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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 
27. augusta a 3. septembra večer.  Mod-
litby mužov v chráme a biblická škola v 
sakristii budú v utorok 28. augusta a 4. 
septembra večer. Nácvik zboru bude v 
stredu 5. septembra večer. Tichá adorá-
cia s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu 
a požehnaním bude vo štvrtok 30. au-
gusta a 6. septembra (s osobným požeh-
naním) v čase 19:00 - 21:00 hod.
u V stredu 29. augusta máme sviatok 
Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. Sv. liturgie 
budú v tento deň ako v nedeľu o 8:00 a o 
10:00 hod. Predpísaná je zdržanlivosť od 
mäsa.
u Vo štvrtok 30. augusta bude po ve-
černej sv. liturgii večeradlo obetované za 
kňazov pred Najsvätejšou Eucharistiou.
u Sobota 1. septembra bude fatimská. 
Pozývame vás na mariánske večeradlo, 
ktoré začne o 17:00 hod.
u Vo štvrtok 28. júna bude mariánske 
večeradlo obetované za kňazov pred 

Najsvätejšou Eucharistiou so začiatkom 
o 18:45 hod.
u Prvopiatkový týždeň bude od 3. do 
7. septembra. K sviatosti zmierenia a po-
kánia môžete pristúpiť počas celého týž-
dňa pred sv. liturgiami. Pozývame hlavne 
žiakov, študentov, pedagógov a rodičov 
začať nový školský rok so zmierením. 
Na prvý piatok 7. septembra bude celo-
denná adorácia podľa rozpisu a Korunka 
Božieho milosrdenstva s modlitbami žal-
mov o 15:00 hod. Pri oboch sv. liturgiách 
bude zvonček, ktorý bude použitý na 
prácu s mladými farnosti.
u V sobotu 8. septembra máme svia-
tok Narodenia presvätej Bohorodičky. Sv. 
liturgie budú o 6:30 a o 18:00 hod. s my-
rovaním.
u V nedeľu 9. septembra vás pozýva-
me na prvé modlitby chvál po letných 
prázdninách, ktoré budú vo zvyčajnom 
čase 18:00 hod. 

o. Peter Kačur

Začiatok indiktu

Svätý prorok Zachariáš bol židovským kňazom, ktorý pochádzal z Abiášovej 
kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. 
Obaja boli spravodlivý pred Bohom a zachovávali všetky Pánove prikázania. Avšak 
Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. V istý čas, prišiel rad na jeho 
kňazskú triedu, aby priniesol kadidlovú obetu a vošiel do Pánovho chrámu. Počas 
kadidlovej obety sa Zachariášovi zjavil Pánov anjel a povedal mu: „Neboj sa Zacha-
riáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš 
mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých.“ Alžbeta 
počala a porodila syna, ktorému dali meno Ján. Svätý prorok Zachariáš, Alžbeta a ich 
syn Ján žili za čias judejského kráľa Herodesa, ktorý dal príkaz zavraždiť betlehemské 
deti zo strachu pred Mesiášom. Preto Alžbeta spolu so svojim synom Jánom ušla do 
hôr a tam sa ukrývala. Kráľ Herodes poslal svojich služobníkov za Zachariášom, aby 
ho prinútili prezradiť miesto, kde sa ukrýva jeho syn Ján. V tom čase bol Zachariáš 
v jeruzalemskom chráme, a keďže im nič nepovedal nasledovala jeho mučenícka 
smrť v kňazskej službe Bohu. Svedectvo života svätého proroka Zachariáša sa tak stal 
nehasnúcim svetlom aj pre kresťanov dnešnej doby.

