POVINNOSTI V CHRÁME
Drahí bratia a sestry, od 1. septembra budú v platnosti nové opatrenia Úradu
verejnéh�����������������
o zdravotníctva. Okrem
���������������������������������������������������������
nového zadefinovania rizikových krajín či regiónov
sú aj pre nás záväzné nariadenia, čo sa týka nosenia rúšok. Som veľmi rád, že môžem
po niekoľkých mesiacoch ich nosenia konštatovať, že drvivá väčšina z vás, je veľmi
zodpovedná a rúška v chráme poctivo nosíme. Je tu aj menšina, ktorá hľadá všelijaké
spôsoby, ako ich nemať alebo ich nosiť nesprávne. A tu by som chcel podotknúť,
že rúško má svoje opodstatnenie vtedy, keď ho nosíme správne. A kedy plní svoj
účel? Keď zakrýva ústa aj nos. Nie je akceptovateľné mať nasadené rúško pod nosom.
Nie je to akceptovateľné v MHD, v obchodoch, ale aj v chráme. Chcem veľmi pekne
požiadať tých z vás, ktorí nenosíte rúško nasadené správne, aby ste ho od tejto chvíle
začali nosiť tak, ako sa má. Počnúc 1. septembrom už neplatia ani výnimky na ich
nenosenie, keďže sa to do značnej miery zneužívalo. Výnimku majú iba deti pristupujúce k prvej sv. spovedi a slávnostnému prijímaniu, nevesta a ženích pri sobáši, fotiaci
sa ľudia na nevyhnutný čas zhotovenia fotografie. Aj my kňazi sme z tohto opatrenia
uvoľnení, ak sme pri oltári sami alebo máme odstup min. 2 metre. Aj napriek tomu
rúška poctivo nosíme, aby sme neboli výnimkou. Buďme teda zodpovední.
o. Peter Kačur

FA R S K É O Z N A M Y
u
Modlitby matiek sa uskutočnia v
pondelok a piatok večer po večernej sv.
liturgii.
u Na prvé stretnutie biblickej hodiny
vás pozývame v utorok 8. septembra po
večernej sv. liturgii.
u Stredy budú ako doteraz vyhradené nácvikom chrámového zboru Hlahol.
Poprázdninové stretnutie bude ohlásené vo farských oznamoch. Zároveň pozývame do zboru všetkých, ktorí majú
záujem, ale zatiaľ nemali príležitosť zapojiť sa. Dvere sú otvorené pre každého.
u Štvrtky sú vyhradené tichým adoráciám, ktoré trvajú od 18:45 ho 21:00
hod. Zakončené sú Korunkou Božieho
milosrdenstva a požehnaním. Srdečne
vás pozývame stíšiť sa pred eucharistickým Kristom.
u Prvopiatkový týždeň je 31. august
- 4. september. Srdečne vás všetkých
pozývame k sviatosti zmierenia a po-

