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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 4. 
a 11. júna večer. Telocvičňa na ZŚ Prostě-
jovská bude v tie isté dni. Modlitby mu-
žov v chráme a biblická škola v sakristii 
budú v utorok 5. a 12. júna večer. Nácvik 
zboru bude v stredu 6. a 13. júna večer. 
Tichá adorácia s Korunkou k Božiemu 
milosrdenstvu a požehnaním bude vo 
štvrtok 7. a 14. júna v čase 19:00 - 21:00 
hod. Stretko na fare bude v piatok 8. a 15. 
júna o 16:15 hod. Kantorská škola bude v 
piatok 8. júna po detskej sv. liturgii.
u V piatok 8. júna máme sviatok Najs-
vätejšieho Srdca Ježišovho. Sv. liturgie 
budú o 6:30 a 17:30 hod. s myrovaním. V 
tento deň je voľnica.
u Počas mesiaca jún sa budeme modliť 
k Božskému Srdcu Ježišovmu. Moleben k 
Božskému Srdcu Ježišovmu bude po sv. 
liturgiách v pondelok 4. júna ráno, v stre-
du 6. júna večer a na samotný sviatok 8. 
júna po večernej sv. liturgii. Akatist k Je-
žišovi Kristovi bude v pondelok 11. júna 
ráno (1. časť) a v stredu 13. júna večer (2. 

časť).
u V utorok 5. júna vás pozývame na 
prezentáciu nového CD skupiny Peter 
Milenky & band do kina Scala so začiat-
kom o 19:00 hod. Katechézu prednesie o. 
Slavo Zahorjan a na pódiu vystúpia ďalší 
zaujímaví hostia. Bližšie info nájdete na 
plagáte.
u Vo štvrtok 7. júna vám ponúkame 
možnosť zúčastniť sa stretnutia s mys-
tičkou Myrnou Nazzour z Damasku (Sý-
ria), a to na dvoch miestach - v Litmano-
vej (10:00 sv. ruženec; 10:30 sv. liturgia, 
svedectvo) a v Ľutine (17:30 sv. ruženec; 
18:00 sv. liturgia, svedectvo). Bližšie info 
nájdete na plagáte.
u V nedeľu 10. júna sa uskutoční v 
Spišskej Novej Vsi multimediálny koncert 
(hudba, slovo, obraz) so spomienkou na 
Jána Pavla II. o 18:00 hod. na zimnom šta-
dióne. Bližšie info na plagáte.
u Modlitby chvál budú v nedeľu 10. 
júna so začiatkom o 18:00 hod.

o. Peter Kačur

Víťazný tím Ježiša Krista

V mene metropolitnej cirkvi sui iuris ako právnickej osoby vystupuje metropo-
lita. V našom prípade je to metropolita Ján Babjak SJ. Jemu zároveň patrí moc nad 
všetkými biskupmi a veriacimi v Krista našej metropolitnej cirkvi sui iuris.

Táto, na prvý pohľad silná pozícia metropolity v cirkvách sui iuris, je však z dru-
hej strany značne rozptýlená princípom synodality, s ktorým východný kódex počíta. 
Princíp synodality zabezpečuje v metropolitných cirkvách sui iuris rada hierarchov. 
Tu sa realizuje prastará zásada určitej demokracie, ktorá sa vykryštalizovala vo vý-
chodných cirkvách a ktorá je v slovanských národoch známa ako sobornosť. Synoda-
lita znamená byť, žiť, jednať a sláviť spoločne v zhromaždení. Je to červená niť, ktorá 
sa vinie kresťanskými dejinami. Tento princíp zakladá už kán. 160 CCEO, ktorý hovo-
rí: Eparchiálni biskupi v mimoriadnych alebo ťažkých záležitostiach nemajú zanedbať 
vypočuť metropolitu a metropolita nemá zanedbať vypočuť si mienku eparchiálnych 
biskupov. Rada hierarchov spolu s metropolitom teda riadi metropolitnú cirkev sui 
iuris a spravuje všetkých veriacich. V našej Cirkvi Radu hierarchov tvoria prešovský 
arcibiskup a metropolita Ján, košický biskup Milan a bratislavský biskup Peter.

Pripravil o. Peter Šturák ml.

c i R K e v

  Abraham Lincoln bol veľmi dob-
rý a múdry prezident.

