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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v ponde-
lok 29. apríla a 6. mája večer. Telocvičňa 
na ZŚ Prostějovská bude v tie isté dni.  
Modlitby mužov a biblická škola budú v 
utorok 30. apríla a 7. mája večer. Nácvik 
zboru bude v utorok 7. mája večer. Stret-
ko na fare bude v piatok 3. a 10. mája o 
16:15 hod. na fare.
u Budúci týždeň je prvopiatkový. Spo-
vedať budeme ako zvyčajne pred sv. li-
turgiami. Na prvý piatok 3. mája bude ce-
lodenná adorácia podľa rozpisu, o 15:00 
hod. bude Korunka Božieho milosrden-
stva s modlitbami žalmov a pri oboch 
sv. liturgiách bude zvonček na podporu 
práce s deťmi a mladými farnosti.
u 4. mája je fatimská sobota. O 17:00 
hod. bude Mariánske večeradlo.
u V stredu 1. mája pozývame deti, mla-

dých, ale aj celé rodiny na Turistický deň 
Prešovskej archieparchie s metropolitom 
Jánom. Uskutoční sa na trase Fintice – 
Kapušiansky hrad – Kapušany. Každý, kto 
by sa chcel zúčastniť, nech sa nahlási v 
sakristii, aby sme sa vedeli zorganizovať. 
Autobus odchádza zo zastávky Centrum 
8:45 hod.
u Pozývame vás na metropolitnú púť 
do Krakova do Sanktuária Božieho mi-
losrdenstva. Púť sa uskutoční v sobotu 
18. mája. Máme objednaný autobus. Už 
odteraz sa môžete nahlasovať v sakristii 
chrámu a zaplatiť zálohu 10,-€. Odchod 
bude o 4:00 hod. ráno.
u V sobotu 11. mája máme sviatok bl. 
hieromučeníka Vasiľa Hopka. Sv. liturgie 
budú ako zvyčajne.

o. Peter Kačur

Náš prepodobný otec Teodóz Pečerský sa narodil v dedine Vasiljevce ne-
ďaleko Kyjeva, hlavného mesta Ukrajiny. Neskôr sa presťahoval s rodičmi do 
Kurska, kde v štrnástich rokoch mu zomrel otec. Od útleho detstva prejavoval 
vzťah k mníšskemu spôsobu života, ale matka mu v tom všemožne bránila. 
Všetko čo dostával, rozdával chudobným. Zachovával prísny pôst, nosil želez-
né okovy a piekol prosfory pre miestny chrám. Keď mal 24 rokov, dopočul sa 
o svätom Antonovi, preto tajne opustil domov a odišiel do Kyjeva za ním, kde 
spoločne žili v jaskyni. V roku 1032 bol prepodobný Teodóz podstrihnutý na 
mnícha. Matka ho hľadala 4 roky, a keď ho našla, so slzami ho prosila, aby sa 
vrátil domov. Nakoniec aj ona sama vstúpila do Monastiera svätého Mikuláša 
v Kyjeve. V roku 1054 bol vysvätený na kňaza. Keď sa stal Teodóz igumenom, 
zaviedol v monastieri studitský typik spoločného života mníchov. No napriek 
tomu, že bol predstaveným kláštora, vykonával najťažšie práce, nosil vodu, 
rúbal drevo, kopal jamy a noci trávil v modlitbách. Keď spal, spal po sediačky. 
Pre chudobných zriadil v monastieri jedáleň. Prepodobný otec Teodóz zomrel 
v roku 1074. Podľa svojho želania bol pochovaný v svojej jaskyni, v ktorej trá-
vil Veľký pôst. V roku 1091 bolo jeho neporušené telo prenesené do nového 
chrámu, kde sa nachádza až dodnes.

o. Miroslav Dargaj

S v ät e c

Posledné sviatky Paschy boli pre uče-
níkov ako zlý sen. Na počiatku ďalšieho 
týždňa potom išla Mária Magdaléna s pla-
čom k Ježišovmu hrobu. Určite sa jej hla-
vou hmýrilo niekoľko otázok, ktoré akosi 
poznáme aj my:  Ako prežije ten hlboký 
smútok, ktorý ťaží jej dušu? Prečo vyšli jej 
nádeje a modlitby navnivoč? A kde je Boh, 
keď Ježiš leží mŕtvy v hrobe? Mária Mag-
daléna sa v hlbokom smútku prišla posled-
nýkrát rozlúčiť. Ale potom cez vlastné slzy 
uvidela odpovede na všetky jej modlitby.

