Oznamy

Sme tu pred Tebou, Duch
Svätý: zišli sme sa v Tvojom
mene. Ty si náš pravý radca.
Príď k nám, stoj pri nás, vstúp
do našich sŕdc. Pouč nás, kam
máme ísť, a ukáž nám cestu,
po ktorej treba kráčať. Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni,
spôsobili neporiadok. Nech nás

»

»

»
»

Rozhodnutím vlády SR je od 12.
januára dovolené sláviť bohoslužby
s väčším počtom veriacich. Pre náš
chrám je to 80 osôb. Režim ostáva
nezmenený – OP (plne očkovaní a
prekonaní ochorenie covid-19 max.
do 180 dní). Vstup je len s platným
potvrdením, ktorým sa potrebujeme
preukázať pri dverách. Zapisovanie
sa či rezervácia už nie je potrebná.
Do režimu OP sa počítajú aj deti
do 12 rokov a dvoch mesiacov a tí,
ktorí sa nemôžu dať očkovať, majú
potvrdenie od lekára a negatívny
výsledok testu (PCR starý 72 hodín
a AG starý 48 hodín).
Nedeľný bohoslužobný program:
6.30 utiereň (SL)
7.30 sv. liturgia (CSL)
9.00 sv. liturgia (SL)
10.30 sv. liturgia (SL)
17.00 každodenná večiereň (SL)
V pondelok 17. januára bude o 17.45
hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi a
požehnanie s jeho relikviami.

nezvedie nevedomosť. Daj nám
dar rozlišovania, nech nie sme
zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Veď
nás k jednote, aby sme nezišli
z cesty pravdy a spravodlivosti,
ale napredovali na púti do večného života. O to prosíme Teba,
ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach, v
spoločenstve s Otcom i Synom,
na veky vekov. Amen.
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bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému
Duchu. Po častiach sa ho budeme
modliť každý týždeň s úmyslom za
prebiehajúcu synodu.
Vo štvrtok 20. a 27. januára bude o
18.45 hod. eucharistická adorácia.
Nácvik chrámového zboru bude o
17.30 hod. v pastoračnej miestnosti.
V piatok 21. a 28. januára bude
o 17.30 hod. detská sv. liturgia.
Stretnutie detí pripravujúcich sa na
prvú sv. spoveď bude po sv. liturgii
28. januára podľa aktuálnej situácie
(online, osobne).
V nedeľu 23. a 30. januára bude
rozdávanie sv. prijímania v čase
11.45 – 12.00 hod.
Vyšlo nové tohtoročné číslo Slovo.
Predplatitelia ho nájdu v sakristii,
zakúpiť sa dá aj vzadu zo stolíka.
Na stolíku nájdete aj nový farský
Informátor.
o. Peter Kačur

V stredu 19. a pondelok 24. januára
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Synoda - cesta pre každého z nás
Pápež František otvoril synodu
náhlivo, nepozeral na
10. októbra v Ríme homíliou na tému
hodinky, aby včas ukončil
Stretnúť sa, počúvať, rozlišovať. Na
stretnutie. Neustále bol v
tomto procese, ktorý práve prebieha,
ma najviac oslovuje cesta, na ktorú
službe človeku, s ktorým
sme sa vybrali. Cesta, po ktorej krása stretol, aby ho počúval.“
ča Boží ľud. Cesta, na ktorej človek
stretáva Ježiša Krista. Cesta, ktorej
Ježiš dáva nový význam. Cesta, ktorá
má svoj cieľ a tým cieľom je kráčanie.
Cieľom je to, čo sa práve deje, čo prebieha v našich spoločenstvách. Pápež
František dokonca vraví, že nie my
sa pridávame k Ježišovi, ale Ježiš sa
pripája k nášmu kráčaniu. A nekráča
iba tak, ale počúva otázky, ktoré prebývajú v ľudskom srdci a ktoré mu
prinášajú nepokoj. Tým nám Boh naznačuje, že neprebýva kdesi ďaleko
od nás, ale je prítomný v našej realite,
ktorú žijeme. Veľmi dôležitou otázkou
pre mňa je to, či som pripravený kráčať spolu s Kristom a zažiť jedno veľké
dobrodružstvo s Ním?

