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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 
16. a 23. septembra po večernej sv. li-
turgii.  Modlitby mužov a biblická škola 
budú v utorok 17. a 24. septembra po 
večernej sv. liturgii. Nácvik zboru bude v 
stredu 18. a 25. septembra po večernej 
sv. liturgii. Tichá adorácia s požehnaním 
a Korunkou Božieho milosrdenstva bude 
vo štvrtok 19. a 26. septembra.
u Spoločenstvo Hnutie na pomoc roz-
vedeným kresťanom pozýva na pravidel-
né mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoč-
ní v utorok 17. septembra o 17:00 hod. v 
Kostole sv. Jozefa (Františkáni - kaplnka 
relikvie svätých) v Prešove.
u V sobotu 22. septembra sa uskutoč-
ní v Bratislave Národný pochod za život. 
Z Prešova organizujeme spoločný auto-
bus, 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 Oznamujeme vám, že rádio Lumen 
je možné naladiť na novej frekvencii 97,8 
MHz. Tento vysielač bol dokončený a 
uvedený do prevádzky aj vďaka značnej 
finančnej pomoci Gréckokatolíckeho ar-
cibiskupského úradu v Prešove.
u Ponúkame vám možnosť objaednať 
si časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko - 
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. 
Ide o jediný katolícky časopis pre mlad-
šícj žiakov na Slovensku. Je vhodný aj ako 
súčasť prípravy detí na prvú sv. spoveď. 
Objednať si ho môžete prostredníctvom 
internetovej stránky www.rebrik.sk.

o. Peter Kačur

Pri vstupe do chrámu byzantského obradu nás určite upútajú mnohé prvky a zá-
kutia, ale najviac sme zvedaví na oltár. Oltár je totiž centrom a najsvätejším mies-
tom v každom kresťanskom chráme. V chráme latinského obradu nie je vôbec ťažké 
ho nájsť, lebo je na viditeľnom mieste. Avšak v chráme byzantského obradu je svä-
tyňa oddelená od lode ikonostasom, preto oltár nie je ľahko prístupný pre ľudský 
zrak. Je zahalený stenou pozostávajúcou zo svätých ikon. Prečo je tomu tak? Mnohí 
kresťania aj nekresťania si kladú túto jednoduchú otázku, na ktorú je ťažko odpo-
vedať, ak nerozumieme logike symbolu východného kresťana. Oltár v prvom rade 
symbolizuje prázdny Kristov hrob. Kňaz, alebo diakon otvárajúci cárske dvere počas 
liturgickej modlitby zvestuje najpodstatnejšiu udalosť ľudských dejín. Tou udalosťou 
je zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Pri liturgickej modlitbe sa stávame svedkami jeho 
zmŕtvychvstania spolu s myronosičkami a apoštolmi, keď počúvame evanjelium, pri-
jímame Najsvätejšiu Eucharistiu a vidíme prázdny hrob nášho Spasiteľa. Kňaz sym-
bolizuje samotného Krista oblečeného v žiarivom rúchu, ktorý je pre nás i celý svet 
nehasnúcim svetlom nádeje pre naše zmŕtvychvstanie, teda víťazstva nad smrťou 
už dnes. Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky 
vekov. Amen.

o. Miroslav Dargaj

O LTÁ R

Raz som zažil to ako jedna mamička 
vysvetľovala svojmu dieťaťu, prečo sa 
prežehnávame zhora dole a z jedného 
ramena na druhé. Vysvetlenie bolo veľmi 
jednoduché. Je to tak preto, lebo Boh je 
hore i dole, naľavo i napravo. Nemôže-
me povedať, žeby táto mamička nemala 
pravdu, ale bolo to veľmi jednoduché vy-
svetlenie. Prečo sa teda my ako kresťania 
vlastne prežehnávame a čo to znamená 
prežehnať sa?

Skutočným dôvodom je Kristov kríž. 
Spolu so zmŕtvychvstaním ide o jednu 
z najdôležitejšícj udalostí dejín. Vďaka 
krstu sme boli s Kristom ukrižovaní, po-
chovaní a vzkriesení  a práve Ježišov kríž 
je naším poznávacím znamením, Už v 
2. storočí zvykli kresťania začínať každú 
činnosť Kristovým krížom ako napr. vstá-
vanie, umývanie, obúvanie, jedenie. Vy-
svetlenie je jednoduché. Vo všetkom, čo 
robíme, je prítomný Kristus.Pretože Kris-
tus porazil diabla a hriech na kríži, čosko-
ro sa práve znamenie kríža vnímalo ako 
reálna ochrana pred Zlým. Stredovekí 
teológovia vravia, že keď sa prežehnáva-
me, staviame pevnosť proti nepriateľovi.

Keď sa nad tým zamyslíme, musíme 
konštatovať, že je tomu skutočne tak. Po-
zrime sa len nato, keď sa modlíme či slávi-
me sv. liturgiu. Akými slovami začíname 
tieto naše úkony? Vari to nie je vzývanie 
Najsvätejšej Trojice? Vari nestaviame pro-
ti nepriateľovi pevnosť? A aké je dôležité 
stavať ju neustále počas celého dňa.

Pôvodne sa robilo znamenie kríža 
iba na čele ako súkromné gesto. Až v 

stredoveku sa rozšíril zvyk robiť na za-
čiatku liturgického slávenia veľký kríž. 
Slová, ktoré sa pritom do dnešného dňa 
vyslovujú, predstavujú krstnú formulu. A 
táto krstná formula vyjadruje našu túžbu 
po Božom živote. Živote, ktorý nám vy-
dobil Ježiš Kristus práve na kríži.

