 
pondelok 26. marca v ranných hodinách. 
Dovtedy môžete svojich chorých nahlá-
siť v sakristii chrámu.
u kto by chcel prispieť na kvetinovú 
výzdobu chrámu počas sviatkov Paschy, 
môže tak urobiť v sakristii chrámu.

o. Peter Kačur

Ježiš ide na púšť nie preto, lebo 
potrebuje obrátenie, ale ako človek 
musí prejsť touto skúškou. Evanjelista 
Marek o tom píše vo svojom evanjeliu: 
„A hneď ho Duch hnal na púšť. Na púš-
ti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal.“ 
(Mk 1, 12 - 13) Ježiš ide na púšť, aby 
sa pripravil na svoje poslanie vo sve-
te. Nepotrebuje obrátenie, ako človek 
sa potrebuje pripraviť plniť vôľu Otca. 
Robí to aj kvôli nám, aby sme obdržali 
milosť premôcť pokušenie.

Táto príprava spočíva v boji proti 
duchu zla, t.j. proti diablovi. Aj pre nás 
je pôstny čas duchovným zápasom. 
Sme povolaní čeliť Zlému pomocou 
modlitby, a to v každodennom živo-
te. Vieme, že zlo je, bohožiaľ, činné v 
našom bytí i okolo nás, kde sa preja-
vuje násilím, odmietnutím druhého, 
uzavrenosťou, vojnami a nespravod-
livosťou. Toto všetko sú skutky Zlého, 
zla.

Hneď po pokušeniach na púšti 
začína Ježiš ohlasovať evanjelium, 
teda radostnú zvesť, ktorá vyžaduje 
od človeka obrátenie a vieru. Hovo-
ril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie 
kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ 
(Mk 1, 15) Tieto slová neznamenajú 
nič iné ako uverenie tejto radostnej 
zvesti, že sa priblížilo Božie kráľov-
stvo. Vo svojom živote potrebujeme 
neustále obrátenie. Potrebujeme ho 
každý deň a cirkev nás nabáda, aby 
sme sa za to modlili. Lebo nie sme 
nikdy dostatočne orientovaní sme-
rom k Bohu a svoju myseľ a srdce 
musíme neustále smerovať k Nemu.

Na to je potrebná odvaha odmietnuť 
všetko, čo nás od tejto cesty odrádza. 
Sú to hodnoty, ktoré nás mätú a vťa-
hujú nás do nášho sebectva. Naopak, 
máme dôverovať Pánovi, Jeho dob-
rote a plánu, ktorý jeho láska má s 
každým z nás. Pôstna doba je časom 
pokánia. Áno, ale nie smútku! Je ča-
som pokánia, nie je časom zármutku. 
Je to radostné a seriózne úsilie, aby 
sme sa vyzliekli z nášho sebectva, zo 
starého človeka a obnovili sa podľa 
milosti krstu.

Jedine Boh nám môže darovať 
pravé a skutočné šťastie. Je márnos-
ťou strácať čas a hľadať ho inde: v 
bohatstve, rozkošiach, moci, kariére... 
Božie kráľovstvo je realizáciou všet-
kých našich túžob, pretože je súčasne 
spásou človeka a slávou Boha. Sme 
povolaní počuť a prijať túto výzvu 
Ježiša k obráteniu a viere v evanje-
lium. Sme nabádaní vydať usilovnou 
cestou k Pasche, aby sme stále viac 
prijímali milosť od Boha, ktorý chce 
premeniť svet v kráľovstvo spravodli-
vosti, pokoja a bratstva.

Presvätá Bohorodička nech nám 
pomôže žiť túto pôstnu dobu vo ver-
nosti Božiemu slovu a v ustavičnej 
modlitbe ako to urobil Ježiš na púšti. 
Nie je to nemožné! Ide o žitie každé-
ho dňa s prianim prijať lásku, ktorá 
prichádza od Boha a chce premeniť 
náš život i celý svet.

Na základe príhovoru pápeža 
Františka spracoval o. Peter Kačur

Pôstna doba je duchovným bojom

Katolícku cirkev na Slovensku vidíme ako západnú Latinskú, čiže Rímskokatolíc-
ku a  východnú, pochádzajúcu z Konštantínopolskej tradície, ktorú nazývame Gréc-
kokatolíckou. Tieto dve spoločenstvá patria do tej istej Katolíckej cirkvi, ale predsa sa 
odlišujú liturgickými obradmi, ktoré pochádzajú z dvoch rôznych liturgických tradí-
cií, o ktorých sme hovorili v minulom čísle. 

Obrad je liturgické, teologické, duchovné a disciplinárne dedičstvo, odlíšené 
kultúrou a historickými okolnosťami národov, ktoré vyjadruje spôsob prežívania vi-
ery vlastný každej cirkvi sui iuris.

