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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 
8. a 15. októbra večer. Telocvičňa na ZŚ 
Prostějovská bude v tie isté dni v čase 
19:00 - 20:00 hod. Modlitby mužov a bib-
lická škola budú v utorok 9. a 16. októb-
ra. Nácvik zboru bude v stredu 10. a 17. 
októbra večer. Tichá adorácia s Korunkou 
k Božiemu milosrdenstvu a požehnaním 
bude vo štvrtok 11. a 18. októbra v čase 
19:00 - 21:00 hod. Stretko na fare bude v 
piatok 12. a 19. októbra o 16:15 hod.
u Moleben k presv. Bohorodičke sa 
pomodlime v pondelok 8. a stredu 10. 
októbra po večernej sv. liturgii.
u Prvé stretnutie detí pripravujúcich 
sa na prvú sv. spoveď bude v piatok 12. 
októbra večer po detskej sv. liturgii s ich 
rodičmi.
u V sobotu 13. októbra bude o 17:00 
hod. večiereň s katechézou pre mladých 
spojená so sv. liturgiou so začiatkom o 
18:00 hod. Srdečne pozývame všetkých 
mladých k odvahe vykročiť za Kristom so 

spoločenstvom mladých. Po liturgii bude 
spoločné agapé.
u V nedeľu 14. októbra bude v našom 
chráme prvé stretnutie rodín so začiat-
kom o 16:00 hod.
u V nedeľu 14. októbra vás večer o 
18:00 hod. pozývame na Modlitby chvál, 
pri ktorých odznie svedectvo.
u V stredu 17. októbra bude po večer-
nej sv. liturgii moleben k bl. P. P. Gojdičovi 
s uctením si jeho relikvií.
u Vo štvrtok 18. októbra pozývame 
deti a celé rodiny na modlitbu sv. ružen-
ca do chrámu so začiatkom o 17:30 hod. 
v rámci akcie Milión detí sa modlí ruže-
nec. Zmyslom tejto modlitebnej akcie je 
poukázať na silu detskej modlitby, ktorá 
je obetovaná za pokoj vo svete.
u V sakristii chrámu si môžete do kon-
ca októbra objednať časopis Misionár za 
cenu 13,-€ a časopis Slovo za cenu 15,-€.

o. Peter Kačur

MOC MODLITBY DETÍ

Svätý apoštol Filip patril k sedemdesiatim Ježišovým učeníkom, ktorých si Ježiš 
povolal okrem dvanástich apoštolov, ktorých mená boli Peter, Ján, Jakub, Ondrej, 
Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec, Júda Jakubov a Judáš 
Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Po zoslaní Svätého Ducha los padol na Mateja, 
ktorého apoštoli pripočítali k jedenástim namiesto Judáša Iškariotského. Svätý apoš-
tol Filip na počiatku patril k prvým siedmym diakonom, ktorých ustanovili apoštoli 
(porov. Sk 6, 5). V čase, keď sa začalo veľké prenasledovanie kresťanov v Jeruzaleme, 
bol nútený odísť do Samárie, kde sa mnoho ľudí obrátilo a prijalo vieru v Ježiša Krista 
(porov. Sk 8, 4 – 13). Svätý Filip sa právom nazýva apoštolom, lebo jeho ohlasovanie 
evanjelia prinieslo hojnú úrodu lásky. V Skutkoch apoštolov sa môžeme dočítať, že 
na ceste z Jeruzalema do Gazy sa stretáva s dvoranom a ministrom etiópskej kráľov-
nej Kandaky, ktorý spravoval všetky jej poklady. Keď mu Filip ohlásil Krista, Etiópčan 
sa nechal pokrstiť a následne bol apoštol Filip unesený Pánovým Duchom (porov. 
Sk 8, 26 – 40). V neskoršom čase sa stal biskupom v Trálii lidijskej oblasti, kde zomrel 
vo vysokom veku. Jeho pamiatku v byzantskej tradícií oslavujeme 11. októbra. Svätý 
apoštol Filip, pros Boha za nás.

