o Ježišovom kríži

"Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca,
a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme."
Tieto slová pozná hádam každý z nás.
Často ich odriekame pri modlitbe práve v
pôstnej dobe. Prečo sa máme kľaňať Kristovmu krížu? Načo to je dobré? Odpoveď
je veľmi jednoduchá - adorovať Kristov
kríž znamená vstúpiť do svojej vlastnej
smrti a v nej nájsť život - život Ježiša Krista. Pozrime sa na Golgotu, vrch, na ktorom
zomiera Ježiš. Niečo nepredstaviteľné.
Ale za tým prichádza niečo ešte viac, nad
čím sa oplatí zamyslieť. Po trojdňovom po-

Farské oznamy

»» Rozhodnutím vlády SR sa od 1.

januára 2021 môžu sláviť bohoslužby
iba bez verejnosti. Z tohto dôvodu
budeme okrem soboty vysielať všetky
bohoslužby online. Počas týždňa to
bude vo zvyčajnom večernom čase
18.00 hod., v piatok 17.30 hod. a v
sobotu a nedeľu o 9.00 hod.

»» V období Veľkého pôstu je zdržanlivosť
od mäsa v stredy a piatky. V tieto
dni budeme sláviť božské služby
vopredposvätených darov.
»» Krížove cesty sa budeme modliť v
nedele pred pôstnou večierňou s
poklonami o 16.30 hod.

chovaní nasleduje VZKRIESENIE. A v ňom
opäť spolu s Kristom nachádzame svoje
vlastné zmŕtvychvstanie. Prichádza po
kríži. Prichádza po únavnej ceste. Prichádza po pokušení zložiť kríž a odpočinúť si.
Prichádza po túžbe byť poľutovaný. Ježiš
však pod krížom padá. Opäť ho dvíha a
kráča ďalej. Pre každého z nás ponúka v
týchto dňoch nádej, že kráčať sa ešte dá,
aj keď padáš, lebo kráčame v ústrety slávnemu vzkrieseniu.
o. Peter Kačur

»» Tretia a stvrtá zádušná sobota budú 6.
a 13. marca. Online sv. liturgia bude o
9.00 hod. s panychídou a hramotami.

»» V nedeľu 14. marca vás pozývame na
modlitby chvál s katechézou o 18.00
hod.

»» Povzbudzujeme vás, aby ste sa v rámci
ščítania obyvateľstva 2021 prihlásili ku
gréckokatolíckej cirkvi.

»» Gréckokatolícka teologická fakulta
Prešovskej univerzity pozýva na
online deň otvorených dverí, ktorý
sa uskutoční 17. marca 2021. Na
stránke unipo.sk nájdete aj krátke
videoprezentácie o fakulte.

»» V pondelok 1. a 8. marca vás pozývame »» V prípade akejkoľvek potreby nás
o 17.45 hod. k Ježišovej modlitbe.
»» Akatist k sv. Jozefovi sa pomodlime

o 17.45 hod. v stredu 3. marca (7. - 13.
ikos). Moleben k sv. Jozefovi bude v
stredu 10. marca.

»» V piatok 5. a 12. marca sa pomodlime o
17.00 hod. 9. pôstnu hodinku.

vopred kontaktujte telefonicky alebo
emailom. Ak niekto chce zapísať
slávenie sv. liturgie alebo priniesť
milodar, môže tak urobiť kedykoľvek
vhodením svojho daru či úmyslu do
poštovnej schránky. Ďakujeme za
pochopenie.

o. Peter Kačur
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Obdivuhodný Boh
Veľký si, Pane, a všetkej chvály
hoden. Veľkosť tvoja je nevýstižná a
múdrosť tvoja nemôže byť zmeraná!
A teba chváliť chce človek, tak malá
časť tvojho stvorenia! Človek, stenajúci pod bremenom smrteľnosti,
stenajúci pod svedectvom svojho
hriechu, pod svedectvom, že sa pyšným prenasleduješ. A predsa chváliť
teba chce človek, tak malá časť tvojho stvorenia! Ty sám povzbudzuješ
človeka, aby Ťa s radosťou chválil,
lebo stvoril si nás pre seba a nepokojné je srdce naše, kým nespočinie
v tebe.

tože nepodlieha času.

