OBETNÁ SVIECA
Pri vstupe do chrámu byzantského obradu je všade zvykom pripaľovať sviečku a
obetovať ju za niekoho, alebo na nejaký osobný úmysel. Symbol pripaľovania obetnej sviečky má svoj hlboký význam už v tom, že sviečku nikdy nezapaľujeme sami
zapaľovačom, ale vždy sa spája s inou horiacou sviecou, čím sa spájame s Kristom
– Svetlom sveta. Obetná sviečka symbolizuje moju i tvoju modlitbu, ktorá horí a vystupuje k Bohu. Mäkký vosk je symbolom pripravenosti srdca počúvať Božie slovo a
symbolom ľútosti nad tvrdosťou môjho srdca. Svetlo sviečky je symbolom tajomstva
povolania byť Božím synom a Božou dcérou. Plameň sviečky je symbolom tepla a
plameň lásky môjho srdca. Horiaca sviečka, konkrétne jej plameň nikdy nevytvára
tieň. Nikdy v plameni a svetle horiacej sviečky nenájdeme ani tieň, ani tmu. Kristus
je symbolom sviečky, alebo lampády nachádzajúcej sa v strede svietnika. Je to Kristovo svetlo žijúce v našich srdciach a niet v ňom žiadnej tmy. Kristus je pravé svetlo,
ktoré osvecuje celý svet. Aj my máme byť svetlom a soľou pre tento svet. Modlitba
pri obetovaní sviečky: „Pamätaj, Pane, na zdravie a spásu svojho služobníka/služobníčky (meno). – „Pamätaj, Pane, na pokoj a spásu duše zosnulého služobníka/služobníčky
(meno), odpusť mu dobrovoľné i nedobrovoľné hriechy a priveď ho do nebeského kráľovstva.
o. Miroslav Dargaj

O D P U S TO VÁ S L ÁV N O S Ť

Srdečne Vás pozývame na odpustovú slávnosť
ku cti bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča,
ktorá sa uskutoční v nedeľu 19. júla 2020.
Prípravu začneme v piatok 17. júla a potrvá do nedele
s nasledovným programom:
Piatok 17. júla
6.30 Sv. liturgia
17.30 Sv. liturgia
18.15 Akatist k bl. Pavlovi
Sobota 18. júla
6.30 Sv. liturgia
17.00 Sv. liturgia
18.00 Chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie

Nedeľa 19. júla
6.30 Utiereň
7.30 Sv. liturgia s myrovaním
9.00 Sv. liturgia s myrovaním
10.30 Slávnostná sv. liturgia s
myrovaním

Vydáva Gréckokatolícky farský úrad Prešov - Sídlisko 3, Mirka Nešpora 24, 08001 Prešov. Tel.: 051/7743202,
web: http://www.sidlisko3.sk, email: fara@sidlisko3.sk. Vychádza dvojtýždenne. Príspevok je dobrovoľný.
Neprechádza jazykovou úpravou. Vyhradené práva na úpravu článkov. Zmena lit. programu možná.
Bankové spojenie - IBAN: SK69 7500 0000 0040 0021 6918.

INFORMÁTOR

GR. KAT. FARNOSTI PREŠOV - SÍDLISKO 3

10
2020

ročník XVIII.

Boh prichádza a chce vstúpiť
Na stránkach starej knihy z kláštora čítali dvaja mnísi, že existuje miesto na konci sveta, kde sa nebo dotýka
zeme. Rozhodli sa, že sa vydajú na
cestu a nájdu to miesto. Sľúbili, že sa
nevrátia skôr, pokiaľ ho nenájdu.
Prechodili celý svet. Ocitli sa v
mnohých nebezpečenstvách, z ktorých vyviazli. Zažili mnohé utrpenia
a odriekania, ktoré so sebou priniesli
putovania do všetkých kútov sveta.
Stretli sa s veľkým množstvom pokušení, ktoré sa ich snažili odviesť zo
správnej cesty.
Všetko prekonali a zvládli.
Vedeli, že na mieste, ktoré hľadali,
majú nájsť bránu. Keď na ňu zaklopú,
ocitnú sa tvárou v tvár Bohu.
Tú bránu nakoniec našli.
Nestrácali čas a so srdcom až v
hrdle zabúchali na dvere.
Brána sa pomaly otvorila. Obaja
mnísi opatrne vstúpili a... ocitli sa v
svojom kláštore.
Kde teda máme hľadať Boha?
Iný príbeh hovorí o rabínovi Mendelovi di Kozka, ktorého jedného dňa
navštívili veľmi vzdelaní mužovia.
Rabín ich udivil svojou otázkou, s
ktorou sa na nich obrátil: „Kde prebýva Boh?“, opýtal sa ich.
Vysmiali sa mu.
Opýtali sa: „Čo ťa to napadlo? Vari
nie je svet plný jeho slávy?“
Rabín však mal poruke vlastnú
odpoveď. Tá znela: „Boh prebýva tam,
kde ho nechajú vstúpiť.“
Čo je teda najdôležitejšie? Nechať
Boha vstúpiť.
Ale nechať ho skutočne vstúpiť,

