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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 29. septembra 
po večernej sv. liturgii.
u Nácvik chrámového zboru je v stre-
du po večernej sv. liturgii. Zároveň po-
zývame do zboru všetkých, ktorí majú 
záujem, ale zatiaľ nemali príležitosť za-
pojiť sa. Dvere sú otvorené pre každého. 
u Štvrtky sú vyhradené tichým ado-
ráciám, ktoré trvajú od 18:45 ho 21:00 
hod. Zakončené sú Korunkou Božieho 
milosrdenstva a požehnaním. Srdečne 
vás pozývame stíšiť sa pred eucharistic-
kým Kristom.
u Budúci týždeň je prvopiatkový. Spo-
vedať budeme ako zvyčajne pred ran-
nými a večernými sv. liturgiami. Na prvý 
piatok bude celodenná adorácia podľa 
rozpisu a o 15.00 hod. bude Korunka 

Božieho milosrdenstva s modlitbami žal-
mov. Pri oboch sv. liturgiách bude zvon-
ček na podporu práce s mladými farnos-
ti.
u Vo štvrtok 1. októbra máme sviatok 
Ochrany presvätej Bohorodičky. Sv. litur-
gie budú o 6.30 a o 18.00 hod. s myrova-
ním.
u V nedeľu 11. októbra budú o 18.00 
hod. modlitby chvál s modlitbami za uz-
dravenie a oslobodenie.
u Pozývame mladých, ktorí by mali 
záujem spievať v mládežníckom zbore, 
na pravidelné nácviky, a to v piatok o 
16.00 hod. na fare.
u Prosíme rodičov detí, ktorí pôjdu 
tento školský rok na prvú sv. spoveď, aby 
svoje deti prihlasovali v sakristii chrámu. 
Po začatí učenia náboženstva na ZŠ budú 
deťom odovzdané aj prihlášky, pokiaľ si 
ich rodičia nevyzdvihnú v sakristii.

o. Peter Kačur

V tomto vydaní farského Informátora vám predstavujeme ako prvé spoločen-
stvo najmladšie spoločenstvo pri našej farnosti - farskú charitu. Jej pôsobenie začalo 
v nedeľu 8. marca 2020 pri sv. liturgii, kde traja členovia, Ivana Matušiková, Dana 
Husivargová a Andrea Fečková, dostali poverovacie dekréty z rúk zástupkýň našej 
archieparchiálnej charity v Prešove. Naše smelé plány však na istý čas zastavili koro-
nakríza, zatvorenie chrámov a sociálny dištanc. Avšak aj napriek tomu sa veľmi teším, 
že toto nové spoločenstvo zažíva prebudenie v čase, kedy je jeho služba hádam naj-
viac potrebná. A na to nám môže poslúžiť aj vyplnená anonymná anketa, aby charita 
nielen produkovala rôzne aktivity, ale aby robila tie veci, ktoré sú potrebné. Práve 
služba farskej charity môže byť tak konkrétna a realistická, že môže byť až nepos-
trehnuteľná. Veď kto by dnes považoval za dôležitú službu vypočuť niekoho? Kto by 
dnes považoval za prospešné poradiť niekomu pri bežných životných problémoch? 
Komu z nás sa dnes zdá, že spraviť niekomu nákup či stráviť s niekým pár chvíľ času 
je tak dôležité? Práve tu vidím obrovský priestor pre realizáciu služby našej farskej 
charity. Prajem jej, aby sa mohla rozrásť o ďalších členov, ktorí budú ochotní vystúpiť 
zo svojho komfortu a dať sa do služieb iným. 

o. Peter Kačur

N A  S LO V Í Č KO  O  C H A R I T E

„Každá ľudská osoba, naozaj kaž-
dý jeden človek je v Božích očiach dôle-
žitý.“ (pápež František)

V súčasnej dobe bádame veľký 
hlad človeka po naplnení základných 
ľudských potrieb, a to byť milovaný, 
byť prijatý taký aký je, byť užitočný 
tu na zemi. Keď nemáme naplnené 
tieto základné potreby, tak poväčšine 
sa uzatvárame do seba, vytvárame 
si múr okolo seba, ktorý nám bráni 
fungovať, žiť plnohodnotný život aký 
nám chce Pán Ježiš dať.

