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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 
28. januára a 4. februára večer. Telocvič-
ňa na ZŚ Prostějovská bude v tie isté dni. 
Modlitby mužov a biblická škola budú v 
utorok 29. januára a 5. februára. Nácvik 
zboru bude v stredu 30. januára a 6. feb-
ruára večer. Tichá adorácia s Korunkou 
k Božieho milosrdenstva a požehnaním 
bude vo štvrtok 31. januára (s osobným 
požehnaním) a 7. februára v čase 19:00 
- 21:00 hod. Stretko na fare bude v piatok 
8. februára o 16:15 hod. Veľká večiereň 
bude v sobotu 9. februára o 17:00 hod.
u V nedeľu 10. februára bude po oboch 
sv. liturgiách zbierka na podporný fond I, 
ktorej účelom je zabezpečiť riadny chod 
arcibiskupského úradu a komisií pri ňom 
pôsobiacich.
u Budúci týždeň je prvopiatkový. Spo-
vedať budeme ako zvyčajne. Na prvý pia-

tok 1. februára bude celodenná adorácia 
podľa rozpisu, Korunka Božieho milosr-
denstva a modlitba žalmov o 15:00 hod. 
a pri oboch sv. liturgiách bude zvonček 
na podporu práce s mladými.
u V stredu 30. januára máme sviatok 
Troch svätiteľov. Sv. liturgie budú ako 
zvyčajne.
u Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. 
Predplatitelia si ho môžu vyzdvihnúť v 
sakristii, ostatní zakúpiť vzadu zo stolíka 
za zmenenú cenu 0,80,-€. Na stolíku náj-
dete na predaj nový časopis Slovo+, kto-
rý si môžete zakúpiť za cenu 1,50,-€.
u Pozývame vás na fatimskú sobotu 
nášho prešovského dekanátu. Uskutoční 
sa v sobotu 2. februára v Ľutine. Kto by 
mal záujem ísť, nech sa príde nahlásiť do 
sakristie chrámu a zaplatí zálohu 2,-€.

o. Peter Kačur

Jeden z nás

Svätý Efrém Sýrsky, nazývaný aj „prorokom Sýrie, harfou Svätého Ducha“ sa na-
rodil na začiatku 4. storočia v meste Nisibia v Mezopotámii. Od svojej mladosti bol 
vychovávaný svojimi rodičmi v kresťanskej viere, no nevyhol sa aj hriešnemu spôso-
bu života. Bol výbušnej povahy, často vstupoval do hádok, komunikoval bez rozmýš-
ľania a bol známy svojimi bitkami. Vo svojom srdci často prechovával závisť a spo-
čiatku bol odmietavý voči chudobným ľuďom. Pochyboval o viere a zvlášť o Božej 
prozreteľnosti. Boh mu však daroval uzdravenie z jeho nevery v situácii, keď bol krivo 
obvinený z krádeže oviec a zatvorený do väzenia. Vo väzenskej cele bol spolu s ďal-
šími dvoma nevinne odsúdenými a počas jednej noci počul vo sne hlas, ktorý mu 
hovoril, že vo väznici nie je pre krádež oviec, ale pre neoľutované predošlé hriechy 
a nekonania pokánia vo svojom živote, čo spôsobuje neveru v srdci voči Bohu. Po 
tomto sne sa Efrém rozhodol oľutovať svoje hriechy a vydať sa na cestu Kristovho 
služobníka, ktorý je úplne odovzdaný do Božích rúk. Svätý Efrém Sýrsky patrí medzi 
významné drahokamy pokladnice svätých celej všeobecnej Kristovej Cirkvi. Ako veľ-
ký askéta s veľkým poetickým darom si získal veľkú úctu v celom kresťanskom svete. 
Kázal v duchu pokánia podľa evanjelia a často plakal. Zomrel približne v roku 373.

Pripravil o. Miroslav Dargaj

S v ät e c

Bolo to v roku 1950 v Taliansku.  
Starý kardinál z Neapola nevedel, čo 
si má pomyslieť. Prežil toho už toľko, 
ale niečo také! V kancelárii pred ním 
sedí mladý kňaz. Žiada ho o dovole-
nie stať sa tulákom! Chce žiť na ulici 
spolu s neapolskými uličníkmi.