Biblia nás učí ako sa ide
do neba, nie o tom ako je
nebo postavené.
Keď miluješ blížneho, očisťuješ si
oko, aby si mohol vidieť Boha.
Mária je blaženejšia tým, že prijala vieru v Krista, ako tým, že ho telesne počala.
K Bohu nejdeme krokmi, ale láskou.

Miluj a potom môžeš
konať, čo chceš.
Pýtaj sa krásy krajiny, more, riedkeho vzduchu, ktorý je všade; pýtaj
sa krásy neba ... pýtaj sa všetkých
týchto skutočností. Všetky ti odpovedia: Len si nás prezeraj a pozoruj,
aké sme krásne. Ich krása je ako ich
vyznanie. A kto teda stvoril tieto tak
krásne, i keď pominuteľné tvormi, ak
nie niekto, kto je krásny nemenným
spôsobom!
Uvedomte si, že je to jedno a to
isté slovo, ktoré sa rozprestiera po
celom písme svätom, a že je to isté
slovo, ktoré zaznieva v ústach všetkých svätých spisovateľov; to slovo,
ktoré, pretože bolo na počiatku Boh
u Boha, nemá potrebné slabiky, pre-

Kde je láska, tam niet starostí. A
ak predsa sú, prijímajú sa s láskou.

Vedieť mlčať je ťažšie, ako
hovoriť. Mnohí hovoria,
lebo nevedia mlčať.
Rob to, čo dokážeš a modli sa za
to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si
to dokázal.
Vedieť mlčať je ťažšie, ako hovoriť. Mnohí hovoria, lebo nevedia
mlčať.
Byť kresťanom znamená: byť pútnikom až do príchodu do Otcovho
domu.

Slovo na úvod

na slovíčko

Stvoril si nás pre seba Pane a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe.
Toto sú niektoré z výrokov sv. Augustína, ktoré nás môžu vtiahnuť do
nádhery Boha. Práve pôstna doba je
zaujímavá tým, že v tom všetkom odriekaní sa a dlhom modlení sa môžeme stretnúť s naším obdivuhodným
Bohom.

Počas pôstu sa môžeme
stretnúť s obdivuhodným
Bohom.
Prečo je teda náš Boh obdivuhodný?

Slovo na úvod - pokračovanie

Lebo nám dáva svojho Syna, ktorého slovo má takú obrovskú moc a
tak dobre sa počúva, že dom, v ktorom sa nachádza, je tak zaplnený, že
tam niet miesta pre ochrnutého na
lôžku.
Lebo ochrnutý na lôžku má takých úžasných priateľov, ktorí neváhajú rozobrať strechu a spustiť chorého pred Krista vediac, že On ich za
to nevyhreší, že ho rušia.
Lebo ochrnutý počuje slová:
"Synu, odpúšťajú sa ti hriechy." A
tieto slová znamenajú len jedno, že
môže vstať, vziať si lôžko a ísť domov.
Lebo mnohí z prítomných po tomto všetkom, čo uvidia, vyrieknu slová
obdivu: "Také niečo sme ešte nikdy
nevideli."
Obdivuhodný Boh... Boh, ktorý sa
dotýka. Boh, ktorý hovorí a dnes by
pravdepodobne namiesto malého
domu zaplnil futbalový štadión. Boh

a jeho moc, ktorá pohýna vynaliezavcov, aby urobili aj nemožné, len
aby pomohli svojmu kamarátovi, aby
bol zdravý. Obdivuhodný Boh...
Poznáte ho takto aj vy? Sv. Augustín v každom slove oslavuje
svojho Boha. Obdivuje ho. Vie, čo
hovorí. Po takom dlhom hľadaní a
dlhých modlitbách svojej matky ho
nakoniec nachádza. Stretáva sa s
ním. Spoznal všetko, ale len Boh je
hodný jeho obdivu.

Ty, Pane, si na počiatku
založil zem; a nebesia sú
dielom tvojich rúk. Ony sa
pominú, ale ty zostaneš a
všetci sťa odev zostarnú,
zvinieš ich ako plášť, ako
odev a zmenia sa. Ale ty si
vždy ten istý a tvoje roky
sa nepominú.