A preto vznikla myšlienka prijať 
výzvu Slovenskej katolíckej charity 
a spustiť projekt pod názvom Farská 
charita. V marci tohto roku bola ofi-
ciálne v našej farnosti spustená Far-
ská charita, ktorú by sme vám chceli 
v krátkosti predstaviť.

Je to projekt, ktorý, ako sme po-
vedali vyššie, zastrešuje Slovenská 
katolícka charita a pozýva farnosti ce-
lého Slovenska venovať sa charitatív-
nej činnosti priamo na území svojej 
vlastnej farnosti. Slovo „charita“ po-
chádza z latinského slova „caritas“, čo 

v preklade znamená milosrdná, dá-
vajúca, slúžiaca láska. Z toho vyplýva 
cieľ Farskej charity: šíriť milosrdnú, 
dávajúcu, slúžiacu lásku ľuďom našej 
farnosti, alebo ľuďom, ktorí to potre-
bujú v našom blízkom okolí. Na plne-
ní tohto cieľa sa podieľa spoločenstvo 
dobrovoľníkov, združenie veriacich, 
ktorí prijali výzvu šíriť túto lásku ďalej. 
„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávaj-
te (Mt 10,8). Momentálne tím tvoria 
štyria dobrovoľníci a to o. Peter Kačur, 
Ivana Matušíková, Dana Husivargová 
a Andrea Fečková. Ale sú vítaní všet-
ci, ktorí majú túžbu a otvorené srdce 
pomáhať ľuďom okolo nás. V našej 
farnosti predovšetkým chceme po-
máhať starším, dôchodcom a osame-
lým ľuďom svojím časom. Ponúknuť 
priestor na spoločne trávenie času, 
na vzájomné spoznávanie sa a zdie-
ľanie sa. Pomáhať ľuďom ohrozeným 
chudobou finančne alebo materi-
álne. A taktiež  túžbou je rozbehnúť 
tvorivé dielne pre ľudí, ktorí chcú roz-
víjať svoje dary a talenty. Chceme sa 
taktiež podieľať sa  na duchovnej for-
mácii našich farníkov. A možno nie-
kto chce slúžiť iným ľuďom, ale nevie 
ako na to. A práve aj takýto priestor 
ponúka naša Farská charita tým, že sa 
pridáte do realizačného tímu. 

Každý človek je dôležitý v očiach 
Pána Ježiša a preto aj cez Farskú cha-
ritu sa má o tom dozvedieť čo najviac 
ľudí.

Andrea Fečková 
členka farskej charity

FARSKÁ CHARITA



Pondelok, 28. september
Prep. otec a vyznávač Charitón.
06:30 csl. sv. lit. (HP 264); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 251); Ap. zač. 235 (Flp 1. 1 – 7); Lk zač. 
16. (4, 38 – 44);

Utorok, 29. september
Prep. otec Kyriak Pustovník.
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, 30. september
Sv. hieromuč. Gregor, biskup Veľkého Ar-
ménska.
6:30 csl. sv. lit. (HP112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
111); Ap. zač. 238. (Flp 1, 20b – 27a); Lk 
zač. 23. (6, 12 – 19);
18:45 Veľká večiereň s lítiou

Štvrtok, 01.október
Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. 
Myrovanie.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 252); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 265); Ap. zač. 320. (Hebr 9, 1 – 7); Lk 
zač. 54. (10, 38 – 42; 11, 27 – 28);

Piatok, 02. október
Prvý piatok. Sv. hieromuč. Cyprián.
6:30 csl. sv. lit. (HP 243); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 
228); Ap. zač. 239. (Flp 1, 27 – 30; 2, 1 – 4); 
Lk zač. 24 (6, 17 – 23a);