Pripravil o. Miroslav Dargaj

S v ät e c

V  ďalekej Palestíne žilo dievča me-
nom Nousseira Habib. Písal sa rok 1886 
a Nousseira mala práve vtedy 12 rokov. 
Jedného dňa pomáhala pri čistení ka-
mennej dlažby v prístavbe domu rehoľ-
ných sestier. Vtedy tam ešte nemali te-
čúcu vodu, ako máme my, preto musela 
chodiť k studni a vodu naberať vedrom 
visiacim na lane.

Zo začiatku išlo všetko dobre, ale 
po chvíľke už dievčatko nemalo dosť síl 
a vedro plné vody ju stiahlo do studne 
hlbokej osem metrov. Sestra Katarína, 
ktorá to videla, hlasno volala o pomoc. Tá 
však prišla až o desať minút, keď už bola 
Nousseira v bezvedomí a nedokázala sa 
chytiť záchranného lana.

Keď všetko vyzeralo tak, že malej 
Nousseire nedokáže nikto pomôcť, ďal-
šia sestra, sestra Mária Alfonzína, zvolala 
do kostola deti. Pred Oltárnou Sviatosťou 
sa s nimi začala modliť ruženec. Spoloč-
ne a z celého srdca prosili Pána Ježiša o  
záchranu svojej kamarátky. Potom sestra 
Mária Alfonzína utekala späť k studni, 
predrala sa cez húf ľudí a so slovami „Krá-
ľovná ruženca, zachráň toto dieťa a pomôž 
nám v našej veľkej núdzi!“ hodila do stud-
ne svoj ruženec.

Prítomní ju vysmiali a kričali: „Dievča 
sa utopilo, veď takmer hodinu leží na dne 
studne.“ No sestra Mária Alfonzína sa ne-
dala odradiť a vrátila sa k modlitbe.

Pri studni zostala sestra Katarína, 
ktorá tiež verila, že Panna Mária môže 
u Boha vyprosiť všetko. Preto spustila 
vedro ešte raz až na dno. Zrazu sa lano 
pohlo. Keď sestra s ľuďmi naokolo začali 
vedro vyťahovať, predstavte si, čo sa sta-
lo! Nousseira stála vo vedre s ružencom 

okolo krku – živá a zdravá! Bola zázračne 
zachránená, hoci mnohí si mysleli, že sa 
už v studni utopila!

Nousseira sa odvtedy denne modlila 
ruženec so sestrou Katarínou a so sestrou 
Máriou Alfonzínou, ktorá bola neskôr pre 
svoju veľkú vieru v moc modlitby ružen-
ca vyhlásená za svätú. Do konca svojho 
života všetkým vďačne rozprávala o svo-
jej zázračnej záchrane.

Mesiac október je mesiacom modlit-
by posvätného ruženca. V tomto mesiaci 
sa už po niekoľký krát uskutoční modlit-
bová akcia pod názvom Milión detí sa 
modlí ruženec. Deti po celom svete pre-
žívajú smútok. Symbolom tohto smútku 
je obľúbený plyšový psík s odtrhnutým 
ňufákom. Ďalej je to knižka, ktorá je už 
mnohými rokmi poriadne zničená. Hrn-
ček s včielkou, ktorý je náhradou za ten 
rozbitý od pani učiteľky zo škôlky. Prvý 
obrázok vlaku, ktorý pozostával z dlhej 
čiary a veselých, no nemotorných veľ-
kých koliesok. Lesklý kamienok, ktorý 
našiel na túre a o ktorom si jeden chla-
pec myslel, že je to zlato, za ktoré kúpi 
mame velikánske zrkadlo... Všetko sú to 
tie najkrajšie veci na svete.

Možno aj my máme mnoho spo-
mienkových predmetov či fotografií, 
ku ktorým sa viažu rôzne príbehy, aj tie 
smutné. Máme však nádej, ktorá nám do-
dáva silu, že zajtrajšok môže byť lepší. Že 
smútok raz pominie. Preto sa nebojme 
siahnuť po tej najmocnejšej zbrani, ktorú 
máme - modlitbe - aby sme sa mohli te-
šiť na krajšie zajtrajšky, v ktorých nebude 
chýbať Ježiš Kristus. Pozvime k tomu aj 
naše deti.

o. Peter Kačur



Pondelok, 8. október
Prepodobná matka Pelágia
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 108); Ap. zač. 248 (Flp 4, 10 – 23); Lk 
zač. 33 (7, 36 – 50)