Mária Magdaléna bola pravdepo-
dobne tá Mária z Betánie, hriešnica, kto-
rá Ježiša uctila veľmi výstredným spôso-
bom - na jednom večierku necelý týždeň 
pred jeho smrťou mu pomazala nohy 
vonnou masťou a skropila ich svojimi sl-
zami. Isto vieme, že bola oslobodená od 
niekoľkých démonov a že potom Ježiša 
finančne podporovala ako ostatné zá-
možné ženy.

Mária Magdaléna je tiež jednou z 
púhych piatich osôb, o ktorých sa v Biblii 
píše, že stáli pod Ježišovým krížom, keď 
umieral. Mária tam zostala až do konca. 
Predpokladáme, že sa potom na Veľkú 
sobotu po západe slnka vydala kúpiť 
vonné masti na pomazanie Kristovho 
tela. Svitanie ďalšieho dňa potom zas-
tihlo Máriu znovu na ceste k hrobu, kde 
zistila, že Ježišovo telo zmizlo. „Vzali môj-
ho Pána,“ hovorí zdesene, „a neviem, kde 
ho dali“ (Jn 20, 13). Po tom všetkom, čo 
Mária zažila, stále nazýva Ježiša svojím 
Pánom. Mária bola vo svojej úcte k Ježi-
šovi verná a vytrvalá. A tak to bola práve 
Mária Magdaléna, ktorá sa počas veľko-
nočného rána stretla so vzkrieseným Je-
žišom ako prvá.

Prvý človek, ktorý videl Ježiša po 

zmŕtvychvstaní, ho videl cez slzy. A prvé 
slová Novej zmluvy sú otázkou. Nie je to 
oznámenie, nie je to odpoveď, je to otáz-
ka, ticho a s porozumením položená pla-
čúcej žene. Ježiš sa pýta: „Prečo plačeš?“

Ježiš, Boh, ktorého je možné si pomý-
liť so záhradníkom, jednoducho vysloví 
Máriino meno. Veľkonočné ráno prináša 
otázku a meno. Mária sa inštinktívne pri-
blíži, aby sa ho mohla dotknúť, ale Ježiš 
ju varuje: „Nedrž ma,“ povedal Ježiš. „Ešte 
som nevystúpil k svojmu Otcovi. Ale choď k 
mojim bratom a povedz im: Vystupujem k 
svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu 
Bohu a k vášmu Bohu.“ Mária uteká pove-
dať učeníkom tú neuveriteľnú novinu: 
Ježiš vstal z hrobu! A čo naviac, Ježiš nie 
je naštvaný na svojich takzvaných pria-
teľov. Nazýva ich svojimi bratmi a chce, 
aby vedeli, že jeho Otec je úplne a doslo-
va ich Bohom. Mária Magdaléna je kvôli 
tomu, čo jej bolo zverené, v niektorých 
prípadoch považovaná za apoštolku 
apoštolov, prého svadka vzkriesenia!

Máriin život sa vďaka Ježišovi úplne 
zmenil. Márie svoju vieru preukázala v 
mnohých skúškach a nakoniec sa stáva 
apoštolom apoštolov, prvou príjemky-
ňou dobrej správy o tom, že Ježiš kristus 
žije!

