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Pokiaľ si nevyhradíme čas pre 
Boha, náš vzťah s ním vyšumí. Poď-
me to rozdeliť na drobné.

Pripravujeme sa na Paschu. Lep-
šie povedané, naša príprava vrcholí. 
Vstupujeme do Veľkého týždňa, kto-
rý je zo značnej miery charakterizo-
vaný bohatosťou modlitby. A práve 
"čas na modlitbu" by sme mohli cha-
rakterizovať ako "časom pre Boha". 
On s nami túži budovať priateľský 
vzťah. On sám má všetok čas sve-
ta. A čo náš čas? Najlepší čas, ktorý 
Bohu môžeme venovať my, je čas 
strávený v modlitbe. Nie je to ľahké 
a naplánovať si voľný čas pre Boha. 
Na druhej strane je to veľmi zásad-
né. Pokiaľ si preňho a s Ním nene-
cháme dostatok času, nemôžeme sa 
čudovať, že sa náš vzťah postupne 
zmení. Môže sa až stratiť.

Hlavným bojom kresťana je zá-
pas o modlitbu.

KKC v čl 2725 k tomuto hovorí: 
"Modlitba je dar milosti a rozhodná 
odpoveď z našej strany. Vždy pred-
pokladá úsilie. Veľké postavy mod-
litby Starej zmluvy pred Kristom, 
ako aj Božia Matka a svätí spolu 
s Ježišom nás učia, že modlitba je 
boj. Proti komu? Proti nám samým 
a proti úkladom Pokušiteľa, ktorý 
robí všetko, aby odvrátil človeka 
od modlitby, od spojenia s Bohom. 
Každý sa modlí tak, ako žije, preto-
že každý žije tak, ako sa modlí. Kto 
nechce stále konať podľa Kristovho 
Ducha, nemôže ani stále prosiť v 

jeho mene. „Duchovný boj“ v novom 
živote kresťana je neoddeliteľný od 
boja v modlitbe."

A ďalšia veľmi dôležitá otázka 
znie: Čomu mám dať prednosť - Eu-
charistii či modlitbe?

V tejto dobe nemožnosti prijímať 
Eucharistiu sa nám môže táto otázka 
zdať ako provokačná. Obmedzenia 
raz skončia a ako sa rozhodnem?  
Odpoveď nám ponúkne novodobá 
mystička, ktorej proces blahoreče-
nia práve prebieha. Celých 50 rokov 
nejedla a nepila. Sýtila sa iba Eu-
charistiou. Sama vraví: "Keby sa ma 
opýtali, čomu dám prednosť, tak od-
poviem, že oboje vrelo odporúčam 
(rozjímanie a Eucharistia). Ale ak by 
si bolo potrebné vybrať jednu mož-
nosť, určite si vyberiem rozjímanie. 
Prečo? Lebo časté pristupovanie k 
sv. prijímaniu je dobrou radou, ale 
rozjímanie je Božským prikázaním. 
Modlite sa, modlite sa, modlite sa... 
Viacej nás stojí rozjímať ako ísť na 
sv. prijímanie. Rozjímanie vyžaduje 
oveľa viac nášho úsilia. Sv. prijíma-
nie neznamená vždy cnosť. Môžeme 
sa predsa previňovať. Každodenné 
rozjímanie síce tiež neznamená, že 
sme cnostní. Dokazuje však, že váž-
ne pracujeme na tom, aby sme sa 
ctnostnými stali."

Nachádzame sa vo Veľkom týžd-
ni. Kiežby nás bohatá modlitba uro-
bila cnostnejšími a svätými v rozme-
re Kristovho slávneho vzkriesenia.

Pripravil o. Peter Kačur

Aby nevyšumel náš vzťah
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Milovaní, v tomto čase sme zvykli pri-
stupovať k sviatosti zmierenia a pokánia. 
Kvôli stále platným prísnym pandemickým 
opatreniam to však opäť nie je možné. Mi-
losrdný Otec nám však skrze Cirkev aj v 
tomto čase ponúka riešenie, ktorému po-
trebujeme veriť a aplikovať ho na vo svo-
jom živote. K získaniu úplných odpustkov 
platí, že je potrebné vzbudiť si dokonalú 
ľútosť nad svojimi hriechmi (táto ľútosť 
predpokladá riadne spytovanie svedomia) 
a vzbudia si úmysel pri najbližšej možnej 
príležitosti sa riadne vyspovedať a prijať 

sv. prijímanie. K tomu je potrebné roz-
hodnúť sa zrieknuť akéhokoľvek hriechu 
a duchovne sa pripojiť k online sláveniu 
obradov Veľkej noci, pomodliť sa sv. ruže-
nec, Krížovú cestu alebo inú pobožnosť. 
Nezabudnime na modlitbu za Sv. Otca a 
jeho úmysly (Otče náš, Raduj sa, Sláva 
Otcu...). Navyše, v priebehajúcom Roku 
sv. Jozefa môžeme získať úplné odpustky 
aj pri modlitbách či pobožnostiach práve 
k sv. Jozefovi. Využime tieto príležitosti.

o. Peter Kačur

 » Vstupujeme do Strastného (Veľkého) 
týždňa. Sme pozvaní prežívať dni 
našej spásy spolu s Ježišom Kristom 
aj prostredníctvom online vysielaní, 
nakoľko sme stále v prísnych 
pandemických opatreniach.