Východná katolícka cirkev na Slovensku, čiže Prešovská archieparchia, Košická 
eparchia a Bratislavská eparchia, sú Konštantínopolsko-karpatského (byzantsko-
slovanského) obradu. Znamená to, že ich obrad je súčasťou Konštantínopolskej, 
Byzantskej tradície, ktorá je však vrastená do života, histórie a kultúry národov, 
žijúcich pod Karpatským oblúkom.

Pripravil o. Peter Šturák ml.

c i R K e v



Pondelok, 12. marec
Prep. otec a vyznávač Teofan Sigrianský
06:30 csl. sv. lit. (HP 119); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
119); Ap. zač. 108 (Rim 12, 1 – 3); Lk zač. 26 
(6, 31 – 36)
7:20 Moleben k presv. Bohorodičke

Utorok, 13. marec
Prenesenie pozostatkov otca sv. Nikefo-
ra, konštantínopolského patriarchu 
06:30 sl. sv. lit. (PZ 119); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
119); Ap. zač. 225 (Ef 4, 14 – 17); Lk zač. 25 
(6, 24 – 30)

Streda, 14. marec
Prep. otec Benedikt
07:00 Pôstna hodinka Iz 41, 4b – 14; 18:00 
sl. VPD Gn 17, 1 – 9: Prís 15, 20 – 16, 9
19:15 Moleben k presv. Bohorodičke

Štvrtok, 15. marec
Sv. mučeník Agapios a s ním ďalší šiesti 
mučeníci
06:30 sl. sv. lit. (PZ 119); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
119); Ap. zač. 227 (Ef 4, 25 – 32); Lk zač. 70 
(13, 1 – 9)

Piatok, 16. marec
Sv. mučeníci Sabinus a Papas
07:00 Pôstna hodinka Iz 45, 11 – 17; 17:30 
sl. VPD Gn 22, 1 – 18; Prís 17, 17 – 18, 5

Sobota, 17. marec
Akatistová sobota   
06:30 csl. sv. lit. (HP 175); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
177); Ap. zač. 322 (Hebr 9, 24 – 28); Mk zač. 
35 (8, 27 – 31)
7:30 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi
18:45 Akatist k presv. Bohorodičke    

Nedeľa, 18. marec
8. hlas. Piata pôstna nedeľa. Prep. Mária 
Egyptská.
08:00 csl. sv. lit. (HP 107, 176); 10:00 sl. sv. 
lit. (PZ 106, 178); Ap. zač. 321b (Hebr 9, 11 
– 14); Mk zač. 47 (10, 32b – 45)
16:15 Krížová cesta
17:00 Pôstna večiereň

Pondelok, 19. marec

Sv. mučeníci Chryzant a Dária
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
114); Ap. zač. 258 (Kol 3, 12 – 16); Lk zač. 60 
(11, 34 – 41)
7:20 Moleben k presv. Bohorodičke

Utorok, 20. marec
Prep. otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali 
v kláštore svätého Sávu
06:30csl. sv. lit. (PZ 114); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
114); Ap. zač. 273 (1 Sol 5, 14 – 23); Mk zač. 
36 (8, 30 – 34)

Streda, 21. marec
Prep. otec Jakub Vyznávač, katánijský 
biskup
07:00 Pôstna hodinka Iz 58, 1 – 11; 18:00 
sl. VPD Gn 43, 26 – 31. 45, 1 – 16; Prís 21, 
23 – 22, 4

Štvrtok, 22. marec
Predprazdenstvo Zvestovania Presvätej 
Bohorodičke
06:30csl. sv. lit. (PZ 345); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
361); Ap. zač. 209 (Gal 4, 4 – 7); Lk zač. 91 
(18, 18 – 27)

Piatok, 23. marec
Sv. prep. mučeník Nikón a jeho učeníci, 
ktorí boli s ním umučení. Koniec Veľkého 
pôstu.
07:00 Pôstna hodinka Iz 66, 10 – 24; 17:30 
sl. VPD Gn 49, 33 – 50, 26; Prís 31, 8 – 31

Sobota, 24. marec
Vzkriesenie spravodlivého Lazára 
06:30 csl. sv. lit. (HP 177); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
180); Ap. zač. 333b (Hebr 12, 28 – 13, 8); Jn 
zač. 39 (11, 1 – 45)

Nedeľa, 25. marec
Kvetná nedeľa. Zvestovanie presvätej 
Bohorodičke. Prikázaný sviatok. Požeh-
nanie ratolestí. Myrovanie.
08:00 csl. sv. lit. (HP 178, 362); 10:00 sl. sv. 
lit. (PZ 181, 346); Ap. zač. 247 (Flp 4, 4 – 9); 
Jn zač. 41 (12, 1 – 18)
14:00 Sv. zmierenia a pokánia
17:00 Pôstna 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
V roku 1703 sa z Poľska vrátil Franti-

