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Jeden z mladých lekárov, kto-
rý chodil na prednášky MUDr. Mo-
scatiho sa trápil tým, že bol nútený 
robiť dedinského všeobecného 
lekára napriek tomu, že túžil po 
vedeckej kariére. Vyrovnával sa s 
tým veľmi ťažko. Moscati mu s ot-
covskou jemnosťou napísal:

"Môj milý, netráp sa tým! Pa-
mätaj si, že život je poslanie, je to 
náš údel i naša bolesť! Každý z nás 
musí zaujať miesto na bitevnom 
poli. Ak si to Boh želá, aby ste svo-
je vznešené povolanie vykonával 
ako dedinský lekár, znamená to, 
že chce od vás, aby ste do tých ľudí 
zasievali dobro. Majte na pamäti, 
že sa nemáte starať iba o telo, ale 
tiež o úbohé duše, ktoré sa k vám 
utiekajú. Koľkým bolestiam uľaví-
te svojou radou a počúvaním ako 
iba strohým predpisovaním liekov, 
s ktorým chorý odíde do lekárne! 
Radujste sa, pretože vaša odmena 
bude veľká. Musíte však ísť svojmu 
okoliu príkladom - tým, že budete 
svoje srdcia pozdvihovať k Bohu. 
Využite teda Veľkú noc k tomu, aby 
ste sa priblížili k Bohu v eucharistii, 
aby ste od neho čerpali inšpiráciu 
pre svoju budúcu kariéru. Srdečne 
vás pozdravujem." Josef Moscati

I tento list odhaľuje Moscatiho 
jedinečnú osobnosť. Bol veľmi vní-
mavý, vedel stáť pri druhom člove-
ku, keď sa ocitol v ťažkej situácii a 
vcítiť sa do jeho úzkosti. Dokázal 
mu však oživiť aj krásu ideálu, keď 
ho momentálne stráca z očí. A ako 
zvyčajne tu nechýba výzva k tomu, 
aby sa adresát priblížil k Pánovi v 
eucharistii, aby pri ňom v modlit-
be čerpal "inšpiráciu pre budúcu 
kariéru". Práve z tejto rady jasne 
presvitá Moscatiho každodenná 
skúsenosť.

Aj dvaja slepci z dnešného 
evanjelia veria v Ježiša ako v Bo-
žieho Syna, ktorí ich dokáže uzdra-
viť. Veľmi chcú vidieť. Veľmi chcú 
začať žiť. Úplne inak ako doteraz. 
Konečne vo svetle. A toto svetlo 
prináša Svetlo samo. Ježiš Kris-
tus ako Svetlo sveta prichádza do 
ľudskej biedy častokrát plnej tmy, 
v ktorej potrebuje zažiariť plameň 
Jeho lásky.

"Nech sa vám stane ako ste 
uverili." Kristove slová, ktoré mô-
žeme zakúsiť sami na vlastnej koži. 
Nech tieto mocné slová sú pre nás 
pozvaním do každodennej skúse-
nosti s Kristom akú mal Moscati.

o. Peter Kačur
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Kristus v úmysle napraviť našu niekdaj-
šiu pominuteľnosť * dáva sa pribiť na kríž a 
vložiť do hrobu. * So slzami ho hľadali ženy 
myronosičky, * nariekali a vraveli: * „Spasi-
teľ všetkých, beda nám! * Prečo si ráčil v 
hrobe prebývať?! * A keď si tam chcel pre-
bývať, prečo si sa nechal ukradnúť?! * Pre-
čo si sa dal inam preniesť?! * Ktoré miesto 
ukrylo tvoje životodarné telo?! * Avšak, 
Vládca, ako si to sľúbil, * zjav sa nám a 
zastav naše ronenie sĺz!“ * Ako nariekali, 
zavolal na nich anjel: * „Plakať prestaňte, 
apoštolom povedzte, * že Pán z mŕtvych 

vstal, * svetu daroval očistenie ** a veľké 
milosrdenstvo.“

Túto veršovú slohu spievame v pred-
večer nedele 7. týždňa po Päťdesiatnici. 
Vyjadruje nádheru skúsenosti žien - my-
ronosičiek, ktoré prichádzajú k hrobu 
pomazať telo Spasiteľa. Kladú si mnohé 
otázky, no odpoveď dostávajú iba jednu 
- Spasiteľ vstal z mŕtvych. Neplačte! Drahí, 
neplačme, lebo Kristus žije!

o. Peter Kačur

 » V stredu 14. júla začíname duchovnú 
prípravu pred odpustovou slávnosťou. 
Sústredená bude na večerné sv. 
liturgie. V stredu bude katechéza, vo 
štvrtok eucharistická adorácia, v piatok 
veľká večiereň.