kánia, no najmä deti, žiakov, študentov,
rodičov a pedagógov. Keďže začíname
nový školský rok, v piatok 4. septembra
bude prvá detská sv. liturgia vo zvyčajnom čase 17:30 hod., pri ktorej budeme
požehnávať školské pomôcky, ktoré si so
sebou môžete doniesť.
u V utorok 8. septembra máme sviatok
Narodenia Bohorodičky. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6:30 a o 18:00 hod.
u
V nedeľu 13. septembra sa v našej farnosti uskutoční slávnosť prvej sv.
spovede. Začne o 10:30 hod. prvou sv.
spoveďou a pokračovať bude slávnostnou sv. liturgiou o 11:00 hod. ŽIadame
vás preto, aby ste sa zúčastnili prvých
dvoch sv. liturgií o 7:30 alebo 9:00 hod.,
aby sme vytvorili priestor pre rodiny prvospovedajúcich sa detí. Ďakujem za pochopenie.
u Modlitby chvál budú v nedeľu 13.
septembra o 18:00 hod.
o. Peter Kačur
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Boh ťa nikdy nezavrhne
„Ježiš im povedal: Nikdy ste nečítali
v Písme: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal
sa kameňom uholným. Urobil to Pán, je
to vec v našich očiach obdivuhodná? “
(Mt 21, 42)
Kameň je veľmi dôležitým stavebným materiálom. Kameňom uholným bol nazývaný nosný kameň nad
dverami, alebo veľký kameň ktorý sa
používal na upevnenie alebo zarovnanie rohu steny, alebo svorník, čo je kameň, ktorý v strede uzatváral klenbu.
Kameň uholný je teda najpodstatnejší
a najdôležitejší kameň celej stavby. Je
ten, ktorý spája a drží celú stavbu pokope. Práve týmto slovami Ježiš ukazuje, aká je jeho moc a odkiaľ pochádza. Bola to práve moc ukrižovaného a
vzkrieseného Syna. Práve ten, ktorého
všetci odvrhli, je ten, ktorého smrťou
všetci dosiahneme život. A tým sa stal
uholným kameňom, ktorý spája nebo
so zemou, božstvo a ľudstvo, židov a
pohanov a so všetkých vytvára jeden
ľud, keď zrušil medzi ľuďmi všetko nepriateľstvo a odsúdenie.
Táto stáť nám poukazuje aj na
naše pochybnosti a slabej viere v niektoré veci a Ježišovej vernosti. On nám
ide oproti a my hoodmietame. My ľudia častokrát uprednostňujeme a preceňujeme veci, ktoré nikam nevedú a
podceňujeme práve tie, ktoré sú podstatné pre náš život. To podľa čoho
tieto veci posudzujeme sú častokrát
pomýlené. Týka sa to mnohých sfér v
našom živote nielen ľudí a veci, ale aj

veci duchovných. Je mnoho veci ktoré
podceňujeme, zavrhujeme, pohŕdame
nimi, odmietame ich a pritom, ak im
dáme šancu tak sa môžu stáť aj kameňom uholným.
Istej matke povedali, že jej čiastočne hluchý synček je ťažkým orieškom
a že ho nie je možné učiť. „Ja sama ho
budem učiť,“ odvetila žena. A stalo sa
tak. Meno chlapca bolo Thomas AlvaEdison, neskorší vynálezca elektrickej
žiarovky, gramofónu, filmovej kamery
a množstva iných vecí. Tento príbeh nás
môže priviesť k jadru dnešného evanjelia. Aj syna tejto matky zavrhli. Zavrhli ho tým, že je nemožné ho vyučovať,
je nemožné, aby z neho niekedy niečo
bolo. Bez viery matky v tohto syna, by z
neho možno nikdy nič nebolo. Vidíme
tu obraz zavrhnutej skutočnosti, ktorá
sa nakoniec stala životodarnou vecou.
Ako je to s nami?
Drahí bratia a sestry, nezavrhujme
veci hneď od začiatku. Nezavrhujme kameň bez rozmýšľania. Stále sa pýtajme
Boha, čo je správne a osožné pre náš
život. Rozjímajme nad každou skutočnosťou, nad každou ťažkosťou, či sa aj
táto skutočnosť nemôže stať uholným
kameňom pre náš život alebo pre ľudí
okolo nás. Majme stále na pamäti, že
Boh nás nikdy nezavrhne. Uverme tejto pravde, že sme obdivuhodné Božie
stvorenia. Sme práve tým uholným kameňom, na ktorom chce postaviť svoje
dielo. Dovolíme mu to?
o. Ján Varga

LITURGICKÝ PROGRAM
Pondelok, 31. august
Uloženie úctyhodného pásu Presvätej
Bohorodičky
06:30 csl. sv. lit. (HP 433); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 400); Ap. zač. 195. (2 Kor 12, 10 – 19);
Mk zač. 16. (4, 10 – 23);

