s v ät e c
Narodil sa ako Sýrčan sedliackym rodičom. V 18 rokoch od nich utiekol a prijal mníšstvo. Oddával sa najťažším námahám, postiac sa niekedy aj 40 dní. Potom
si zvolil osobitú askézu, dovtedy neznámu: dňom i nocou stál na stĺpe v neustálej
modlitbe. Jeho stĺp bol vysoký najprv 6 lakťov, potom mu postavili jeden 12 lakťový,
potom 22, 36 a nakoniec stál v 40 lakťovej výške. Jeho matka Marta sa na neho prišla
dvakrát pozrieť, ale on ju nechcel prijať, no zo stĺpa jej len povedal: „Nevyrušuj ma
teraz, matka moja, keď budeme hodní, uvidíme sa na onom svete.“ Sv. Simeon pretrpel nespočetné pokušenia od démonov, ale nad všetkými zvíťazil modlitbou k Bohu. Svätec vykonal veľké a mnohé zázraky, uzdravujúc chorých slovami a modlitbou.
Okolo jeho stĺpa konal veľké a mnohé zázraky, uzdravujúc chorých slovami a modlitbou. Okolo jeho stĺpa sa schádzal ľud zo všetkých končín, bohatí aj chudobní, cisári aj otroci. Pomáhal všetkým, jedným vrátil telesné zdravie, niekomu dal útechu
a poučenie a niekoho obvinil z heretickej viery. Cisárovnú Eudokiu takto odvrátil od
Eutichiovej herézy a navrátil ju k pravej viere. Tento prvý stĺpnik v kresťanstve a veľký
divotvorca sv. Simeon žil 103 rokov a zosnul v Pánovi 1. septembra 459. Jeho ostatky
boli prenesené do Antiochie, do chrámu zasväteného jeho mena.
o. Miroslav Dargaj

FA R S K É O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok
2. a 9. septembra po večernej sv. liturgii.
Modlitby mužov a biblická škola budú
v utorok 10. septembra po večernej sv.
liturgii. Nácvik zboru bude v stredu 11.
septembra po večernej sv. liturgii. Tichá
adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva bude vo štvrtok 5. (s
osobným požehnaním) a 12. septembra.
Stretko mladých bude v piatok 6. septembra po večernej sv. liturgii.
u
Týždeň od 2. do 6. septembra je
prvopiatkový. Spovedať budeme ako
zvyčajne pred sv. liturgiami. Na samotný prvý piatok bude celodenná adorácia
podľa rozpisu. O 15:00 hod. bude Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami
žalmov a pri oboch sv. liturgiách bude
zvonček na podporu práce s mladými

farnosti.
u V nedeľu 8. septembra máme sviatok Narodenia presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 8:00 a o 10:00
hod. s myrovaním.
u Na prvé modlitby chvál po prázdninách vás pozývame v nedeľu 8. septembra so začiatkom o 18:00 hod.
u V sobotu 22. septembra sa uskutoční v Bratislave Národný pochod za život.
Z Prešova organizujeme spoločný autobus, ktorý odchádza z našej farnosti v
deň konania pochodu ráno o 4:10 hod.
zo zastávky Centrum. Srdečne vás naňho
pozývame. Záujemcovia nech sa hlásia v
sakristii chrámu a zaplatia zálohu 5,-€.
u Telocvičňa pre deti, mladých a rodiny začne od októbra tohto roka.
o. Peter Kačur
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Stretnutie s Ježišom
Páter E. Vella hovorí, že s Ježišom sa
môžeme stretnúť rôznym spôsobom. No
z týchto spôsobov hovorí najmä o štyroch.
Prvé stretnutie - Ježiš ako hasič či
uzdravovateľ. Zvyčajne sa s Ježišom
stretneme najprv ako s uzdravovateľom.
Zástupy, ktoré išli za ním, boli žobráci,
ktorí ho prosili, aby ich uzdravil, daroval
im pokoj a oslobodil ich. Mnohí naňho
hľadeli ako na mága alebo ako lekára z
pohotovosti. Iní za ním utekali preto,
lebo niečo potrebovali a chceli, aby im to
dal. To je ten najbežnejší spôsob, ako sa s
Ježišom spočiatku človek stretáva. Je na
tom niečo zlé? V skutočnosti vôbec nič.
Ježiš nikdy nikoho neodmietol
Druhé stretnutie - Ježiš ako učiteľ.
Stretnutie s Ježišom ako uzdravovateľom
je obyčajne prvým a pokračuje túžbou
zažiť Ježiša ako učiteľa. Takto ho stretáva
Nikodém. Nejde za ním preto, aby ho o
niečo žiadal. Ide za ním preto, lebo chce
vedieť, čo má robiť. Pri prvom stretnutí
človek prosí o rôzne. Pri druhom stretnutí už urobí ďalší krok. Pýta sa ho, čo má
robiť. V tomto štádiu človek cíti potrebu
častejšie otvárať Písmo, aby zistil, čo mu
Boh hovorí skrze okolnosti a začína hľadať a rozpoznávať Božiu vôľu vo svojom
živote.
Tretie stretnutie - Ježiš ako priateľ. Je
to ďalší krok vpred. Keď sa stretnú dvaja
priatelia, zvyčajne to nie je preto, aby jeden druhého o niečo žiadal. Nestretávajú sa ani preto, aby sa jeden druhého na
niečo pýtal. Stretávajú sa skôr preto, aby
sa radovali zo vzájomného spoločenstva.
Pri treťom stretnutí teda človek začína
cítiť potrebu len byť s tým, koho miluje;