Liturgický program
1. marec

Sv. prep. muč. Eudokia

17:45 Ježišova modlitba (online); 18:00 sl.sv.
lit (online) (PZ 119); Ap. zač. 227. (Ef 4, 25 – 32);
Mt zač. 15. (5, 42 – 48)

2. marec

Sv. hieromuč. Teodot, kerynejský biskup

18:00 csl. sv. lit. (online) (HP 119); Ap. zač. 241.
(Flp 2, 12 – 16a); Mt zač. 38. (10, 31 – 11, 1);
18:45 Veľkopôstny moleben (online)

Prep. otec a vyznávač Teofylakt,
nikomédijský biskup

17:45 Ježišova modlitba (online); 18:00 sl. sv.
lit. (online) (PZ 119); Ap. zač. 240. (Flp 2, 5 – 11);
Mt zač. 51. (13, 10 – 23)i

Štyridsiati sv. muč. umučení v
Sebastejskom jazere

18:00 VPD (online) (MM 44,53); Gn 6, 9b – 22;
Prís 8, 1 – 21; Ap. zač. 331. (Hebr 12, 1 – 10); Mt
zač. 80 (20, 1 –16); Veľkopôstny moleben

10. marec

17:45 Akatist k sv. Jozefovi (online); 18:00 VPD
(online) (MM 20,51); Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18

17:45 Moleben k sv. Jozefovi (online); 18:00
VPD (online) (MM 22,48) ; Gn 9, 18 – 10, 1; Prís
12, 23 – 13, 9

Sv. muč. Eutropios a jeho spol.

Sv. muč. Kodrat a spol.

4. marec

11. marec

18:00 csl. sv. lit. (online) (HP 119); Ap. zač. 257.
(Kol 3, 4 – 11); Mt zač. 24. (7, 24 – 8, 4)

18:00 csl. sv. lit. (online) (HP 119); Ap. zač. 203.
(Gal 2, 16 – 20); Mt zač. 105. (25, 14 – 30)

Prep. otec Gerasim od Jordána

Sv. Sofronios, jeruzalemský patriarcha

5. marec

12. marec

17:00 9. pôstna hodinka (online); 17:30 VPD
(online) (MM 21, 43, 53); Gn 8, 4 – 21; Prís 10,
31 – 11, 12

17:00 9. pôstna hodinka (online); 17:30 VPD
(online)(MM 23, 44, 48); Gn 12, 1 – 7; Prís 14,
15 – 26

6. marec

Tretia zádušná sobota. Štyridsiati dvaja sv.
muč. z Amoria.
9:00 csl. sv. lit. (online) (HP 169); Ap. zač. 325.
(Hebr 10, 32 – 38a); Mk zač. 8. (2, 14 – 17)
Panychída s hramotami za zosnulých

Prep. otec a vyznávač Teofan Sigrianský

13. marec

Štvrtá zádušná sobota

9:00 csl. sv. lit. (online) (HP 169); Ap. zač. 313.
(Hebr 6, 9 – 12); Mk zač. 31. (7, 31 – 37)
Panychída s hramotami za zosnulých

7. marec

14. marec

09:00 sl. sv. lit.sv. Bazila Veľkého (online) (PZ
104, 174); Ap. zač. 311. (Hebr 4, 14 – 5, 6); Mk
zač. 37. (8, 34 – 9, 1)
16.30 Krížová cesta
17:00 Pôstna večiereň s poklonami

09:00 sl. sv. lit. sv. Bazila Veľkého (online)
(PZ 103, 173,); Ap. zač. 304. (Hebr 1, 10 – 2,
3); Mk zač. 7. (2, 1 – 12).
16.30 Krížová cesta
17:00 Pôstna večiereň s poklonami
18:00 Modlitby chvál s katechézou

3. pôstna nedeľa – Krížupoklonná

P

9. marec

3. marec

Prvý piatok mesiaca. Sv. muč. Konón.

Všetkým nám prajem, aby sme v
svojom živote stretli obdivuihodného Boha a aby sme už nikdy netúžili
po niekom inom. Vyprosujem nám
milosť jeho dotyku, aby sme lipli na
každom jeho slove. Aby sme kvôli
jeho uzdravujúcej moci dokázali urobiť aj nemožné veci, len aby sme sa
ocitli pred ním. Aby sme stále okolo
seba mali ľudí odhodlaných nám pomôcť a aby sme my sami boli takýmito ochotnými ľuďmi poslúžiť im. Aby
sme sa nidky neprestali diviť nad Božou mocou a jeho láskou k nám. Aby
sme vždy mali odvahu počuť slová
odpustenia ako odpoveď na naše
vyznané a oľutované hriechy.
o. Peter Kačur

8. marec

Štvrtá pôstna nedeľa

o. Ján Varga
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