Utorok, 9. október
Svätý apoštol Jakub Alfejov
06:30 sl. sv. lit. (PZ 255); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 268); Ap. zač. 249 (Kol 1, 1 – 2. 7 - 11); 
Lk zač. 34 (8, 1 – 3)

Streda, 10. október
Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 111); Ap. zač. 251 (Kol 1, 18 – 23); Lk 
zač. 37 (8, 22 – 25)

Štvrtok, 11. október
Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmych 
diakonov
06:30 sl. sv. lit. (PZ 258); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP271); Ap. zač. 252 (Kol 1, 24 – 29); Lk 
zač. 41 (9, 7 – 11)

Piatok, 12. október
Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andro-
nik. Prepodobný otec Kozma Jeruzalem-
čan, majumský biskup a tvorca kánonov. 
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. 
(PZ 114); Ap. zač. 253 (Kol 2, 1 – 7); Lk zač. 
42 (9, 12b – 18a)   

Sobota, 13. október
Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatoni-
ka
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 115); Ap. zač. 174 (2 Kor 3, 12 – 18); Lk 
zač. 22 (6, 1 – 10)

Nedeľa, 14. október
4. hlas. 21. nedeľa po Päťdesiatnici. Pa-
miatka sv. otcov siedmeho všeobecné-
ho snemu.
08:00 csl. sv. lit. (HP 101, 270); 10:00 sl. sv. 
lit. (PZ 100, 257); Ap. zač. 203 (Gal 2, 16 
– 20); Lk zač. 35 (8, 5 – 15)
17:00 Večiereň
18:00 Modlitby chvál so svedectvom

Pondelok, 15. október
Prepodobný otec Eutymios Nový
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 108);Ap. zač. 255 (Kol 2, 13 – 20) Lk 
zač. 43 (9, 18 – 22)

Utorok, 16. október
Svätý mučeník Longín stotník. Prepo-
dobná matka Paraskeva Trnovská. Svätí 
mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios 
a Celzius.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 260) 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 273); Ap. zač. 256 (Kol 2, 20 – 23; 3, 1 
– 3); Lk zač. 44 (9, 23 – 27)

Streda, 17. október
Svätý prorok Ozeáš. Prepodobný muče-
ník Andrej Krétsky.
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 111); Ap. zač. 259 (Kol 3, 17 – 25; 4,1); 
Lk zač. 47 (9, 44 – 50)
18:45 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi

Štvrtok, 18. október
Svätý apoštol a evanjelista Lukáš
06:30 sl. sv. lit. (PZ 262); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 275); Ap. zač. 260 (Kol 4, 2 – 9); Lk zač. 
48 (9, 49 – 56)

Piatok, 19. október
Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. 
Prepodobný otec Ján Rylský
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. 
(PZ 114); Ap. zač. 261 (Kol 4, 10 – 18); Lk 
zač. 50 (10, 1 – 15)

Sobota, 20. október
Svätý veľkomučeník Artemios
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 115); Ap. zač. 178 (2 Kor 5, 1 – 10a); Lk 
zač. 29 (7, 1b – 10)

Nedeľa, 21. október
5. hlas. 22. nedeľa po Päťdesiatnici. Pre-
podobný otec Hilárion Veľký.
08:00 csl. sv. lit. (HP 102); 10:00 sl. sv. lit. 
(PZ 101); Ap. zač. 215 (Gal 6, 11 – 18); Lk 
zač. 83 (16, 19 – 31)
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

200.  vÝROČIe PReŠOvSKe J ePARcHIe
Pomocný biskup Dr. VASIĽ HOPKO 
Patrí, k veľkým osobnostiam gréc-

kokatolíckej Prešovskej eparchie. Svojou 
vernosťou Svätej Stolici, veľkou láskou k 
ľuďom a svojou pastoračnou prácou do-
kázal, že aj pre neho platia slová sv. Pavla: 
„Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, 
vieru som zachoval“ (2 Tim 4, 7). 

Narodil sa 21. apríla 1904 v Hrab-
skom. Dedinka sa nachádza v okrese 
Bardejov na okraji hornatej oblasti Šari-
ša na východnom Slovensku. Jeho rodi-
čia, otec Vasiľ Hopko a matka Anna, rod. 
Petrenková, boli chudobnými roľníkmi. 
Okrem syna Vasiľa mali aj dcérku Máriu. 