dovoliť mu, aby oživil moju vieru, aby
sa môj život premenil.
Bratia a sestry, oba príbehy nádherne poodhaľujú cieľ dnešného
evanjelia. Ježiš Kristus prichádza do
gadarského kraja a vyháňa zlých duchov z dvoch posadnutých mužov.
Nepýta sa ich, či to chcú. Zlí duchovia ho spoznávajú a boja sa, že ich
prichádza predčasne mučiť. Posiela
ich do čriedy svíň. Keďže pastieri túto
„stratu“ ihneď oznámia obyvateľom
toho kraja, všetci prichádzajú za ním
a prosia ho, aby odišiel.
Čoho sa bojíme najviac aj my, že
by sme mohli príchodom Ježiša do
našich životov stratiť. O čo by nás mohol pripraviť? Ježiš prichádza a zvestuje niečo, čo nepoznali. Obyvatelia
boli ochotní radšej trpieť posadnutie
týchto dvoch mužov, ako prísť o všetko. Možno sa ich mal Kristus opýtať
ako ich má oslobodiť, aby tým netrpeli. Možno chceli, aby Kristus použil
magickú formulku a všetko by bolo
v poriadku. Hlavne, aby sa ich životy
nemuseli meniť.
Možno aj pre mnohých z nás je
veľkým rizikom pustiť Krista do svojho života. Možno by sme ho najradšej
prijali popri všetkom ostatnom. Možno by bolo fajn, ak by Kristus bol jedným spomedzi mnohých bohov v našom živote. Ježiš to ale nechce. Chce,
aby sme mu zverili všetko. On sa vie
postarať. Presvedčili sa o tom jeho
učeníci. Presvedčili sa o tom mnohí
svätí. Necháme ho vstúpiť do nášho
srdca?
o. Peter Kačur

LITURGICKÝ PROGRAM
Pondelok, 06. júl
Prep. o. Sisoés Veľký.
06:30 csl. sv. lit. (HP 400); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 108); Ap. zač. 121. (Rim 16, 17 – 24);
Mt zač. 51. (13, 10 – 23);
Utorok, 07. júl
Prep. o. Tomáš z Maley a Akkakios.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 110); Ap. zač. 122. (1 Kor 1, 1 – 9); Mt
zač. 52. (13, 24 – 30);
Streda, 08. júl
Sv. veľkomuč. Prokop.
6:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
111); Ap. zač. 127. (1 Kor 2, 9b – 3, 8); Mt
zač. 53. (13, 31 – 36a);
Štvrtok, 09. júl
Sv. hieromuč. Pankrác.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 113); Ap. zač. 129. (1 Kor 3, 18 – 23);
Mt zač. 54. (13, 36b – 43);

LITURGICKÝ PROGRAM
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 108); Ap. zač. 134. (1 Kor 5, 9 – 6, 11);
Mt zač. 56. (13, 54 – 58);
Utorok, 14. júl
Sv. apoštol Akvila.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 110); Ap. zač. 136. (1 Kor 6, 20b. – 7,
12); Mt zač. 57. (14, 1 – 13);
Streda, 15. júl
Sv. apoštolom rovný knieža Vladimír.
6:30 csl. sv. lit. (HP 403); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
111); Ap. zač. 137. (1 Kor 7, 12b – 24); Mt
zač. 60. (14, 35 – 15, 11);
Štvrtok, 16. júl
Sv. hieromuč. Aténogénes a jeho desiati
spol.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 377); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 405); Ap. zač. 138. (1 Kor 7, 24 – 35);
Mt zač. 61. (15, 12 – 21);

Piatok, 10. júl
Prep. o. Anton Pečersko – Kyjevský.
6:30 csl. sv. lit. (HP 401); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
114); Ap. zač. 130b. (1 Kor 4, 5 – 8); Mt zač.
55. (13, 44 – 54a);

Piatok, 17. júl
Voľnica. Bl. hieromuč. P. P. Gojdič.
6:30 csl. sv. lit. (HP 407); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
379); Ap. zač. 139. (1 Kor 7, 35 – 8, 7); Mt
zač. 63. (15, 29 – 31);
18:15 Akatist k bl. P. P. Gojdičovi

Sobota, 11. júl
Sv. všechv. muč. Eufémia.
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 101); Ap. zač. 100. (Rim 9, 1 – 5); Mt
zač. 32. (9, 18 – 26);
17:00 Veľká večiereň

Sobota, 18. júl
Sv. muč. Hyacint z Amastridy.
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 17:00 sl. sv. lit.
(PZ 115); Ap. zač. 108. (Rim 12, 1 – 3); Mt
zač. 39. (10, 37 – 11, 1);
18:00 Chvály s modlitbami za uzdravenie
a oslobodenie

Nedeľa, 12. júl
6. nedeľa po Päťdesiatnici.
06:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 102);
09:00 sl. sv. lit. (PZ 101); 10:30 sl. sv. lit. (PZ
101); Ap. zač. 110. (Rim 12, 6 – 14); Mt zač.
29. (9, 1 – 8);
17:00 Každodenná večiereň
Pondelok, 13. júl
Zhromaždenie k sv. archanjel. Gabrielovi.