Keď vyberal nového člena do svo-
jej vlády, vyžadoval jeho živototpis a 
súčasne s ním požadoval aj zoznam 
neúspechov, ktoré adept na minis-
terské kreslo zažil. Snažil sa zistiť, ako 
človek, ktorý sa mu ponúkal, reaguje 
na prehru.

Keď videl, že sa dokáže s neúspe-
chom popasovať, bol to ten správny 
človek. Nikdy si nevybral toho, kto sa 
nevedel voči nezdarom postaviť če-
lom, ale vždy si vyberal ľudí, ktorí mali 
odvahu s neúspechmi vo svojej práci 
zápasiť.

Lincoln hovorieval: „Nepotrebu-
jem ministra, ktorý má iba samé úspe-
chy a zľakne sa každej maličkosti. Keď 
sa stretne s problémom, nebude k nemu 
vedieť zaujať postoj. Pravdepodobne 
prijde za mnou, aby som ho vyriešil ja 
sám. Potrebujem človeka, ktorý vznik-
nutý problém dokáže vyriešiť sám.“

Počujúc tento skutočný príbeh si 
zaiste uvedomíme, že prezident mal 
pravdu a rozmýšľal múdro. Neostal 
iba pri správnom rozmýšľaní, ale robil 
aj múdre rozhodnutia.

V dnešnom evanjeliu sme počuli 
o ďalšom múdrom rozhodnutí, kto-
ré urobil sám Ježiš Kristus. Kráčajúc 
popri Galilejskom mori vidí dvoch 
bratov, Šimona a jeho brata Ondreja, 
ako spúšťajú sieť do mora, lebo boli 
rybármi a povie im: „Poďte za mnou a 
urobím z vás rybárov ľudí.“ (Mt 4, 19) A 
keď títo zanechali siete a išli za ním, 
pozýva ďalších dvoch bratov, ktorých 

uvidel na inom mieste a aj ich povolal. 
Ich odpoveď je rovnaká. Zanechávajú 
svojho otca a idú za Kristom.

Ježiš nepovoláva mužov iba tak. 
Pozná ich. Vie, ako rozmýšľajú. Pozná 
ich srdcia a púšťa sa na cestu, počas 
ktorej ich bude meniť svojím vlast-
ným príkladom. Začína na nich vplý-
vať láskou svojho Otca, ktorú nepre-
javuje iba priamo im, ale ponúka ju 
aj tým, ktorých spolu stretnú počas 
cesty, na ktorú sa vydávajú. Ježiš začí-
na budovať svoj víťazný tím, ktorý má 
iba jeden cieľ - zjaviť Božie kráľovstvo 
a milosrdenstvo nebeského Otca.

Drahí bratia a sestry, všetci sme 
krstom vstúpili do víťazného tímu 
Ježiša Krista. S ním sa nikdy nepreh-
ráva. Potrebujeme si len zvyknúť na 
víťazstvá, ktoré v ňom máme isté. Ví-
ťazstvá, ktoré porážajú každý hriech 
a ľudskú slabosť. Víťazstvá, ktoré sú 
často týmto svetom nepochopené a 
nedocenené. Víťazstvá, ktoré sa nám 
zdajú častokrát prehrami.

Aj takýto pohľad ponúka dnešné 
evanjelium. Ponúka príbeh niekoľ-
kých mužov, z ktorých sa stávajú ví-
ťazi. Aj napriek pádom a zlyhaniam, 
ktoré prídu neskôr, sa naučia s Ježi-
šom víťaziť.

A toto isté Kristus ponúka každé-
mu z nás. Zažívať dennodenné víťaz-
stvá nad nami samými. Zažívať jeho 
moc odpustenia cez neodsudzujúci 
pohľad. Zakúsiť víťazstvo vzkriesenia 
zo svojich hriechov. Lebo Kristus je 
Víťaz.

o. Peter Kačur



Pondelok, 4. jún
Sv. Metrofanés, konštantínopolský pat-
riarcha    
06:30 csl. sv. lit. (HP 239); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 223); Ap. zač. 94 (Rim 7, 1 – 13); Mt 
zač. 34 (9, 36 – 10, 8)
7:20 Moleben k Božskému Srdcu

Utorok, 5. jún
Sv. hieromučeník Dorotej, týrsky biskup     
06:30 sl. sv. lit. (PZ 223); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 239); Ap. zač. 95 (Rim 7, 14 – 8, 2); Mt 
zač. 35 (10, 9 – 15)