Starý muž si nevie niečo také 
predstaviť a nedokáže mladého kňa-
za pochopiť. Pozná situáciu v Neapo-
le: dvesto tisíc nezamestnaných. A 
množstvo chlapcov, ktorí sa flákajú 
po uliciach, pretože ich rodičia ne-
majú prácu a nemôžu ich uživiť. Žijú z 
krádeží, obchodu s drogami a zo žob-
rania. Spia po rôznych kútoch mesta. 
Sú ako divoké mačky a pred policaj-
tmi majú strach. Tento mladý kňaz 
Mario Borelli im chce pomôcť, chce 
im byť nablízku. Poskytnúť im strechu 
nad hlavou, chlieb a trochu ľudského 
tepla.

Tomuto všetkému kardinál roz-
umie. Ale prečo sa má tento kňaz stať 
tiež tulákom? Mario vie presne prečo: 
„Keď pôjdem k tým chlapcom ako kňaz, 
napľujú mi do tváre. Sú veľmi nedôver-
čiví.“ 

Kardinál premýšľa: „Dajte mi de-
sať dní na rozmyslenie.“ Po desiatich 
dňoch plán schválil.

Mario chodí po uliciach so sta-
rou čiapkou na hlave, v roztrhaných 
šatách a v kútiku úst mu visí cigare-
ta. Žobre, zbiera cigaretové ohorky a 
stáva sa jedným z chlapcov ulice.

Postupne si získava srdcia tých 
chlapcov. Čoskoro sa dokonca stáva 
vodcom jednej bandy. Keď nájde pri-
mitívny prístrešok, idú jeho chlapci s 
ním. Nemôžu inak - sú fascinovaní.

Tento Mario má niečo do seba, 
čomu sa nedá odolať. Nevedia to vy-
jadriť slovami, pretože to nikdy neza-
žili. Ako by mohli vedieť, že je to lás-
ka?

Keď som tento príbeh čítal po 
prvýkrát, bol mi hneď povedomý. 
Ani  nie tak preto, žeby som ho už 
bol predtým niekde čítal. Skôr mi 
ten kňaz - tulák niekoho pripomí-
nal. Dnes viem, koho mi pripomína. 
Pri opätovnom zamyslení sa vidím 
Ježiša Krista, ktorý na jednom mies-
te v evanjeliu hovorí, že Syn človeka 
nemá kde hlavu skloniť (porov. Lk 9, 
58). Možno je pre niekoho neprípust-
né povedať, že Ježiš je tulák, ale je to 
skutočne tak. Ježiš sa stal tulákom z 
lásky, aby zachránil všetkých ľudí, na 
ktorých natrafí. Stal sa jedným z nás. 
A dokonca sa čoskoro stáva vodcom 
jednej skupiny podobných tulákov 
- učeníkov, ktorých vedie a ukazu-
je nový život. Dáva im zakúsiť novú 
skúsenosť. Otvára im nové obzory a 
zjavuje, že môžu žiť inak ako doteraz. 
Práve na jednej z takýchto ciest stre-
táva kričiaceho slepca. Nemôže neza-
staviť sa a nepomôcť, aj keď mnohí 
ostávajú bez reakcie. Zastavuje sa a 
daruje svetlo. Svetlo, ktoré robí z tu-
láka syna. Svetlo, ktoré zrazu zname-
ná nový život a ukazuje nový smer a 
hneď za ním vykročí.

Možno, že teraz budeme vedieť 
lepšie pochopiť, prečo sa Boh stal člo-
vekom. Chcel byť jedným z nás, chcel 
nás zachrániť. „Boh s nami,“ to je Ježiš. 
A nemá problém stať sa pre nás tulá-
kom.

o. Peter Kačur



Pondelok, 28. január
Náš prep. otec Efrém Sýrsky
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 108); Ap. zač. 53. (Jak 2, 14 – 26); Mk 
zač. 48. (10, 46 – 52)

Utorok, 29. január
Prenesenie pozostatkov sv. hieromuč. Ig-
náca Bohonositeľa
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 110); Ap. zač. 54. (Jak 3, 1 – 10); Mk  
zač. 50. (11, 11 – 23)

Streda, 30. január
Traja svätitelia Bazil Veľký, Gregor Te-
ológ a Ján Zlatoústy
06:30 csl. sv. lit. (HP 349); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 335); Ap. zač. 55. (Jak 3, 11 – 4, 6); Mk 
zač. 51. (11, 23 – 26)