šek II. Rákoczi, ktorý zorganizoval povs-
tanie proti Habsburgovcom. Biskup de 
Camelis odoprel prísahu vernosti Fran-
tiškovi II., ten ho zato vykázal z krajiny 
a nútil ho vzdať sa biskupstva. Preto sa 
utiahol do Prešova, kde aj zomrel 22. au-
gusta 1706. Jeho smrťou skončilo veľké 
dielo, a gréckokatolíci stratili veľkú osob-
nosť.

V ďalšom období bol mukačevský 
biskupský stolec neobsadený. Ján Jozef 
Hodermarský (1707 - 1716) ako gene-
rálny vikár De Camellisa sa za povstania 
Františka II. Rákocziho postavil na stranu 
cisára, a preto musel utiecť na východ-
né Slovensko. Aj keď ho cisár menoval 
biskupom, Rím to nepotvrdil. Napriek 
starobylej tradícii a historickým doku-
mentom si jágerský biskup osvojil moc, 
a to aj napriek tomu, že Užhorodská únia 
bola podpísaná pod podmienkou, že 
gréckokatolíci budú mať svojho vlastné-
ho biskupa nimi zvoleného a potvrdené-
ho Apoštolským stolcom. No kánonické 
uznanie Apoštolským stolcom nastalo až 
v roku 1771.

Situácia sa vyvinula tak, že jágerský 
biskup Štefan Telekéši menoval na čelo 
mukačevskej eparchie do hodnosti ge-
nerálneho vikára Juraja Bizancija (1716 
- 1733), ktorého pápež Klement XI. bulou 
zo dňa 5. februára 1716 menoval najp-
rv vikárom a o dva mesiace biskupom. 
Ustanovenia Zamoščskej synody riešili 
otázky gréckokatolíckeho obradu, ktorá 
sa v auguste 1720 uskutočnila za účasti 
hierarchie a duchovenstva z gréckoka-
tolíckych biskupstiev, nachádzajúcich sa 
na území poľského kráľovstva v poľskom 
mestečku Zamošč. Prácam tejto synody 
predsedal apoštolský nuncius v poľskom 
kráľovstve Hieroným Grimaldi. Na syno-

de boli prijaté dekréty, v ktorých sa apli-
kovali viaceré ustanovenia Tridentského 
snemu na podmienky Východnej cirkvi 
o metropolitovi, biskupoch a kňazoch. 
Okrem toho tu boli riešené otázky cir-
kevnej administrácie a obradového cha-
rakteru a najmä to, čo sa týka vysluhova-
nia jednotlivých sviatostí.

11. marca 1726 sa v Jágri uskutoč-
nilo stretnutie rímskokatolíckej biskup-
skej konzistórie s predstaviteľmi muka-
čevskej gréckokatolíckej eparchie. Na 
čele delegácie bol generálny vikár Ján 
Hodermarský a ďalší 17 archipresbyte-
ri zastupujúci duchovenstvo eparchie. 
Všetky štatúty prekonzultované a prijaté 
na tomto jágerskom stretnutí sú apliká-
ciou Zamoščskej synody na podmienky 
Mukačevskej eparchie. Druhým krokom 
uvedenia uzáverov Zamoščskej synody 
do života Mukačevskej eparchie bola 
tzv. Sevľušská synoda gréckokatolíckeho 
duchovenstva z 3. februára 1727 v obci 
Nagy Szolos (Sevľus) v Ugočskej župe. 
Cieľom stretnutia bolo potvrdenie únie 
v Ugočskej župe, ale zároveň sa potvrdili 
aj uzávery jágerského stretnutia dotýka-
júce sa aplikácie dekrétov Zamoščskej 
synody. Potvrdzuje to zápisnica z tejto 
synody prepísaná cirkevným historikom 
Michalom Lučkajom v diele “Historia 
Carpato-Ruthenorum“, kde sa doslov-
ne hovorí: „Najprv boli prečítané uzávery 
stretnutia posvätného jágerského biskup-
ského konzistória prijaté 11. marca 1726 
a následne tu bola osobitným spôsobom 
prijatá skúsenosť ruténskej provinčnej sy-
nody konanej v meste Zamošč roku 1720 a 
potvrdenej rímskym pápežom Klementom 
XI. (koniec 5. časti)

Spracoval diakon R. Hreňo podľa  knihy 
Prierez dejinami Gréckokatolíckej cirkvi na 

Slovensku od prof. P. Šturáka