Sobota, 03. október
Sv. hieromuč. Dionýz Areopagita.
06:30 csl. sv. lit. (HP 115);18:00 sl. sv. lit. 
(PZ115); Ap. zač. 164. (1 Kor 15, 58 – 16, 
3); Lk zač. 19 (5, 17 – 26);
17:00 Marianské večeradlo

Nedeľa, 04. október
18. nedeľa po Päťdesiatnici. 
06:30 Utiereň;07:30 csl. sv. lit. (HP 97); 
09:00 sl. sv. lit. (PZ 96); 10:30 sl. sv. lit. (PZ 
96); Ap. zač. 194. (2 Kor 11, 31 – 12, 9); Lk 
zač. 26. (6, 31 – 36);
17:00 Každodenná večiereň

Pondelok, 05. október
Sv. muč. Charitína.
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 108); Ap. zač. 241. (Flp 2, 12 – 16a); Lk 
zač. 25. (6, 24 – 30);

Utorok, 06.október
Sv. a slávny apoštol Tomáš.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 254); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 267); Ap. zač. 242. (Flp 2, 16b – 23); Lk 
zač. 27. (6, 37 – 45);

Streda, 07.október
Sv. muč. Sergej a Bakchus.
6:30 csl. sv. lit. (HP 113); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
111); Ap. zač. 243. (Flp 2, 24 – 30); Lk zač. 
28. (6, 46 – 49; 7, 1);

Štvrtok, 08. október
Prep. matka Pelágia.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 113); Ap. zač. 244. (Flp 3, 1 – 8); Lk 
zač. 31. (7, 17 – 30);

Piatok, 09. október
Sv. apoštol Jakub Alfejov.
6:30 csl. sv. lit. (HP 268); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 
255); Ap. zač. 245. (Flp 3, 8b – 19); Lk zač. 
32. (7, 31 – 35);

Sobota, 10. október
Sv. muč Eulampios a Eulampia.
06:30 csl. sv. lit. (HP 115);18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 115); Ap. zač. 168. (2 Kor 1, 8 – 11); Lk 
zač. 20. (5, 27 – 32);
17:00 Veľká večiereň

Nedeľa, 11. október
19. nedeľa po Päťdesiatnici. Pamiatka 
svätých otcov siedmeho všeobecného 
snemu.
06:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 98, 
270); 09:00 sl. sv. lit. (PZ 97,257); 10:30 sl. 
sv. lit. (PZ 97,257); Ap. zač. 200. (Gal 1, 11 
– 19); Lk zač. 30. (7, 11 – 16);
17:00 Každodenná večiereň
18:00 Modlitby chvál

o. Ján Varga

L I T U R G I C K Ý  P R O G R A M D O TA Z N Í K

FARSKÁ CHARITA 
pri gréckokatolíckej farnosti Prešov – Sídlisko 3 

Každé povolanie spočíva v službe iným. Nikto nežije len pre seba. Stvorenia jestvujú iba 
v závislosti jedných od druhých, aby sa vzájomne dopĺňali v „službe“ jedných druhým. 

Svätý Pavol to vyjadruje takto: „Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, 
ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý 
však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok“ (1 Kor 12, 4-7). 

 

ANONYMNÝ DOTAZNÍK 

1. Ako vnímaš potrebu spoločenstva vo svojej farnosti?  Tvoje očakávanie. 

 

 

 

 
2. Akú formu služby by si uvítal vo svojej farnosti  pre seba? 

 

 

 
 

3. V čom by si si vedel predstaviť tvoju službu pre túto farnosť? 

 

 

 

 

4. Charita - označuje zľutovanie, ale zvyčajne označuje dobrovoľné, dobročinné akcie na pomoc 
ľuďom, deťom, chorým a podobne...Nie každý má rodinu, priateľov, podporu... poznáš 
niekoho, kto by potreboval takúto pomoc,  poprípade chceš byť nápomocný a stať sa členom 
Farskej charity? 
 