„Stretnúť sa s tvárami ľudí,
vymeniť si pohľady, zdieľať
príbehy každého z nich
– to je Ježišova blízkosť.
On vie, že stretnutie môže
zmeniť život. A evanjelium
je plné stretnutí s Kristom,
ktoré pozdvihujú a
uzdravujú. Ježiš nešiel

Prvou oblasťou, ktorá sa nám ponúka, aby sme ju zakúsili, je stretnutie sa. Boh je pripravený stretnúť sa
s každým z nás. Je ochotný pristaviť
sa a vypočuť si nás. Náš život ho neobťažuje, práve naopak, všetko, čo
mu hovoríme, ho nadchýna. Nebolo
by úžasné zažívať takéto stretnutia
na pravidelnej báze? Aby sa stali súčasťou našich každodenných životov?
Sám vnímam, že človek sa častokrát
nesústredí na to, čo sa práve deje.
Predstavme si situáciu, keď s niekým
rozprávame. Ten dotyčný človek s
nami zdieľa časť svojho života a my
možno počas tohto rozhovoru myslíme na to, čo budeme robiť potom.
Predstavme si, že sa po príchode domov hráme so svojimi deťmi a počas
toho myslíme na to, čo budeme robiť
večer. A takýchto príkladov by sa dalo
vymenovať veľké množstvo. Príkladov toho, ako nám uniká prítomnosť
bez toho, aby sme si to uvedomovali. Ježiš nám však ukazuje rozdiel.
Rozdiel, ktorý je postavený na umení
stretnutia. Samotné umenie stretnutia
je postavené na modlitbe a adorácii,
ktoré podľa slov pápeža Františka tak
veľmi zanedbávame. Učí nás ako

Slovo na úvod

Modlitba
za synodu

hľadieť z tváre do tváre, venovať
pozornosť tomu druhému.
Druhú oblasť vyjadruje slovo počúvať. Pápež František tvrdí, že skutočné stretnutie sa rodí z počúvania.
Bez neho by nenastalo. Ježiš počúva.
Počúva Samaritánku pri studni. Ona
sama mu hovorí o sebe, o svojom živote, o prítomnosti i minulosti, o problémoch, ktoré ju trápia. Ježiš počúva
bohatého muža, ktorý mu ide oproti
s otázkou, čo má robiť, aby obsiahol
večný život. Ježiš počúva emauzských
učeníkov, s ktorými kráča až do momentu, keď sa im dá spoznať. Ježiš
počúva zástupy. Nebojí sa počúvať
nielen ušami, ale aj srdcom. Ježiš je
pripravený počúvať každého z nás.
Ako odpoveď nám neponúka lacné
riešenia alebo niečo naučené, čo sa
vždy vraví. Nič nepredstiera. Pripomína prikázania, hovorí o svojom živote,
svojej skúsenosti. Delí sa. Čo sa teda
stane, keď počúvame srdcom?

Slovo na úvod

„Druhá osoba sa cíti prijatá, nie odsudzovaná, slobodná vyrozprávať svoju vlastnú
prežitú skúsenosť a vlastnú
duchovnú cestu.“, vraví Svätý
Otec.
Sme na to pripravení? Lebo počúvanie nie je vôbec ľahké. Stojí veľa
námahy – počúvať jeden druhého.
A nakoniec rozlišovať. K tomuto
nás privádza stretnutie sa a počúvanie. Ani jedno z nich nie je samoúčelné. Spolu vedú k rozlišovaniu. Svätý
Otec František tvrdí, že „keď vstúpi-

me do dialógu, pustíme sa do debaty,
dáme sa na pochod, a nakoniec nie
sme rovnakí ako predtým, sme zmenení.“ Toto sa môže stať cenným návodom aj pre nás. Podobne ako bohatý
muž, aj my sme pozvaní Kristom, aby
sme sa zahľadeli do svojho vnútra vo
svetle Otcovej lásky a aby sme rozlíšili, k čomu naše srdce skutočne lipne.
Či miesto vyhradené pre Boha nezaberá niečo iné. Či sme si Boha niečím
nenahradili.
Synoda je práve pre toto cestou
duchovného rozlišovania, cirkevného
rozlišovania. Uskutočňuje sa v adorácii, cez modlitbu, pri kontakte s Božím slovom. Lebo Božie slovo „je živé,
účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie
duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.“
(Hebr 4, 12) Všetko toto sa deje skrze
pôsobenie a milosť Svätého Ducha.
Boh je pripravený viesť nás smerom,
akým On chce. Je pripravený povedať
nám to, čo potrebujeme počuť. Dôležité je pýtať sa ho.
Po dvoch spoločných stretnutiach
synodálneho tímu sa potvrdzuje každé jedno slovo z toho, o čom hovorí
pápež František. Je tak obohacujúce
počuť jednotlivých členov, najmä laikov, o tom, čo prežívajú, čo ich trápi a
čo im spôsobuje radosť. Je obohacujúce vidieť ich bázeň z toho, k čomu ich
cirkev pozýva. Nie je to strach, práve
naopak, hlboké prežívanie procesu,
ktorý je dôležitý a oni môžu byť toho
súčasťou. Zažívať na vlastnej koži vážnosť stretnutia sa, počúvania a spoločného rozlišovania. Toto je synoda.
o. Peter Kačur
koordinátor synodálnej cesty
Prešovskej archieparchie