 » V sobotu 17. júla máme sviatok bl. 
P. P. Gojdiča. Pre nás, veriacich tejto 
farnosti, je ako prikázaný sviatok. 
Sv. liturgie budú dopoludnia o 
9.00 hod. a 10.30 hod. V tento deň 
sme pozvaní na archieparchiálnu 
odpustovú slávnosť do Ruských 
Pekľan. Program začína 8.30 sv. 
ružencom, pokračuje Akatistom 
k bl. P. P. Gojdičovi a slávením 
archijerejskej sv. liturgie o 10.00 
hod.

 » V nedeľu 18. júla máme odpustovú 
slávnosť. Liturgický program bude 
takýto: 7.30 hod. utiereň, 9.00 hod. 
cirkevnoslovanská sv. liturgia s 
myrovaním, 10.30 hod. slávnostná 
slovenská sv. liturgia s myrovaním.

 » Kto by chcel prispieť na kvetinovú 
výzdobu chrámu počas odpustovej 
slávnosti, môže tak urobiť počas 
celého týždňa v sakristii. Vopred 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

 » V utorok 20. júla máme sviatok sv. 
proroka Eliáša. Sv. liturgie budú 
o 6.30 a 18.00 hod. Po večernej 
sv. liturgii bude požehnanie áut, 
bicyklov, kolobežiek, kočíkov a 
ostatných dopravných prostriedkov.

 » V piatok 6. augusta máme sviatok 
Premenenia Pána. Sv. liturgie s 
myrovaním budú o 6.30 a 18.00 
hod. V tento deň je voľnica.

 » Prvopiatkový týždeň bude v termíne 
2. - 6. august. Spovedať budeme 
ako zvyčajne pred sv. liturgiami 
ráno i večer. Na prvý piatok bude 
celodenná adorácia podľa rozpisu, 
a Korunka Božieho milosrdenstva s 
modlitbami žalmov o 15.00 hod.

o. Peter Kačur

Vydáva Gréckokatolícky farský úrad Prešov - Sídlisko 3, Námestie biskupa Vasiľa Hopka 2, 08001 Prešov. 
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.

na slovíčko  
o modlitbe večierne

Fa
rs

ké
 o

zn
am

y



Liturgický program
26. júl
Sv. muč. Hermolas a spol.
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit.,(PZ 
108); Ap. zač. 159. (1 Kor 15, 12 – 19); Mt zač. 84. 
(21, 18 – 22)

2. august
Prenesenie pozostatkov sv. prvomuč. a 
archidiakona Štefana
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit., (PZ 
108); Ap. zač. 171. (1 Kor 2, 3c – 15); Mt zač. 94. 
(23, 13 – 22)

P

27. júl
Sv. veľkomuč. a uzdravovateľ Panteleimón
06:30 sl. sv. lit. (PZ 148); 18:00 csl. sv. lit., (HP 
416); Ap. zač. 161. (1 Kor 15, 29 – 38); Mt zač. 
85. (21, 23 – 27)

3. august
Prep. otcovia Izák, Dalmat a Faust
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. ,(HP 
110); Ap. zač. 172. (1 Kor 2, 14 – 3, 3); Mt zač. 
95. (23, 23 – 28)

U

28. júl
Sv. ap. a diakoni Prochor, Nikanor, Timón 
a Parmenas
6:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit., (PZ 
111); Ap. zač. 165. (1 Kor 16, 4 – 12); Mt zač. 86. 
(21, 28b – 32)

4. august
Siedmi sv. mladíci z Efezu
6:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit., (PZ 111); 
Ap. zač. 173. (2 Kor 3, 4 – 11); Mt zač. 96. (23, 
29 – 39)

S

29. júl
Sv. muč. Kallinik
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit., (HP 
113), Ap. zač. 167. (2 Kor 1, 1 – 7); Mt zač. 88. (21, 
43 – 46); 18:45 Večeradlo obetované za kňa-
zov; 19:30 - 21:00 Tichá adorácia s Korunkou a 
osobným požehnaním

5. august
Predprazdenstvo Premenenia Pána
06:30 sl. sv. lit. (PZ 387,112); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 418, 113); Ap. zač. 175. (2 Kor 4, 1 – 6); 
Mt zač. 99. (24, 13 – 28); 19:00 - 21:00 Tichá 
adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a 
osobným požehnaním

Š

30. júl
Sv. ap. Silas, Silván a spol.
6:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. ), (PZ 
114); Ap. zač. 169. (2 Kor 1, 12 – 20); Mt zač. 
91. (22, 23 – 33)

6. august
Premenenie Pána. Voľnica. Prvý piatok v 
mesiaci. Myrovanie.
6:30 csl. sv. lit. (HP 418); 17:30 sl. sv. lit. ,(PZ 
387); Ap. zač. 65. (2 Pt 1, 10 – 19); Mt zač. 70. 
(17, 1 – 9)

P

31. júl
Predprazd. Vynesenia úctyhodného a 
životodarného Pánovho Kríža
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 18:00 sl. sv. lit., (PZ 
96,114,149); Ap. zač. 119. (Rim 15, 30 – 33); Mt 
zač. 73. (17, 24 – 18, 4); 17:00 Veľká večiereň; 
18:45 Novéna k MUP