Pripravil o. Miroslav Dargaj

S V ät e c

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo 
u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na 
počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze 
neho a bez neho nepovstalo nič z toho, 
čo povstalo. V ňom bol život a život bol 
svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, 
a tmy ho neprijali.“ (Jn 1, 1 – 5)

Ako jedna Kristova Cirkev prežíva-
me začiatok cirkevného kalendárneho 
roka. Každý dobrý hospodár si na kon-
ci kalendárneho roka alebo na konci 
hospodárenia prehodnotí doterajšie 
obdobie, v ktorom vynakladal patričné 
úsilie k dosiahnutiu cieľov stanovených 
na začiatku. Zaujímavosťou cirkevného 
roka je skutočnosť, že Cirkev nehovorí 
o závere roka, iba o začiatku nového 
cirkevného roka nazývajúc ho Začiatok 
indiktu. V duchu slov evanjelia podľa 
Jána sme Bohom pozvaní objavovať 
pravý zmysel cirkevného roka v našom 
osobnom kresťanskom živote. Totiž na 
počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Bo-
ha a to Slovo bolo Boh. Týmto spôso-
bom nás skrze nový cirkevný rok Boh 
obdarováva svojím slovom, ktoré má 
moc premieňať naše životy. Toto Slovo 
života, ktorým je sám Ježiš Kristus, je 
na počiatku každého cirkevného roka, 
do ktorého vstupujeme s novou náde-
jou a vierou, že On sám bude stredo-
bodom každého úsilia vynakladaného 
k dosiahnutiu večného života. Kristus 
je pravé svetlo, ktoré svieti vo tmách a 
Jeho Slovo je svetlom na cestách nášho 
života. Počas celého cirkevného roka 
sa stretávame s nespočetným množ-
stvom zástupov svätých mučeníkov, 
prepodobných otcov a matiek, bisku-

pov, rehoľníkov a tých, čo zasvätili svoj 
život Bohu. Hneď po Ježišovi Kristovi sa 
stretávame s jeho matkou, ktorú osla-
vujeme ako Presvätú Bohorodičku, Má-
riu vždy Pannu. Celý rok sa v chrámoch 
sprítomňuje smrť a zmŕtvychvstanie 
Ježiša Krista, pravého človeka a pravé-
ho Boha. Tajomným spôsobom a Božou 
mocou je nám nehodným udeľovaný 
Boží život a príklad mnohých svätých 
nás povzbudzuje k vytrvalému prijí-
maniu Kristovho života a k vzdávaniu 
sa vlastnej hriešnosti. Prostredníctvom 
cirkevného roka, aktívneho sviatost-
ného života, modlitby, čítania Božieho 
slova, života vo farskom spoločenstve 
a osvojovania si spôsobu čnostného ži-
vota sme vťahovaní do tajomstva smrti 
a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Skrze 
jeho život, ktorý prúdi v nás, sme aj my 
svetlom pre našich blízkych, priateľov 
a známych. Celý svet je akoby ponore-
ný do tmy vlastného hriechu, ale Kris-
tus a jeho Slovo vyžarujúci skrze naše 
myšlienky, slová a skutky je ohlasovaný 
v tomto svete ako pravé Svetlo pre zá-
chranu ľudstva. Boh nás povoláva, aby 
sme zanechali svoj hriešny život a stali 
sa svedkami Slova života. 

Na záver tohto úvodného slova sa 
posilnime slova svätého apoštola Pav-
la, ktorý hovorí: „Už nežijem ja, ale žije 
vo mne Kristus.“ (Gal 2, 20) Svätý apoš-
tol Pavol zanechal starý spôsob živo-
ta a obliekol si Krista, nezapadajúce 
Slnko, ktoré chce neustále posväcovať 
a osvecovať náš krehký život.

o. Miroslav Dargaj



Pondelok, 27. august
Prep. otec Pimen
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 108); Ap. zač. 202 (Gal 2, 11 – 16); Mk 
zač. 21 (5, 24 – 34)

Utorok, 28. august
Prep. otec Mojžiš Etiópsky
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 110); Ap. zač. 204 (Gal 2, 21 – 3, 7); Mk 
zač. 22 (6, 1 – 7)

Streda, 29. august
Sťatie úctyhodnej hlavy Jána Krstiteľa. 
Štátny sviatok.
08:00 csl. sv. lit. (HP 432); 10:00 sl. sv. lit. 
(PZ 399); Ap. zač. 33 (Sk 13, 25 – 33a); Mk 
zač. 24 (6, 14 – 30)