Liturgický program
17. január

24. január

Prep. a bohonositeľský otec Anton Veľký

Prep. matka Xénia Rímska

6:30 csl. sv. lit. (HP 342 ); 18:00 sl. sv. lit. (ONLINE); (PZ 330); Ap. zač. 329. (Hebr 11, 17 – 23.
27 – 31); Mk zač. 42. (9, 42 – 50; 10, 1); 17:45
Moleben k bl. P.P. Gojdičovi

6:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (ONLINE); (PZ 108); Ap. zač. 53. (Jak 2, 14 – 26); Mk
zač. 48. (10, 46 – 52); 17:45 Akatist k Sv. Duchu

18. január

25. január

Prep. otcovia sv. Atanáz a sv. Cyril

Sv. Gregor Teológ

19. január

26. január

Prep. otec Makarios Egyptský

Prep. otec Xenofont, jeho manželka Mára
a synovia

6:30 sl. sv. lit. (PZ 331);18:00 csl. sv. lit. (ONLINE); (HP 343); Ap. zač. 333. (Hebr 12, 25 – 26.
13, 22 – 25); Mk zač. 43. (10, 2 – 12)

6:30 csl. sv. lit. (HP 112 );18:00 sl. sv. lit. (ONLINE); (PZ 111); Ap. zač. 50. (Jak 1, 1 – 18); Mk
zač. 44. (10, 11 – 16); 17:45 Akatist k Sv. Duchu

6:30 sl. sv. lit. (PZ 334); 18:00 csl. sv. lit. (ONLINE), (HP 346); Ap. zač. 54. (Jak 3, 1-10); Mk
zač. 50. (11, 11 - 23)

6:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (ONLINE), (PZ 111); Ap. zač. 55. (Jak 3, 11 – 4, 6); Mk
zač. 51. (11, 23 – 26)

20. január

27. január

Prep. a bohonos. otec Eutymios Veľký

Prenesenie úctyhodných pozostatkov
nášho otca sv. Jána Zlatoústeho

6:30 sl. sv. lit. (PZ 332); 18:00 csl. sv. lit. (ONLINE); (HP 345); Ap. zač. 51. (Jak 1, 19 – 27);
Mk zač. 45. (10, 17 – 27); 18:45 Eucharistická
adorácia

6:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.
(ONLINE), (HP 113); Ap. zač. 56. (Jak 4, 7 – 5,
9); Mk zač. 52. (11, 27 – 33); 18:45 Mariánske
večeradlo

21. január

28. január

Prep. otec Maxim Vyznávač

Prep. otec Efrém Sýrsky

22. január

29. január

6:30 csl. sv. lit. (HP 114 );17:30 sl. sv. lit. (ONLINE); (PZ 114); Ap. zač. 52. (Jak 2, 1 – 13); Mk
zač. 46. (10, 24b – 32)

Sv. apoštol Timotej

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (ONLINE); (PZ 97); Ap. zač. 249b. (Kol 1, 3 – 6); Lk
zač.81. (16, 10 – 15); 17:00 Veľká večiereň

6:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (ONLINE), (PZ 114); Ap. zač. 58. (1 Pt 1, 1-2. 10-12.
2,6-10); Mk zač. 53. (12, 1 - 12)

Prenesenie pozostatkov sv. hieromuč.
Ignáca Bohonositeľa

6:30 csl. sv. lit (OP)(HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (OP)
(PZ 99, 335) (ONLINE); Ap. zač. 273. (1 Sol 5,
14 – 23); Lk zač. 84. (17,3 – 10); 17:00 Veľká
večiereň; 18:45 Novéna k MUP

23. január

30. január

35. nedeľa po Päťdesiatnici

Nedeľa o Zachejovi. Traja sv. svätitelia.

6:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 98); 9:00
sl. sv. lit. (ONLINE), (PZ 97); 10:30 sl. sv. lit.
(PZ 97); Ap. zač. 280b. (1 Tim 1, 15 – 17); Lk
zač. 93. (18, 35 – 43); 17:00 Každodenná
večiereň

6:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 100, 349);
9:00 sl. sv. lit. (PZ 99, 335); 10:30 sl. sv. lit.
(PZ 99, 335); Ap. zač. 285b. (1 Tim 4, 9 – 15);
Lk zač. 94. (19, 1 – 10); 17:00 Každodenná
večiereň

Režim OP - očkovaní, po prekonaní (180 dní): max 80 osôb.

o. Ján Varga
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