 » Zdržanlivosť od mäsa bude v stredu 
a piatok počas Veľkého týždňa. vo 
Svetlom týždni bude voľnica.

 » Božské služby vopred posvätených 
darov budeme vo Veľkom týždni slúžiť 
v pondelok, utorok a stredu.

 » V pondelok 29. marca bude Ježišova 
modlitba o 17.45 hod. V stredu 31. 
marca bude o 17.45 hod. Moleben k sv. 
Jozefovi.

 » Celý program počas sviatkov Veľkej 
noci je uverejnený vo farských 
oznamoch, na našej webovej a 
facebookovej stránke ako aj v tomto 
vydaní Informátora.

 » Na Veľký piatok, prikázaný sviatok, 
je okrem zdržanlivosti od mäsa aj 
zdržanlivosť od mlieka a vajec s 

pôstom.

 » Na nedeľu Paschy sme pozvaní byť 
účastní predovšetkým veľkonočných 
slávení v katedrálnom chráme s o. 
arcibiskupom metropolitom Jánom 
s nasledujúcim programom: 7.00 
hod. - utiereň Paschy s požehnaním 
paschálnych pokrmov, 8.00 hod. - 
archijerejská sv. liturgia.

 » V prípade akejkoľvek potreby nás 
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. Všetkým našim 
doterajším darcom a dobrodincom 
úprimne a z celého srdca ďakujeme a 
zároveň ďakujeme za vašu priazeň aj v 
tomto náročnom čase.

 » Všetkým vám prajeme požehnané 
prežitie veľkonočných sviatkov, aby 
sväté dni, ktoré sú pred nami, z nás 
mohli urobiť svätých ľudí.

o. Peter Kačur

Vydáva Gréckokatolícky farský úrad Prešov - Sídlisko 3, Námestie biskupa Vasiľa Hopka 2, 08001 Prešov. 
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Liturgický program
5. apríl
Svetlý pondelok. Prikázaný sviatok.
09:00 sl. sv. lit. (online) (PZ 195); Ap. zač. 2. (Sk 
1, 12 – 17. 21 – 26); Jn zač. 2. (1, 18 – 28)

12. apríl
Prep. otec a vyznávač Bazil, párijský 
biskup
18:00 sl. sv. lit. (online) (PZ 199); Ap. zač. 9. (Sk 
3, 19 – 26); Jn zač. 6. (2, 1 – 11)

P

6. apríl
Svetlý utorok 
07:30 csl. sv. lit. (online) (HP 211); Ap. zač. 4. 
(Sk 2, 14 – 21); Lk zač. 113. (24, 12 – 35)

13. apríl
Sv. hieromuč. Artemón a spol.
07:30 csl. sv. lit. (online) (HP 214); Ap. zač. 10. 
(Sk 4, 1 – 10); Jn zač. 10. (3, 16 – 21)

U

7. apríl
Svetlá streda
17:30 Veľká večiereň (online); 18:00 sl.sv.lit. 
(online) (PZ 197 ); Ap. zač. 5. (Sk 2, 22 – 38a); 
Jn zač. 4. (1, 35 – 51)

14. apríl
Sv. Martin vyznávač, rímsky pápež
17:45 Akatist k sv. Jozefovi (online); 18:00 sl. sv. 
lit (online) (PZ 199); Ap. zač. 11. (Sk 4, 13 – 22); 
Jn zač. 15. (5, 17 – 24)

S

8. apríl
Svetlý štvrtok
07:30 csl. sv. lit. (online) (HP 212); Ap. zač. 6. 
(Sk 2, 38 – 43); Jn zač. 8. (3, 1 – 15)

15. apríl
Sv. ap. Aristarch, Pudent a Trofimp 
07:30 csl. sv. lit. (online) (HP 214); Ap. zač. 12. 
(Sk 4, 23 – 31); Jn zač.16. (5, 24 – 30)

Š

9. apríl
Svetlý piatok. Voľnica.
17:00 Veľká večiereň (online); 17:30 sl.sv.lit. 
(online)(PZ 198); Ap. zač. 7. (Sk 3, 1 – 8); Jn 
zač. 7. (2, 12 – 22)

16. apríl
Sv. muč. a panny Agapa, Irena a Chionia
17.15 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi (online); 
17:30 sl. sv. lit.  (online)(PZ 199); Ap. zač. 13. (Sk 
5, 1 – 11); Jn zač. 17. (5, 30b – 6, 2)