P O M ô ž me
ky
06:30 csl. sv. lit. (HP 249); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 233); Ap. zač.202. (Gal2, 11 – 16); Mk
zač. 21. (5, 24 – 34);
18:45 Veľká večiereň s lítiou

Utorok, 01. september
Začiatok indiktu
06:30 sl. sv. lit. (PZ 232); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 247); Ap. zač. 282. (1Tim2, 1 – 7); Lk
zač. 13. (4, 16 – 22a);

Utorok, 08.september
Narodenie Presvätej Bohorodičky. Myrovanie.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 234); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 250); Ap. zač. 240. (Flp2, 5 – 11); Lk
zač. 54. (10, 38 – 42; 11, 27 – 28);

Streda, 02. september
Sv. muč. Mamant
6:30 csl. sv. lit. (HP112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
111); Ap. zač. 197. (2 Kor 13, 3 – 13); Mk
zač. 18. (4, 35 – 41);

Streda, 09.september
Poprazdenstvo Narodenia Bohorodičky
6:30 csl. sv. lit. (HP 252); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
235); Ap. zač. 207. (Gal3, 15 – 22); Mk zač.
24. (6, 14 – 30);

Štvrtok, 03.september
Sv. hieromuč. Antim
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 113); Ap. zač. 198. (Gal1, 1 – 10; 1, 20
– 2,5); Mk zač.19. (5, 1 – 20);

Štvrtok, 10. september
Sv. muč. Ménodora, Métrodora a Nymfodora
06:30 sl. sv. lit. (PZ 234); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 250); Ap. zač. 208. (Gal3, 23 – 4,5); Mk
zač. 25. (6, 30 – 45);

Piatok, 04. september
Sv. hieromuč. Babylas
6:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
114); Ap. zač. 201. (Gal2, 6 – 10); Mk zač.
20. (5, 22 – 24. 5, 35 – 6,1);
Sobota, 05. september
Sv. prorok Zachariáš
06:30 csl. sv. lit. (HP 115);18:00 sl. sv. lit.
(PZ 115); Ap. zač. 130. (1 Kor 4, 1 – 5); Mt
zač. 93. (23, 1 – 12);
17:00 Mariánske večeradlo
Nedeľa, 06. september
14. 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. 170. (2 Kor 1, 21 – 2,4); Mt
zač. 89. (22, 1 – 14);
17:00 Každodenná večiereň
Pondelok, 07. september
Predprazdenstvo Narodenia Bohorodič-

Piatok, 11. september
Prep. Matka Teodora Alexandrijská
6:30 csl. sv. lit. (HP 250); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
234); Ap. zač. 210. (Gal4, 8 – 21); Mk zač.
26. (6, 45 – 53);
Sobota, 12. september
Sobota pred Povýšením
06:30 csl. sv. lit. (HP 250);18:00 sl. sv. lit.
(PZ 234); Ap. zač. 132. (1 Kor 4, 17 – 5,5);
Mt zač. 97. (24, 1 – 13);
17:00 Veľká večiereň
Nedeľa, 13. september
15. nedeľa po Päťdesiatnici
06:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 104,
256); 09:00 sl. sv. lit. (PZ 103,239); 10:30
sl. sv. lit. (PZ 103,239); Ap. zač. 176. (2 Kor
4, 6 – 15); Mt zač. 92. (22, 35 – 46);
17:00 Každodenná večiereň
18:00 Modlitby chvál
o. Ján Varga

Zbierka školských pomôcok
1. jún - 15. september 2020
Pomôžte nám naplniť ďalšiu školskú tašku.
Darujte radosť školákom i mladým študentom.
Deťom v núdzi pomôžu nové
tašky, pera
i použité, ale zachovalé :
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ZBERNÉ MIESTO VO VAŠOM OKOLÍ:

Sociálne centrum Prešov
(Pod Táborom 33)
Nech všetky deti majú rovnakú šancu na vzdelávanie.
www.charita.sk
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