Štvrtok, 30. august
Sv. Alexander, sv. Ján a sv. Pavol Nový, 
konštantínopolskí patriarchovia
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP113); Ap. zač. 208 (Gal 3, 23 – 4, 5); Mk 
zač. 25 (6, 30 – 45)
18:45 Večeradlo obetované za kňazov

Piatok, 31. august
Uloženie úctyhodného pásu presv. Bo-
horodičky
06:30 csl. sv. lit. (HP 433); 17:30 sl. sv. lit. 
(PZ 400); Ap. zač. 210 (Gal 4, 8 – 21); Mk 
zač. 26 (6, 45 – 53)   

Sobota, 01. september
Začiatok indiktu, to jest nového roka. 
Štátny sviatok. Fatimská sobota.
06:30 csl. sv. lit. (HP 247); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 232); Ap. zač. 282 (1 Tim 2, 1 – 7); Lk 
zač. 13 (4, 16 – 22a)
17:00 Mariánske večeradlo

Nedeľa, 02. september
6. hlas. Pätnásta nedeľa po Päťdesiatni-
ci. Sv. mučeník Mamant. 
08:00 csl. sv. lit. (HP 104); 10:00 sl. sv. lit. 
(PZ 103); Ap. zač. 176 (2 Kor 4, 6 – 15); Mt 
zač. 92 (22, 35 – 46)
17:00 Večiereň

Pondelok, 03. september

Sv. hieromučeník Antim, nikomédijský 
biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 108);Ap. zač. 211 (Gal 4, 28 – 5, 10) Mk 
zač. 27 (6, 54 – 7, 8)

Utorok, 04. september
Sv. hieromučeník Babylas, biskup veľkej 
Antiochie   
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109) 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 110); Ap. zač. 212 (Gal 5, 11 – 21); Mk 
zač. 28 (7, 5 – 16)

Streda, 05. september
Sv. prorok Zachariáš  
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 111); Ap. zač. 214 (Gal 6, 2 - 10); Mk 
zač. 29 (7 , 14 – 24a)

Štvrtok, 06. september
Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľ-
vojvodca Michal v Kolosách   
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 113); Ap. zač. 216 (Ef 1, 1 – 9a); Mk 
zač. 30 (7, 24 – 30)

Piatok, 07. september
Predprazdenstvo Narodenia presv. Bo-
horodičky. Prvý piatok.
06:30 csl. sv. lit. (HP 249); 17:30 sl. sv. lit. 
(PZ 233); Ap. zač. 217 (Ef 1, 7 - 17); Mk zač. 
32 (8, 1 – 10)

Sobota, 08. september
Narodenie presv. Bohorodičky. Myro-
vanie.
06:30 csl. sv. lit. (HP 250); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 234); Ap. zač. 240 (Flp 2, 5 – 11); Lk 
zač. 54 (10, 38 – 42; 11, 27 – 28)

Nedeľa, 09. september
7. hlas. Šestnásta nedeľa po Päťdesiat-
nici. Sv. a spravodliví Pánovi predkovia 
Joachim a Anna.
08:00 csl. sv. lit. (HP 105, 250); 10:00 sl. sv. 
lit. (PZ 104, 234); Ap. zač. 181 (2 Kor 6, 1 
– 10); Mt zač. 105 (25, 14 – 30)
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
PAVOL PETER GOJDIČ, OSBM 
Bol v poradí siedmym biskupom Pre-

šovskej eparchie od roku 1818 a súčasne 
posledným pred likvidáciou v roku 1950. 

Narodil sa 17. júla 1888 v Ruských 
Pekľanoch. Jeho otcom bol kňaz Štefan 
Gojdič a matkou Anna, rod. Gerberyo-
vá. Bol pokrstený 23. júla 1888 v rodisku 
v chráme Ochrany presv. Bohorodičky. 
Jeho súrodencami boli brat Kornel (1885), 
ktorý sa tiež stal kňazom a bol vysvätený 
spolu s ním 27. augusta 1911 v Prešove. 
Po tridsiatich rokoch kňazstva zomrel 6. 
júna 1941 ako farár-asesor v Kurove. Dru-
hý brat Štefan sa narodil 9. januára 1887. 
Vyštudoval teológiu. Stal sa doktorom 
teológie, neskôr sa stal profesorom, pô-
sobil aj v učiteľskom seminári. Bol riadi-
teľom Ruskej štátnej učiteľskej akadémie 
v Prešove. Mal aj sestru  Helenu, ktorá po 
kresťanskej výchove vstúpila do man-
želstva s kňazom Alexandrom Kellöm, 
neskorším titulárnym kanonikom.