P

10. apríl
Svetlá sobota
Ap. zač. 8. (Sk 3, 11 – 16); Jn zač. 11. (3, 22 – 
33)

17. apríl
Prep. otcovia Simeon z Perzie a Akkakios
Ap. zač. 15. (Sk 5, 21 – 33); Jn zač. 19. (6, 14 – 
27)

11. apríl
Druhá nedeľa po Pasche -  o Tomášovi. 
Nedeľa Božieho milosrdenstva.
09:00 sl. sv. lit. (online)  (PZ 199); Ap. zač. 
14. (Sk 5, 12 – 20); Jn zač. 65. (20, 19 – 31); 
15.00 Korunka Božieho milosrdenstva a 
každodenná večiereň; 18.00 Modlitby chvál 
s katechézou

18. apríl
Tretia nedeľa po Pasche – o 
myronosičkách
09:00 sl. sv. lit. (online)  (PZ 200); Ap. zač. 16. 
(Sk 6, 1 – 7); Mk zač. 69. (15, 43 – 16, 8);
17:00 Večiereň (online)

o. Ján Varga

Liturgický program
29. marec
Svätý a veľký pondelok
17:45 Ježišova modlitba (online); 18:00 VPD 
(online) (MM 33); Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 1 – 12; Mt 
zač. 98. (24, 3 – 35)

"Už je polnoc, Ženích prichádza, blažený ten, 
koho nájde bedliť Pán, ale beda bude spiace-
mu. Chráň sa spánku duša moja a tak smrti 
neprepadneš. Ani z kráľovstva ťa nevylúčia. 

Prebuď sa a vrúcne volaj: - Svätý, svätý, svätý 
si Bože, na príhovor Bohorodičky zmiluj sa nad 

nami."

P

30. marec
Svätý a veľký utorok
18:00 VPD (online) (MM 35); Ex 2, 5 – 10; Jób 1, 
13 – 22; Mt zač. 102. (24, 36 – 26, 2)

Je čas myslieť na koniec života. Boj sa duša, 
aby ťa nevyťali, ako neplodný figovník. 

Dobre hospodár s talentom, ktorý si dostala. 
Bedli a pokorne volaj: - Nedopusť Kriste, aby 
ma navždy vylúčili z tvojej svadobnej siene.

U

31. marec
Svätá a veľká streda
17:45 Moleben k sv. Jozefovi (online); 18:00 
VPD (online) (MM 36); Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 
10; Mt zač. 108. (26, 6 – 16)

Je čas myslieť na koniec života. Boj sa duša, 
aby ťa nevyťali, ako neplodný figovník. 

Dobre hospodár s talentom, ktorý si dostala. 
Bedli a pokorne volaj: - Nedopusť Kriste, aby 
ma navždy vylúčili z tvojej svadobnej siene.

S

1. apríl
Svätý a veľký štvrtok 
17:00 sl. sv. lit. sv. Bazila Veľkého s večierňou 
(online); Veľká utiereň s čítaniami strastných 
evanjelií (online)

V tento deň si pripomíname ustanovenie 
sviatostí kňazstva a Eucharistie. Ježiš 
Kristus dáva svojim učeníkom príklad 

služby a pokory tým, že im umýva nohy vo 
večeradle.

Š

2. apríl
Svätý a veľký piatok. Zdržanlivosť od 
mäsa, mlieka a vajec s pôstom. Prikázaný 
sviatok.
7:30 Kráľovské hodinky (sl.) (online); 15:00 Veľ-
ká večiereň s uložením plaščenice do hrobu 
(sl.) (online)

 "Ctihodný Jozef sňal z kríža tvoje prečisté 
telo. Ovinul ho čistým plátnom, natrel 
voňavými masťami a uložil do nového 

hrobu." "Anjel pri hrobe povedal svätým 
ženám, ktoré prišli s voňavkami: - Von-
né masti patria mŕtvym. Kristus však je 

nesmrteľný.

P

3. apríl
Svätá a veľká sobota
07:30 Jeruzalemská utiereň (sl.) (online); 
17:00 sl.sv. lit. Bazila Veľkého s večierňou (sl.) 
(online)

Cirkev si pripomína: pochovanie Ježiša 
Krista , jeho prebývanie telom v hrobe, 

zostúpenie Duchom do predpeklia, uvedenie 
lotra do raja, prebývanie na tróne s Otcom a 
Duchom a zároveň predukazuje na nastáva-

júce dielo Kristovho vzkriesenia.

4. apríl
Svätá nedeľa Paschy
5:00 Utiereň vzkriesenia, posvätenie jedál, 
Svätá liturgia (csl.) (online) ; 9:00 sl. sv. lit s 
posvätením jedál (online) (PZ 192); Ap. zač. 1. 
(Sk 1, 1 – 8); Jn zač. 1. (1, 1 – 17); 17:00  Veľká 
večiereň (online)

Prechod Ježiša 
Krista zo života do 
smrti a zo smrti do 

života.