byť s Ježišom a zakúšať jeho priateľstvo.
Tu začína modlitbový život. Tento rozmer
je veľmi dobre vidieť v krásnom rozhovore Ježiša so Samaritánkou. Ježiš ju prosí o
trochu vody, ale v skutočnosti jej on chce
dať vodu. Ježiš je priateľ, ktorý chce uhasiť náš smäd. To je tretí rozmer stretnutia
s Ježišom.
Štvrté stretnutie - Ježiš ako Pán môjho života. Štvrtý rozmer je ten najdokonalejší. Je to stretnutie s Ježišom, ktorý
sa stáva Pánom môjho života. Znamená
to odovzdať svoj život do jeho rúk, a to v
dokonalej poslušnosti, pretože vieme, že
nás miluje. Vyvrcholením tejto odpovede je Ježišova modlitba za apoštolov pri
poslednej večeri.
Zamerajme sa teda na naše stretnutie s Ježišom ako Pánom nášho života.
Znamená to odovzdať všetko, čím človek je, čo má alebo čo si myslí, do Božích
rúk. Prečo? Príčinou takého odovzdania
je skutočnosť, že človek je presvedčený,
že Otec ho miluje a chce mu dať to najlepšie.
Ak za Kristom prichádzame ako žobráci, ako tí, ktorí od neho niečo potrebujú, je to v poriadku. Ak za Kristom prichádzame ako tí, ktorí od neho očakávajú
odpoveď na otázku, čo máme robiť, je to
v poriadku. Ak prichádzame za Kristom
ako priateľom užiť si spoločný čas, robíme správne. Ale ak mu odovzdáme celý
svoj život a všetko čo máme, robíme najlepšie ako len môžeme.
Už vieme prečo odišiel mladík od
Ježiša smutný? Neodíďme od Krista so
sklonenou hlavou.
o. Peter Kačur
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Pondelok, 02. september
Sv. mučeník Mamant
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 108); Ap. zač.186. (2 Kor 8, 7 – 15); Mk
zač. 11. (3, 6 – 12)

Pondelok, 09. september
Sv. a spravodliví Joachim a Anna
06:30 csl. sv. lit. (HP 252); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 235); Ap. zač. 195. (2 Kor 12, 10 – 19);
Mk zač. 16. (4, 10 – 23)

Utorok, 03. september
Sv. hieromuč. Antim, nikomédijský biskup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 110); Ap. zač. 187. (2 Kor 8, 16 – 9, 5);
Mk zač. 12. (3, 13 – 19)

Utorok, 10. september
Sv. muč. Ménodora, Métrodora a Nymfodora
06:30 sl. sv. lit. (PZ 234); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 250); Ap. zač. 196. (2 Kor 12, 20 – 13,
2); Mk zač. 17. (4, 24 – 34)

Streda, 04. september
Sv. hieromuč. Babylas, biskup veľkej Antiochie
6:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
111); Ap. zač. 189. (2 Kor 9, 12 – 10, 7); Mk
zač. 13. (3, 20 – 27)

Streda, 11. september
Prep. matka Teodora Alexandrijská
6:30 csl. sv. lit. (HP 250); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
234); Ap. zač. 197. (2 Kor 13, 3 – 13); Mk
zač. 18. (4, 35 – 41)

Štvrtok, 05. september
Sv. prorok Zachariáš, otec Jána Krstiteľa
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 113); Ap. zač. 190. (2 Kor 10, 7b – 18);
Mk zač. 14. (3, 28 – 35)
Piatok, 06. september
Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách. Prvý piatok.
6:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
114); Ap. zač. 192. (2 Kor 11, 5 – 21a); Mk
zač. 15. (4, 1 – 9)
Sobota, 07. september
Sobota pred Povýšením. Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky.
Fatimská sobota.
06:30 csl. sv. lit. (HP 249); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 100, 234, 238); Ap. zač. 126. (1 Kor 2, 6
– 9); Mt zač. 22. (15 – 22)
17:00 Mariánske večeradlo
Nedeľa, 08. september
Nedeľa 13. týždňa po Päťdesiatnici. Nedeľa pred Povýšením. Narodenie presv.
Bohorodičky. Myrovanie.
07:00 Utiereň; 08:00 csl. sv. lit. (HP 101,
250, 255); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 100, 234,
238); Ap. zač. 166. (1 Kor 16, 13 – 24); Mt
zač. 87. (21, 33 – 42)
17:00 Každodenná večiereň
18:00 Modlitby chvál

Štvrtok, 12. september
Ukončenie sviatku Narodenia presv. Bohorodičky
06:30 sl. sv. lit. (PZ 234); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 250); Ap. zač. 198. (Gal 1, 1 – 10; 1, 20
– 2, 5); Mk zač. 19. (5, 1 – 20)
Piatok, 13. september
Pamiatka založenia chrámu svätého
vzkriesenia Krista.
6:30 csl. sv. lit. (HP 256); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
239); Ap. zač. 201. (Gal 2, 6 – 10); Mk zač.
20. (5, 22 – 24. 5, 35 – 6,1)
18:15 Veľká večiereň s lítiou
Sobota, 14. september
Povýšenie úctyhodného Kríža. Myrovanie.
06:30 csl. sv. lit. (HP 257); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 101, 241, 135); Ap. zač. 125. (1 Kor 1,
18 – 24); Jn zač. 60. (19, 6 – 11a, 13 – 20.
25 – 28a. 30b – 35a)
17:00 Veľká večiereň
Nedeľa, 15. september
Nedeľa 14. týždňa po Päťdesiatnici. Nedeľa po Povýšení.
07:00 Utiereň; 08:00 csl. sv. lit. (HP 102,
257, 130); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 101, 241,
135); Ap. zač. 170. (2 Kor 1, 21 – 2, 4); Mt
zač. 89. (22, 1 – 14)
17:00 Každodenná večiereň
o. Miroslav Dargaj
- zdržanlivosť od mäsa