Nedeľa, 19. júl
7. nedeľa po Päťdesiatnici. Odpustová
slávnosť. Myrovanie.
06:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 407);
09:00 sl. sv. lit. (PZ 379); 10:30 sl. sv. lit. (PZ
379); Ap. zač. 116. (Rim 15, 1 – 7); Mt zač.
33. (9, 27 – 35);
Pondelok, 20. júl
Sv. a slávny prorok Eliáš.

06:30 csl. sv. lit. (HP 410); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 382); Ap. zač. 142. (1 Kor 9, 13 – 18);
Mt zač. 65. (16, 1 – 6);
18:45 Požehnanie vozidiel

(PZ 108); Ap. zač. 150. (1 Kor 11, 31 – 12,
6); Mt zač. 74. (18, 1 – 10);

Utorok, 21. júl
Prep. o. Simeon a Ján.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 110); Ap. zač. 144. (1 Kor 10, 5 – 12);
Mt zač. 66. (16, 6 – 12);

Utorok, 28. júl
Sv. apošt. a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv.
lit. (HP 110); Ap. zač. 152. (1 Kor 12, 12.
– 26); Mt zač. 76. (18, 18 – 22; 19, 1 – 2.
13 – 15);

Streda, 22. júl
Sv. myronosička Mária Magdaléna.
6:30 csl. sv. lit. (HP 411); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
384); Ap. zač. 145. (1 Kor 10, 12 – 22); Mt
zač. 68. (16, 20 – 24);

Streda, 29. júl
Sv. muč. Kallinik.
6:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
111); Ap. zač. 154. (1 Kor 13, 4 – 14, 5); Mt
zač. 80. (20, 1 – 16);

Štvrtok, 23. júl
Sv. muč. Trofim, Teofil a spol.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 113); Ap. zač. 147. (1 Kor 10, 28 – 11,
7); Mt zač. 69. (16, 24 – 28);

Štvrtok, 30. júl
Sv. apošt. Silas, Silván a spol.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 113); Ap. zač. 155. (1 Kor 14, 6 – 19);
Mt zač. 81. (20, 17 – 28)
18:45 Večeradlo obetované za kňazov

Piatok, 24. júl
Sv. muč. Boris a Gleb.
6:30 csl. sv. lit. (HP 413); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
114); Ap. zač. 148. (1 Kor 11, 8 – 22); Mt
zač. 71. (17, 10 – 18);
Sobota, 25. júl
Zosnutie sv. Anny, Matky Presv. Bohorodičky.
06:30 csl. sv. lit. (HP 414); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 104); Ap. zač. 138. (1 Kor 7, 24 – 35);
Mt zač. 61. (15, 12 – 21);
17:00 Veľká večiereň
Nedeľa, 26. júl
8. nedeľa po Päťdesiatnici.
06:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 105);
09:00 sl. sv. lit. (PZ 104); 10:30 sl. sv. lit. (PZ
104); Ap. zač. 124. (1 Kor 1, 10 – 18); Mt
zač. 58. (14, 14 – 22);
17:00 Každodenná večiereň
Pondelok, 27. júl
Sv. veľkomuč. a uzdr. Panteleimón.
06:30 csl. sv. lit. (HP 416); 18:00 sl. sv. lit.

Piatok, 31. júl
Predprazd. živ. Kríža.
6:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
114); Ap. zač. 157. (1 Kor 14, 26 – 40); Mt
zač. 83b. (21, 12 – 14. 17 – 20);
Sobota, 01. august
Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža.
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 106); Ap. zač. 125. (1 Kor 1, 18 – 24);
Jn zač. 60. (19, 6 – 11. 13 – 20. 25 – 28a.
30b – 35);
17:00 Mariánske večeradlo
Nedeľa, 02. august
9. nedeľa po Päťdesiatnici.
06:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 107);
09:00 sl. sv. lit. (PZ 106); 10:30 sl. sv. lit. (PZ
106); Ap. zač. 124. (1 Kor 1, 10 – 18); Mt
zač. 58. (14, 14 – 22);
17:00 Každodenná večiereň
o. Miroslav Dargaj