Streda, 6. jún
Prep. otec Bessarión Divotvorca   
06:30 csl. sv. lit. (HP 239); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 223); Ap. zač. 96 (Rim 8, 2 – 13); Mt 
zač. 36 (10, 16 – 22)
18:45 Moleben k Božskému Srdcu

Štvrtok, 7. jún
Zakončenie sviatku Najsvätejšej Eucha-
ristie    
06:30 sl. sv. lit. (PZ 223); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 239); Ap. zač. 98 (Rim 8, 22 – 27); Mt 
zač. 37 (10, 23 – 31)

Piatok, 8. jún
Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišov-
ho. Voľnica. Myrovanie.
06:30 csl. sv. lit. (HP 242); 17:30 sl. sv. lit. 
(PZ 226); Ap. zač. 306 (Hebr 2, 11 – 18); Jn 
zač. 9 (3, 13 – 17)
18:20 Moleben k Božskému Srdcu    

Sobota, 9. jún
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka     
06:30 csl. sv. lit. (HP 245); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 229); Ap. zač. 85 (Rim 3, 28 – 4, 3); Mt 
zač. 24 (7, 24 – 8, 4)

Nedeľa, 10. jún
2. hlas. Tretia nedeľa po Päťdesiatnici. 
Sv. hieromučeník Timotej, pruský bis-
kup
08:00 csl. sv. lit. (HP 98); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 
97); Ap. zač. 88 (Rim 5, 1 – 10); Mt zač. 18 
(6, 22 – 33)
17:00 Večiereň

18:00 Modlitby chvál so svedectvom

Pondelok, 11. jún
Sv. apoštoli Bartolomej a Barnabáš  
06:30 csl. sv. lit. (HP 388); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 365); Ap. zač. 102 (Rim 9, 18 – 33); Mt 
zač. 40 (11, 2 – 15)
7:20 Akatist k Ježišovi Kristovi

Utorok, 12. jún
Prep. otec Onufrios Veľký    
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109) 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 110); Ap. zač. 104 (Rim 10, 11 – 11, 
2a); Mt zač. 41 (11, 16 – 20)

Streda, 13. jún
Sv. mučenica Akvilína      
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 111); Ap. zač. 105 (Rim 11, 2b – 12); 
Mt zač. 42 (11, 20 – 26)
18:45 Akatist k Ježišovi Kristovi

Štvrtok, 14. jún
Sv. prorok Elizeus   
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 113); Ap. zač. 106 (Rim 11, 13 – 24); 
Mt zač. 43 (11, 27 – 30)

Piatok, 15. jún
Sv. prorok Amos
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. 
(PZ 114); Ap. zač. 107 (Rim 11, 25 – 36); 
Mt zač. 44 (12, 1 – 8) 

Sobota, 16. jún
Sv. Tychón Divotvorca, amatuntský bis-
kup    
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 115); Ap. zač. 92 (Rim 6, 11 – 17); Mt 
zač. 26 (8, 14 – 23)

Nedeľa, 17. jún
3. hlas. Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici. 
Sv. mučeníci Manuel, Sabel a Izmael.
08:00 csl. sv. lit. (HP 100); 10:00 sl. sv. lit. 
(PZ 99); Ap. zač. 88 (Rim 5, 1 – 10); Mt zač. 
18 (6, 22 – 33)
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
Dr. Mikuláš Tóth (1876 - 1882)
Po smrti biskupa Gaganca sa stá-

va prešovským biskupom mukačevský 
kanonik Dr. Mikuláš Tóth. Narodil sa 10. 
augusta 1833 v Mukačeve, župe Bereg. 
Gymnázium a filozofiu študoval v Satu 
Mare v Rumunsku. Bohoslovecké štúdia 
ukončil v Budapešti. Vysvätený za kňaza 
bol biskupom Popovičom 18. decembra 
1857 na sviatok sv. Mikuláša v Mukače-
ve. V roku 1860 získal doktorát teológie 
a stáva sa špirituálom a profesorom te-
ológie v Užhorode. Neskôr profesorom 
morálky v Budapešti a v roku 1873 mu-
kačevským kanonikom a rektorom se-
minára v Užhorode. Dňa 3. apríla 1876 
ho pápež Pius IX. menuje za gréckoka-
tolíckeho biskupa Prešovskej eparchie. 
Mukačevský biskup Ján Pásztélyi ho vy-
svätil 21. mája 1876. Nakoľko bol univer-
zitným profesorom, najviac ho zaujímalo 
školstvo, preto veľmi dbal, aby kňazi mali 
potrebné vzdelanie. Staral sa aj o mlá-
dež, siroty a chudobných. Pre nich založil 
mnoho fundácií. Postaral sa o založenie 
bohosloveckého seminára, ktorý bol 
12. septembra 1880 otvorený pre 3. a 4. 
ročník bohoslovcov. Jeho prvým rekto-
rom bol kanonik Michal Kotradov (1880 
- 1889), rodák z Torysiek na Spiši. Biskup 
Tóth za krátku dobu svojho episkopátu 
precestoval celú eparchiu vykonávajúc 
kanonické vizitácie. V roku 1881 dal re-
novovať interiér katedrály. Zomrel náhle 
21. mája 1882 v Prešove a bol pochovaný 
v krypte katedrálneho chrámu.