Štvrtok, 31. január
Sv. divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 113); Ap. zač. 56. (Jak 4, 7 – 5, 9); Mk 
zač. 52. (11, 27 – 33)

Piatok, 1. február
Predprazdenstvo Stretnutia Pána. Prvý 
piatok v mesiaci.
06:30 csl. sv. lit. (HP 351, 114); 17:30 sl. sv. 
lit. (PZ 337, 114); Ap. zač. 58. (1 Pt 1, 1 – 2. 
10 – 12. 2, 6 - 10); Mk zač. 53. (12, 1 – 12)
18:15 Veľká večiereň s lítiou

Sobota, 2. február 
Stretnutie Pána. Fatimská sobota.
06:30 csl. sv. lit. (HP 352); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 338); Ap. zač. 316. (Hebr 7, 7 – 17); Lk 
zač. 7. (2, 22 – 40) 
17:00 Mariánske večeradlo

Nedeľa, 3. február
Nedeľa o Zachejovi. Poprazdenstvo 
sviatku Stretnutia Pána. Sv. a spravod-
livý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa 
Anna. 4. hlas.
08:00 csl. sv. lit. (HP  101, 352); 10:00 sl. sv. 
lit. (PZ 100, 338); Ap. zač. 285b. (1 Tim 4, 9 
– 15); Lk zač. 94. (19, 1 – 10) 
17:00 Večiereň

Pondelok, 4. február
Náš prep. otec Izidor Peluzíjský
06:30 csl. sv. lit. (HP 352); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 338); Ap. zač. 59. (1 Pt 2, 21b – 3, 9) 
Mk zač. 54. (12, 13 – 17)

Utorok, 5. február
Sv. mučenica Agáta
06:30 sl. sv. lit. (PZ 338); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 352); Ap. zač. 60. (1 Pt 3, 10 – 22); Mk 
zač. 55. (12, 18 – 27)

Streda, 6. február
Náš prep. otec Bukol, smyrniansky bis-
kup
06:30 csl. sv. lit. (HP 352); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 338); Ap. zač. 61. (1 Pt 4, 1 – 11); Mk 
zač. 56. (12, 28 – 37)

Štvrtok, 7. február
Náš prep. otec Partenios, lampsacký bis-
kup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 338); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 352); Ap. zač. 62. (1 Pt 4, 12 – 5, 5); Mk 
zač. 57. (12, 38 – 44)

Piatok, 8. február
Sv. veľkomučeník Stratilát
06:30 csl. sv. lit. (HP 352); 17:30 sl. sv. lit. 
(PZ 338); Ap. zač. 64. (2 Pt 1, 1 – 10); Mk 
zač. 58. (13, 1 – 8)

Sobota, 9. február
Sv. mučeník Nikefor
06:30 csl. sv. lit. (HP 352); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 338); Ap. zač. 293. (2 Tim 2, 11 – 19); 
Lk zač. 88. (18, 2 – 8a)
17:00 Veľká večiereň

Nedeľa, 10. február
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. Začia-
tok predpôstneho obdobia. 5. hlas. Sv. 
hieromučeník Charalampés.
08:00 csl. sv. lit. (HP 102, 160); 10:00 sl. sv. 
lit. (PZ 101, 164); Ap. zač. 296. (2 Tim 3, 10 
– 15); Lk zač. 89. (18, 10 – 14)
17:00 Večiereň
18:00 Modlitby chvál

o. Miroslav Dargaj

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
Spoločensko-náboženská situácia 

v Československu v rokoch 1945-1950
Po vyjednávaní dochádza k pro-

ticirkevnému ťaženiu, ktoré potvrdilo 
predsedníctvo ÚV KSČ dňa 25. apríla 
1949, keď Klement Gottwald vyhlásil: 
„Musíme vidieť v nej (cirkvi) nepriateľa... 
Jedným z prvých krokov by malo byť, aby 
sme dosiahli nad ňou legálnu kontrolu 
štátnym aparátom... Oni musia nakoniec 
preč od Ríma a všetko, čo s tým súvisí. Vy-
tvoriť: národnú cirkev“.