Dnes je úplne normálne, že mnohí z 
nás nosíme vo svojich peňaženkách kar-
ty rôznych predajcov. Vraj z toho máme 
výhody. Práve z toho istého dôvodu sme 
dnes pozvaní Kristom stať sa členmi klu-
bu vzkrieseného Ježiša a čerpať z toho 
výhody. Aké? Stačí vykročiť a presvedčiť 
sa na vlastné oči.

o. Peter Kačur (inšpirovaný úryvkom 
z knihy Keď Boh mlčí, Pete Greig)

Prvý človek, ktorý videl vzkrieseného Pána



Pondelok, 29. apríl
Deviati mučeníci z Kyzika
06:30 csl. sv. lit. (HP 214); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 199); Ap. zač.9. (Sk 3, 19 - 26); Jn zač. 
6. (2, 1 – 11)

Utorok, 30. apríl
Sv. apoštol Jakub, brat svätého Jána Te-
ológa
06:30 sl. sv. lit. (PZ 199, 355); 18:00 csl. sv. 
lit. (HP 214, 371); Ap. zač. 10. (Sk 4, 1 – 10); 
Jn zač. 10. (3, 16  – 21)

Streda, 1. máj
Sv. prorok Jeremiáš
6:30 csl. sv. lit. (HP 214); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
199); Ap. zač. 11. (Sk 3, 13 – 22); Jn zač. 15. 
(5, 17 – 24)

Štvrtok, 2. máj
Sv. Atanáz Veľký
06:30 sl. sv. lit. (PZ 199, 356); 18:00 csl. 
sv. lit. (HP 214, 372); Ap. zač. 12. (Sk 4, 23 
– 31); Jn zač. 16. (5, 24 – 30)

Piatok, 3. máj
Odchod do večnosti prep. otca Teodóza. 
Prvý piatok.
6:30 csl. sv. lit. (HP 214, 374); 17:30 sl. sv. 
lit. (PZ 199); Ap. zač. 13. (Sk 5, 1 – 11); Jn 
zač. 17. (5, 30b – 6, 2)

Sobota, 4. máj
Sv. mučenica Pelágia. Fatimská sobota.
06:30 csl. sv. lit. (HP 214); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 97, 200); Ap. zač. 15. (Sk 5, 21 – 33); Jn 
zač. 19. (6, 14 – 27) 
17:00 Mariánske večeradlo

Nedeľa, 5. máj
Tretia nedeľa po Pasche – o myronosič-
kách
07:00 Utiereň; 08:00 csl. sv. lit. (HP 98, 
216); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 97, 200); Ap. zač. 
16. (Sk 6, 1– 7); Mk zač. 69. (15, 43 – 16, 
8) 
17:00 Večiereň

Pondelok, 6. máj
Sv. a spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

06:30 csl. sv. lit. (HP 216, 375); 18:00 sl. sv. 
lit. (PZ 200, 358); Ap. zač. 17. (Sk 6, 8 – 7, 
5a. 47 – 60); Jn zač. 13. (4, 46b – 54)

Utorok, 7. máj
Spomienka na znamenie úctyhodného 
kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo svätom 
meste Jeruzaleme
06:30 sl. sv. lit. (PZ 200); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 216, 377); Ap. zač. 18. (Sk 8, 5 - 17); Jn 
zač. 20. (6, 27 – 33)

Streda, 8. máj
Sv. apoštol a evanjelista Ján Teológ 
6:30 csl. sv. lit. (HP 216, 378); 18:00 sl. sv. 
lit. (PZ 200, 359); Ap. zač. 19. (Sk 8, 18 
– 25); Jn zač. 21. (6, 35 – 39)

Štvrtok, 9. máj
Prenesenie úctyhodných pozostatkov 
sv. Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta 
Bari
06:30 sl. sv. lit. (PZ 200, 361); 18:00 csl. 
sv. lit. (HP 216, 380); Ap. zač. 20. (Sk 8, 26 
– 39); Jn zač. 22. (6, 40 – 44)

Piatok, 10. máj
Sv. apoštol Šimon Horlivec
6:30 csl. sv. lit. (HP 216, 381); 17:30 sl. sv. 
lit. (PZ 200, 362); Ap. zač. 21. (Sk 8, 40 – 9, 
19a); Jn zač. 23. (6, 48 – 54)