Sv. Ján Zlatoústy hovorí:
„Chceš preukázať úctu Kristovmu telu? 

Neprehliadaj teda, že je nahé: aby si mu v 
chráme nepreukazoval úctu v hodvábnom 
rúchu a vonku neprehliadal, že ich deptá 
zima a nahota.

Ten, kto povedal: Toto je moje telo, je 
ten istý, kto povedal: Videli ste ma hlad-
ného a nedali ste mi jesť, a tiež: čokoľvek 
ste neurobili jednému z týchto maličkých, 
mne ste to neurobili.

Učme sa teda byť múdrymi a uctievaj-
me Krista tak, ako to chce on sám. Tomu, 
kto je uctievaný, je predsa milšia taká poc-
ta, akú si sám praje, nie taká, akú si vymys-
líme my sami...

Aj ty preukazuj Bohu takú poctu, akú 
on sám v prikázaniach ustanovil a ma-
jetok užívaj v prospech chudobných. Veď 
Boh predsa nepotrebuje zlaté rúcha, ale 
zlatú dušu...

Takže nie aby si krášlil chrám a pritom 
nedbal na trpiaceho blížneho: pretože on je 
drahocennejší Boží príbytok, než chrám.“

 Kríž je naša jediná záchrana, pomo-
cou ktorej sa bránime pred Zlým. Buduj-
me nedobytné pevnosti a verme, že Kris-
tus nás dokáže zachrániť. Boží život je tu 
pre každého z nás. Chceš ho aj ty?

o. Peter Kačur

Znamenie kríža



Pondelok, 16. september
Sv. všechválna veľkomučenica Eufémia
06:30 csl. sv. lit. (HP 257); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 241); Ap. zač. 227 (Ef 4, 25 – 32); Lk 
zač. 10 (3, 19 – 22)

Utorok, 17. september
Sv. mučenica Sofia a jej dcéry Viera, Ná-
dej, Láska  
06:30 sl. sv. lit. (PZ 241); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 257); Ap. zač. 230 (Ef 5, 20 – 26); Lk 
zač. 11 (3, 23 – 4, 1)
18:45 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s ucte-
ním si jeho relikvií

Streda, 18. september
Prep. otec Eumenios Divotvorca, gortyn-
ský biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 257); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 241); Ap. zač. 231 (Ef 5, 25 – 33); Lk 
zač. 12 (4, 1 – 15)

Štvrtok, 19. september
Sv. mučeníci Trofim, Sabbatios a Dory-
medont
06:30 sl. sv. lit. (PZ 241); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP257); Ap. zač. 232 (Ef 5, 33 – 6,9); Lk 
zač. 13 (4, 16 – 22a)

Piatok, 20. september
Sv. veľkomučeník Eustatios a spoločníci
06:30 csl. sv. lit. (HP 257); 17:30 sl. sv. lit. 
(PZ 241); Ap. zač. 234 (Ef 6, 18 – 24); Lk 
zač.14 (4, 22 – 30)   

Sobota, 21. september
Sobota po Povýšení. Zakončenie sviat-
ku Povýšenia svätého Kríža.
06:30 csl. sv. lit. (HP 257); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 103); Ap. zač. 162 (1 Kor 15, 39 – 45); 
Lk zač. 15 (4, 31 – 36)
17:00 Veľká večiereň
 

Nedeľa, 22. september
Pätnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Sv. 
hieromučeník Fókas, sinopský biskup.
08:00 csl. sv. lit. (HP 104); 10:00 sl. sv. lit. 
(PZ 103); Ap. zač. 188 (2 Kor 9, 6 – 11); Lk 
zač. 17 (5, 1 – 11)

17:00 Večiereň

Pondelok, 23. september
Počatie sv. Jána Krstiteľa
06:30 csl. sv. lit. (HP 261); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 248);Ap. zač. 235 (Flp 1, 1 – 7) Lk zač. 
16 (4, 38 – 44)

Utorok, 24. september
Sv. prvomučenica a aspoštolom rovná 
Tekla
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109) 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 110); Ap. zač. 236 (Flp 1, 8 – 14); Lk 
zač. 18 (5, 12 – 16)

Streda, 25. september
Prep. matka Eufrozína
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 111); Ap. zač. 237 (Flp 1, 12 – 20a); Lk 
zač. 21 (5 , 33 – 39)

Štvrtok, 26. september
Odchod do večnosti sv. Jána Teológa
06:30 sl. sv. lit. (PZ 249); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 262); Ap. zač. 238 (Flp 1, 20b  – 27a); 
Lk zač. 23 (6, 12 – 19)

Piatok, 27. september
Sv. mučeník Kallistrat a jeho spoločníci
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. 
(PZ 114); Ap. zač. 239 (Flp 1, 27 – 2, 4); Lk 
zač. 24 (6, 17 – 23a)

Sobota, 28. september
Prep. otec a vyznávač Charitón 
06:30 csl. sv. lit. (HP 264); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 104); Ap. zač. 164 (1 Kor 15, 58 – 16, 
3); Lk zač. 19 (5, 17 – 26)
17:00 Veľká večiereň

Nedeľa, 29. september
Šestnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Prep. 
otec Kyriak Pustovník. 
08:00 csl. sv. lit. (HP 105); 10:00 sl. sv. lit. 
(PZ 104); Ap. zač. 194 (2 Kor 11, 31 – 12, 
9); Lk zač. 26 (6, 31 – 36)
17:00 Večiereň

o. Miroslav Dargaj

L I T U R G I C K Ý  P R O G R A M

- zdržanlivosť od mäsa

P O C H O D  Z A  Ž I V O T