Dr. Ján Vályi (1883 - 1911)
Štvrtým biskupom sa stal Dr. Ján 

Vályi. Narodil sa 22. septembra 1837 v 
Ovéncselö v Sabolčskej župe v Maďar-
sku. Študoval v Debrecíne, Užhorode 
a vo Veľkom Varadíne. Bohoslovecké štú-
dia absolvoval v Užhorode a ukončil ich 
vo Viedni, kde získal roku 1869 doktorát. 
Za kňaza ho vysvätil biskup Gaganec 26. 
októbra 1865. Bol kaplánom v Sátoralja-
úhelyi, prefektom seminára v Užhorode a 
profesor cirkevného práva a dejín. V roku 
1865 bol menovaný za čestného pápež-
ského kaplána. V roku 1878 je kanoni-
kom Mukačevskej eparchie. 11. októbra 

1882 je menovaný za biskupa a 20. mája 
1883 je vysvätený v Užhorode. Snažil sa 
duchovne a kultúrne povzniesť svojich 
veriacich. Dokončil budovu bohoslovec-
kého seminára. Vybudoval tiež učiteľský 
ústav a položil základ pre eparchiálny 
sirotinec založený neskôr. Postaral sa o 
dôstojné vyzdobenie interiéru a exteri-
éru katedrálneho chrámu. V roku 1891 
dal urobiť novú strechu. Zadovážil dva 
nové zvony. V chráme vykonal opravné 
stolárske práce domácim majstrom Ďa-
ďovským. Zomrel 19. novembra 1911 v 
Prešove.

Dr. Štefan Novák (1914 - 1920)
Po smrti biskupa Vályiho bol biskup-

ský stolec uprázdnený viac ako dva roky 
a správa biskupstva v Prešove bola zve-
rená kanonikovi Jurajovi Répássymu. V 
roku 1913 bol menovaný za biskupa Dr. 
Štefan Novák. Narodil sa 4. decembra 
1879 v Ubli, v Zemplínskej župe. Otec 
bol gréckokatolíckym kňazom a čoskoro 
zomrel. Ujal sa ho kanonik Július Droho-
becký a kancelár Anton Papp. Gymnázi-
um vyštudoval v Užhorode, bohoslovec-
ké štúdia v Ostrihome a vo Viedni, ktoré 
ukončil doktorátom teológie. Vysvätený 
za kňaza bol 9. januára 1905 v Užhorod-
skej katedrále biskupom Júliusom Fircá-
kom. V rokoch 1908 - 1913 bol vycho-
vávateľom detí grófa Pálffyho. Na jeho 
odporúčanie bol 20. novembra 1913 
menovaný na prešovského biskupa. Vy-
svätený bol v Užhorode 11. januára 1914. 
Jeho biskupské účinkovanie spadalo do 
obdobia Prvej svetovej vojny. Žiadal 
nové vojnové pôžičky na zabezpečenie 
núdzového chodu eparchie. Sústreďoval 
sa na pomaďarčovanie eparchie. Zavá-
dzal maďarčinu do škôl, zrušil cyriliku ako 
písmo a nahradil ho latinkou, zmaďarizo-
val aj cirkevné obrady. Jeho maďarizač-
né snahy sa zrútili s monarchiou, a preto 
v roku 1918 odchádza do Maďarska. Rím 
ho roku 1920 zbavil vedenia eparchie. 
Zomiera 16. septembra 1932 v Budapeš-
ti.  (koniec 9. časti)

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

Slovensku od prof. P. Šturáka