Cirkvou sa zaoberal aj IX. zjazd KSČ, 
kde 28. mája 1949 Václav Kopecký vy-
kreslil obraz „vysokej hierarchie, ktorá pre 
zväzky Vatikánu je reakčná a nepriateľská 
štátu. Katolícki biskupi poslušní pokynom 
z Ríma neprejavujú dostatok dobrej vôle 
k režimu... velezradcovia nebudú trpení 
a šetrení nebudú aj keď nosia posvätné 
šaty!...“.

10. júna 1949 vznikla schizmatická 
„Katolícka akcia“, pod vedením kňaza 
Jozefa Plojhara. Na zakladajúcom zjaz-
de bolo 67 kňazov a nezistený počet 
laikov, mnohé podpisy boli sfalšované. 
Biskupi ju odsúdili pastierskym listom 
prečítaným v nedeľu 19. júna 1949. 
Pastiersky list „veriacim v hodine veľkej 
skúšky“, kde spoločne slovenský a čes-
ký biskupi ju odsúdili. List je dôležitým 
dokumentom našich cirkevných dejín 
v 20. storočí. Ukazuje jednotu, pasto-
račnú starostlivosť a odhodlanie brániť 
práva cirkvi. Tento pevný postoj bisku-
pov inšpiroval aj kňazov a veriacich, čo 
malo za následok zlyhanie komunistic-
kej „Katolíckej akcie“.

Vatikán dňa 20. júna 1949 odsúdil 
schizmatickú „Katolícku akciu“ exko-
munikačným dekrétom ODSÚDENIE 
SCHIZMATICKEJ KATOLÍCKEJ AKCIE V 
ČESKOSLOVENSKU. „Protivníci katolíckej 
Cirkvi vyvolali v Československu falošnú 
„katolícku akciu“, ktorou sa snažia na-
viesť katolíkov, aby sa odtrhli od Cirkvi a 
odmietli poslúchať pastierov Cirkvi. Táto 
akcia je tým horšia, že jej šíritelia neváha-
jú násilím a podvodom nútiť k pripojeniu, 

dokonca sa odvažujú uvádzať medzi stú-
pencami aj mnohých kňazov a katolíc-
kych laikov, ktorí sa k akcii nikdy nepridali, 
ba prejavili k nej zamietavý postoj. Preto 
Najvyššia posvätná kongregácia Svätého 
Offícia, vykonávajúc svoje poverenie ob-
hajovať neporušiteľnosť viery a mravov, v 
mene a s autoritou nášho Svätého Otca, 
z Božej prozreteľnosti pápeža Pia XII., za-
vrhuje a odsudzuje vyššie spomenutú a 
podvodnú „katolícku akciu“ ako schizma-
tickú. A vyhlasuje, že kňazi a veriaci, ktorí 
sa k tejto akcii vedome a dobrovoľne pri-
dali, alebo pridajú, hlavne jej pôvodcovia 
a šíritelia, sa radia medzi schizmatikov a 
odpadlíkov od katolíckej Cirkvi, čím na 
seba uvalia exkomunikáciu, osobitným 
spôsobom vyhradenú Svätej stolici podľa 
kán. č. 2314 CIC, aj s ich trestnými násled-
kami podľa kanonického práva pre tých, 
ktorí budú tvrdohlavo zotrvávať v tomto 
stave. Dané v Ríme, v budove Svätého Of-
fícia, dňa 20. júna 1949“.

V druhej polovici roka 1949 boli pri-
jaté zákony a vládne nariadenia, ktoré 
dostávali cirkev do hmotného podria-
denia štátu. Sú to tieto zákony a vládne 
nariadenia:

- zákon č. 217 Zb./zo 14. 10. 1949, 
zriadenie Štátneho úrad pre veci cirkev-
né,

- vládne nariadenia č. 220, 221, 222, 
223, č. 219 Zb./z 18. 10. 1949 o zabezpe-
čení Rímskokatolíckej cirkvi, cirkvi Čes-
koslovenskej, evanjelickej, pravoslávnej 
a ostatných náboženských spoločnosti 
štátom,

- zákon č. 265 Zb./zo 7. 11. 1949 o 
rodinnom práve - platné občianske so-
báše uzatvárané pred Národným výbo-
rom,

- zákon č. 268 Zb./zo 7. 11. 1949 o 
matrikách, ktoré vedú miestne národné 
výbory (zrušilo sa vedenie cirkevných 
matrík). (koniec 20. časti)

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

na Slovensku od prof. P. Šturáka