7. august
Sv. prep. muč. Domécius. Fatimská sobota
06:30 csl. sv. lit. (HP 420); 18:00 sl. sv. lit.,(PZ 
97,389); Ap. zač. 123. (1 Kor 1, 3 – 9); Mt zač. 
78. (19, 3 – 12); 17:00 Mariánske večeradlo

1. august
10. nedeľa po Päťdesiatnici
6:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 97, 114, 
143); 09:00 csl. sv. lit. ,(PZ 96,114,149);10:30 
sl. sv. lit. (PZ 96, 114, 149); Ap. zač. 131. (1 Kor 
4, 9 – 16); Mt zač. 72. (17, 14 – 23a); 17:00 
Každodenná večiereň

8. august
11. nedeľa po Päťdesiatnici
6:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 98,420); 
09:00 sl. sv. lit., (PZ 97,389); 10:30 sl. sv. lit. 
(PZ 97,389); Ap. zač. 141. (1 Kor 9, 2b – 12); 
Mt zač. 77. (18, 23 – 35); 17:00 Každodenná 
večiereň o. Ján Varga

12. júl
Sv. muč. Proklos a Hilarios
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit.,(PZ 
108); Ap. zač. 142 (1 Kor 9, 13 – 18); Mt zač. 65. 
(16, 1 – 6)

19. júl
Prep. matka Makrína
06:30 csl. sv. lit. (HP 408); 18:00 sl. sv. lit., (PZ 
381); Ap. zač. 150. (1 Kor 11, 31 – 12, 6); Mt zač. 
74. (18, 1 – 10)

P

13. júl
Zhromaždenie k sv. archanjelovi 
Gabrielovi
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)

20. júl
Sv. a slávny prorok Eliáš
06:30 sl. sv. lit. (PZ 382); 18:00 csl. sv. lit. ,(HP 
410); Ap. zač. 152. (1 Kor 12, 12 – 26); Mt zač. 
76. (18, 18 – 22; 19, 1 – 2. 13 – 15)

U

14. júl
Sv. ap. Akvila
6:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit., (PZ 
111); Ap. zač. 145. (1 Kor 10, 12 – 22); Mt zač. 
68. (16, 20 – 24)

21. júl
Prep. otcovia Simeon, blázon pre Krista a 
Ján jeho spoluaskéta
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)

S

15. júl
Sv. ap. rovný a veľký knieža Vladimír, pri 
svätom krste nazvaný Bazil
06:30 sl. sv. lit. (PZ 140); 18:00 csl. sv. lit., (HP 
403), Ap. zač. 147. (1 Kor 10, 28 – 11, 7); Mt zač. 
69. (16, 24 – 28); 19:00 - 21:00 Tichá adorácia 
s Korunkou a osobným požehnaním

22. júl
Sv. myronosička Mária Magdaléna
06:30 sl. sv. lit. (PZ 384); 18:00 csl. sv. lit. , (HP 
411); Ap. zač. 155. (1 Kor 14, 6 – 19); Mt zač. 81. 
(20, 17 – 28); 19:00 - 21:00 Tichá adorácia s 
Korunkou Božieho milosrdenstva a požehna-
ním

Š

16. júl
Sv. hieromuč. Aténogénes a jeho desiati 
spol.
6:30 csl. sv. lit. (HP 405); 17:30 sl. sv. lit. ), (PZ 
377); Ap. zač. 148. (1 Kor 11, 8 – 22); Mt zač. 
71. (17, 10 – 18)

23. júl
Sv. muč. Trofim, Teofil a spol.
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)

P

17. júl
Bl. hieromuč. Pavol Peter Gojdič
9:00 csl. sv. lit. (HP 407); 10:30 sl. sv. lit., (PZ 
104,377,379); Ap. zač. 111. (Rim 13, 1 – 10); Mt 
zač. 47. (12, 30 – 37)

24. júl
Sv. muč. Boris a Gleb, pri svätom krste 
nazvaní Roman a Dávid
06:30 csl. sv. lit. (HP 413); 18:00 sl. sv. lit.,(PZ 
106,385); Ap. zač. 113. (Rim 14, 6 – 9); Mt zač. 
64. (15, 32 – 39); 17:00 Veľká večiereň

18. júl
8. nedeľa po Päťdesiatnici
7:30 Utiereň; 09:00 csl. sv. lit. ,(HP 105, 405); 
10:30 sl. sv. lit. (PZ 104,377,379); Ap. zač. 124. 
(1 Kor 1, 10 – 18); Mt zač. 58. (14, 14 – 22)

25. júl
9. nedeľa po Päťdesiatnici
6:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 107,414); 
09:00 sl. sv. lit., (PZ 106,385); 10:30 sl. sv. lit. 
(PZ 106,385); Ap. zač. 128. (1 Kor 3, 9 – 17); 
Mt zač. 59. (14, 22 – 34); 17:00 Každodenná 
večiereň
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