V roku 1890, po narodení Petra, bol 
jeho otec Štefan preložený na farnosť 
Cigeľka neďaleko Bardejova, kde prežil 
svoje detstvo. Veriaci spomínajú ako sa 
veľmi rád modlil. Skoro ráno a podobne 
aj večer sa modlil vonku. Videli ho každý 
deň chodiť sa modliť ku krížu za dedinou. 
Od ranného veku sa rád zúčastňoval bo-
hoslužieb v miestnom chráme.

Do školy nastúpil v roku 1894. Prvú 
a druhú triedu absolvoval v Cigeľke, tre-
tiu triedu v Bardejove a štvrtú v Prešove. 
Zmaturoval v roku 1907. V tomto čase 
bol nielen hlboko veriacim mladým člo-
vekom, ale aj vynikajúcim športovcom. 
Ako študent získal viaceré vyznamena-
nia. Nastúpil na štúdium teológie v Pre-
šove, kde po roku bol vyslaný biskupom 
Dr. Jánom Vályim na štúdiá do Buda-
pešti. Tu študoval 3 roky a štúdiá ukon-
čil v roku 1911. Kňazskú vysviacku prijal 
27. augusta 1911 z rúk biskupa Dr. Jána 
Vályiho v Prešove a na druhý deň v Ci-

geľke slúžil primičnú sv. liturgiu. Pôsobil 
ako kaplán vo farnosti Cigeľka a neskôr 
ako administrátor vo farnosti Petrová. 
30. augusta 1912 bol menovaný za pre-
fekta eparchiálneho internátu v Prešove 
tzv. Alumnea a súčasne bol katechétom 
na gréckokatolíckej meštianskej škole. 
V roku 1914 sa stáva protokolistom a ar-
chivárom na biskupskom úrade. Od roku 
1917 bol aj kaplánom v Sabinove. Po od-
chode biskupa Štefana Nováka do Ma-
ďarska Apoštolská Stolica poverila sprá-
vou eparchie preláta Mikuláša Russnáka, 
ten ho roku 1919 ustanovil za riaditeľa 
biskupskej kancelárie.

Uprázdnený biskupský stolec a kan-
didát Gojdič: Zbožný mladý kňaz, zbeh-
lý v administratívnej praxi, ktorý si ale 
veľmi rád nachádzal čas aj na konanie 
ľudových misií po okolitých dedinách, 
nemohol ujsť pozornosti. Na veľké prek-
vapenie odišiel z ruchu sveta a 20. júla 
1922 na sviatok proroka Eliáša vstúpil do 
kláštora otcov baziliánov v Mukačeve. Tu 
si vykonal dvojročný noviciát a 27. janu-
ára 1923 prijal rehoľné meno Pavol. Na 
roky v noviciáte spomínal ako na najk-
rajšie roky svojho života. V roku 1924 je 
vyslaný do Užhorodu a bol ustanovený 
za prefekta stredoškolského internátu. 
Dňa 14. septembra 1926 bol vymenova-
ný Svätou Stolicou za apoštolského ad-
ministrátora Prešovskej eparchie. Uchýlil 
sa do kláštora v Krechove, kde si vykonal 
duchovné cvičenia. 28. novembra 1926 
zložil o. Pavol večné sľuby. Na začiatok 
svojej služby administrátora podpisuje 
pastiersky list z príležitosti 1100. výročia 
narodenia sv. Cyrila, slovanského apoš-
tola. Dokument podpísali aj mukačevský 
biskup Peter Gebej a križevacký biskup 
Dionýz Nyáradi.  (koniec 11. časti)

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

Slovensku od prof. P. Šturáka