Otec vo farnosti zastával funkciu 
zvonára a 6. júna 1905 pri zvonení proti 
búrke ho zasiahol a usmrtil blesk. Vtedy 
nemal malý Vasiľ ešte ani rok. Pre veľkú 
biedu, keď dovŕšil štvrtý rok, matka od-
išla do USA a zverila ho do opatery rodi-
ne Petrenkových. Našla si prácu vo firme 
Johnson & Johnson Co., v meste New 
Bruswick, v štáte New Jersey. Keď sa jej 
brat Dimitrij stal kňazom v Olšavici pre-
bral starostlivosť o výchovu a vzdelanie 
mladého Vasiľa. 

Základné vzdelanie nadobudol v 
maďarskej škole v Bardejove. Sám na to 
spomína takto: „Keď som chcel študovať, 
musel som sa naučiť maďarsky, od tretej 
národnej triedy som býval v Bardejove.“  V 
štúdiu pokračoval na Evanjelickom gym-
náziu v Prešove, kde zmaturoval v roku 
1923. Počas prázdnin navštevoval svojho 
strýka kňaza najprv v Olšavici po jeho 
preložení v Blažove. Podporovaný mat-
kou pokračoval v štúdiach teológie v 
Prešove, ktoré ukončil v roku 1928.

Pani Hopková mala v úmysle priviesť 
svojho syna do USA, dúfajúc, že biskup 
Vasiľ Takáč (1924 - 1948) ho vysvätí za 
kňaza pre Pitsburskú eparchiu. Avšak jej 
sny sa neuskutočnili. Keď sa mladý Vasiľ 
chystal na cestu, náhle ochorel a musel sa 
podrobiť niekoľkým operáciám. Ako píše 
vo svojich memoároch: „Pretože všetky 
peniaze na cestu som minul na doktorov a 

nemocnice, musel som sa vzdať nádeje, že 
svoju mamu ešte raz uvidím. Vtedy som si 
neuvedomoval, že to bola Božia vôľa, kto-
rá ma zdržala v rodnej zemi.“ Svoje neoča-
kávané uzdravenie pripisoval výsledkom 
deviatnika k Božskému Srdcu. Sľubuje 
Ježišovi, že ak bude uzdravený, prijme 
kňazské svätenie v celibáte.

Ordinovaný bol biskupom Gojdičom 
3. februára 1929 v Prešove. Po vysviacke 
za kňaza pôsobil v Prahe, kde na poli pas-
torácie plne preukázal svoje schopnosti. 
Pracoval veľmi charitatívne medzi mlá-
dežou a emigrantmi. Zvláštnu pozornosť 
venoval akademickej mládeži. V krátkom 
čase získal krásny chrám sv. Klementa v 
Prahe, ktorý sa od vtedy stal duchovným 
centrom gréckokatolíkov žijúcich v Če-
chách. Za jeho pôsobenia bola systema-
tizovaná gréckokatolícka farnosť v roku 
1933 a bol menovaný jej správcom.

Veľmi aktívne si počína v pastorácii. 
Ako sám píše vo svojom životopise, an-
gažoval sa zvlášť v Spolku sv. Rafaela na 
ochranu vysťahovalcov v Prahe. V rámci 
tohto spolku navštívil českú a slovenskú 
emigráciu vo Francúzsku (Bordeaux), 
mal misie pre Čechov na Volyne (Luck, 
Dubno, Rovno, Zdolbunov, Sienskewic-
zewka, atď) a tiež pre Čechov a Slovákov 
v Juhoslávii.

Počas svojho pôsobenia v Prahe sa 
stretáva po 22 rokoch so svojou matkou, 
ktorá po ťažkej práci v cudzine, sa vrátila 
naspäť k svojmu synovi - kňazovi a stala 
sa jeho domácou. Napriek svojmu boha-
tému programu sa o. Hopkovi podarilo 
pokračovať vo svojom teologickom for-
movaní na slávnej Karlovej univerzite. 
Posledný semester pre politické zmeny 
absolvoval na Komenského univerzite v 
Bratislave, kde v roku 1940 získal titul do-
ktora teológie. (koniec 14. časti)

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

na Slovensku od prof. P. Šturáka