Sobota, 11. máj
Bl. hieromučeník Vasiľ Hopko, prešov-
ský svätiaci biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 216, 383); 18:00 sl. sv. 
lit. (PZ 203); Ap. zač. 22. (Sk 9, 19b – 31); 
Jn zač. 52. (15, 17 – 16, 2) 
17:00 Veľká večiereň

Nedeľa, 12. máj
Štvrtá nedeľa po Pasche – o poraze-
nom
07:00 Utiereň; 08:00 csl. sv. lit. (HP 98, 
218); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 203); Ap. zač. 23. 
(Sk 9, 32 – 42); Jn zač. 14. (5, 1 – 15) 
17:00 Každodenná 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

NeDeĽA BOŽIeHO MILOSRDeNSt vA
ÚPRIMNE - BožIE MIloSRdENSTVo 

PoTREBUJEME VŠETcI!

Vyčistime si chrám svojej duše. 
Zmeňme svoje zmýšľanie, nehrajme sa 
na svätých. Náboženské aktivity, formy 
uctievania, majú slúžiť Božím zámerom. 
V tom čase to tak nebolo, a preto Ježiš 
obrátil pozornosť na duchovný chrám.

Pokrytci sa robia dobrými a ne-
chápu, že nikto nie je spravodlivý 
sám v sebe, všetci potrebujeme byť 
“ospravodlivení”. Pán radikálne odsu-
dzuje hriech, ale nie hriešnika. Božie 
milosrdenstvo potrebujeme všetci. 
Pán sám vie, čo je v človeku a vie, že 
máme slabosti. V skutočnosti Boh sa 
ani neusiluje nás urobiť dokonalými, 
ale skôr pripútať si nás k sebe.

Určitá dokonalosť (podľa predsta-
vy, akú o nej často máme my) by nás 
robila sebestačnými a nezávislými. 
No pozor: nejde o to, aby sme dosiahli 
takúto dokonalosť, ale aby sme sa ne-
mohli zaobísť bez Boha, aby sme boli 
k nemu natrvalo pripútaní. A to rov-
nako svojimi biedami ako aj svojimi 
čnosťami. Ježiš čistí svoj chrám. On je 
verný, On vyháňa všetko zlé zo svoj-
ho chrámu. Robí to vo svojom čase a 
svojím spôsobom. Preto mu môžeme 
a máme dôverovať.

Pripoj sa a modli: Moja spása je 

výlučne v tvojich rukách, Pane. Koľko 
času vo svojom srdci, myšlienkach, 
trávim zbytočným porovnávaním sa 
s inými, rozmýšľaním, čo si pomyslia 
o mne iní?

V akcii: Nebudem klesať na mysli, 
ak sa mi niečo nepodarí, zlyhám, za-
kopnem…. Po každom páde chcem 
utekať do Božieho náručia, lebo viem, 
že oveľa viac Pán potrebuje našu dô-
veru v jeho uzdravujúcu lásku ako 
naše výkony.

Z Tradície:
Sv. Hieronym hovorí:
„Milosrdenstvo mierni spravodli-

vosť, spravodlivosť mierni milosrden-
stvo.“ Autor týchto slov chce vyjadriť 
myšlienku, že Božie milosrdenstvo a 
spravodlivosť sú spojené v obdivu-
hodnej harmónii. Medzi nekonečným 
Božím milosrdenstvom a najvyššou 
Božou spravodlivosťou nemôže byť 
rozpor, lebo obidve dokonalosti majú 
základ v Božej svätosti (porov. Ž 84, 
11).

Sv. Tomáš Akvinský pripomína, 
že v každom Božom diele je základ-
ným koreňom milosrdenstvo, lebo 
tvory na prvotné bytie nemajú nijaké 
právo, ale dostávajú ho z púhej Božej 
dobroty.

Pripravil o. Peter Kačur podľa stránok 
www.laura-mladez.sk a www.zoe.sk


