o Samaritánoch

Počúvame o nich v Biblii a evanjeliá
skrze nich ukazujú dôležité posolstvo pre
človeka dnešnej doby. Veľa o nich nevieme, ale to, čo urobili, bolo v Božích očiach
veľké a nesmiernej hodnoty. Kto to vlastne boli? Samaritáni boli v podstate časťou
židovského národa, časťou, ktorá sa ešte
za čias babylonského zajatia odtrhla od
náboženskej jednoty so Židmi, a aby sa
nábožensky osamostatnili, nechodievali
do chrámu v Jeruzaleme, ale uctievali jedného Boha na svojom vrchu Garizim. Aké
boli vzťahy medzi Samaritánmi a Židmi?

Farské oznamy

»» Budúci týždeň je prvopiatkový.

Spovedať budeme ako zvyčajne pred
rannými i večernými sv. liturgiami.
Ráno od 6.00 hod., večer od 17.00
hod., v piatok od 16.30 hod. Na prvý
piatok bude celodenná adorácia
podľa rozpisu, Korunka Božieho
milosrdenstva a modlitby žalmov o
15.00 hod.

»» Kto chce pristúpiť k sv. spovedi pred
večernými sv. liturgiami, môže si
zarezervovať miesto podobne ako
je to pri sv. liturgii. Pred rannými sv.
liturgiami to nie je potrebné.

»» Modlitby matiek budú v pondelok

večer. Akatist k sv. Jozefovi v stredu
o 17.45 hod., vo štvrtok bude po sv.
liturgii eucharistická adorácia. V sobotu
a nedeľu bude večiereň o 17.00 hod.

»» V nedeľu 9. mája budú o 19.00

hod. modlitby chvál s katechézou.
Upozorňujeme na časový posun o
jednu hodinu, nakoľko o 18.00 hod. je
sv. liturgia.

Bolo to zvláštne, ale Samaritáni a Židia
spolu vychádzali horšie ako s pohanmi.
Tí, ktorí majú k sebe vierou bližšie často
zvyknú zdôrazňovať rozdiely a nehľadajú
to, čo je spoločné. Avšak v Biblii nájdeme
podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi,
s ktorým sa stotožňuje Ježiš Kristus a príbeh o Samaritánke, s ktorou sa Ježiš stretne a ukáže jej, akú veľkú hodnotu má v
Božích očiach. Vzdialení sú si zrazu veľmi
blízki. Vďaka Ježišovi.
o. Peter Kačur

»» V utorok 11. mája máme sviatok bl.
Vasiľa Hopka. O 17.45 hod. bude
moleben k blahoslavenému.

»» Vo štvrtok 13. mája máme prikázaný

sviatok Nanebovstúpenia Pána. V
tento deň budú 3 sv. liturgie, a to o
6.30 hod., 16.30 hod. a o 18.00 hod. Pri
všetkých bude myrovanie.

»» Pre účasť na sv. liturgii je potrebné

dodržiavať tieto opatrenia: mať
rezerváciu tam, kde je to potrebné,
vstup a pobyt v chráme je dovolený
jedine s prekrytím horných dýchacích
ciest (nos a ústa) respirátorom typu
FFP2, nie rúškom alebo šatkou.
V predsieni je potrebné aplikovať
dezinfekciu na ruky a v chráme si
sadnúť na vopred vyznačené miesto.

»» Sme si vedomí toho, že opatrenia sa

môžu aj po krátkom čase meniť, a
preto je veľmi dôležité sledovať naše
farské stránky (web, facebook) a byť
stále v obraze.
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.

9

2021
ročník XVIII.

Nech už si ktokoľvek...

Boh každého z nás, muža i ženu,
stvoril ako jedinečného, originálneho,
krásneho a vzácneho. Bohužiaľ sme
spoločnosti dovolili, aby nás formovala na svoj obraz a nie na Boží. Stále
máme strach, že nás tí druhí nepríjmu
takých, akí sme.
Najväčším problémom ale nie je
to, že nás druhí odmietnu, ale že my
odmietame seba samých. Problém
nenastáva vtedy, keď ostatní ľudia nie
sú schopní vidieť našu vnútornú krásu,
ale keď my sami v sebe nedokážeme
krásu nájsť. Tento jav sa bohužiaľ stal
problémom mnohých súčasných mužov a žien.

Páter Vella rozpráva ako sa pred
istým časom na jednom seminári stretol s jedným dievčaťom. Účastníci boli
vyzvaní, aby si vzali do ruky kameň
ako symbol zla, ktoré máme v sebe a
tento kameň mali držať vo svojich rukách. Požiadal ich, aby vo chvíli, keď
pocítia, že sa od hriechu nedokážu
odpútať, išli ten kameň položiť pred
kríž. Toto dievča mu povedalo, že namiesto kameňa položili pod kríž malé
zrkadlo. To zrkadlo jej pripomínalo,
koľkokrát opovrhla sama sebou, keď
sa na seba pozerala. Povedala mu, že
si teraz uvedomuje, že to zrkadlo už
vôbec nepotrebuje. Odvtedy bola presvedčená, že najdôležitejšie je, ako sa
nu ňu pozerá Boh. I keď je hriešnica,
Boh v nej vidí krásu.
Presne toto môže Boh urobiť v na-

šich životoch s nami. On verí svojmu
dielu, svojmu stvoreniu. Verí tomu,
koho stvoril ako svojho syna či svoju
dcéru. Keď si Ježiš vyvolil apoštolov,
neboli bohatí ani mocní. Neboli ani inteligentní. Naopak, boli to nevzdelaní
a chudobní rybári, ktorí nemali žiadnu
moc. Samozrejme, pretože On im veril
a oni prijali jeho lásku, stáli sa z nich
veľké piliere Cirkvi.
Keď vám niekto povie, že ste nevzdelaný a neučený, kľudne mu odpovedzte, že takým bol aj Peter. Keď vám
niekto povie, že ste chudobný, to bol
predsa aj Peter. Keď vám niekto povie,
že ste iba obyčajný muž či žena v domácnosti, obyčajný chlapec či dievča,
starý človek..., kľudne mu odpovedzte, že presne takými boli aj mnohí ďalší v Biblii a v dejinách Cirkvi.

Boh vás môže použiť, nech už ste
kýmkoľvek.
A presne táto radostná zvesť
je proklamovaná cez evanjelium
dnešnej nedele - o Samaritánke. Je o
opustenej žene, ktorá chodí po vodu
cez najsilnejšie páliace slnko, aby sa
s nikým nestretla. Pohŕdajú ňou kvôli
tomu ako žije. No pri studni stretá tú
najdôležitejšiu osobu jej života - Ježiša Krista. Vďaka nemu uverí, že je milovaná a vzácna. Dnes to isté hovorí
Kristus každému z nás. Sme milovaní
a vzácni.
Podľa Elliasa Vellu
spracoval o. Peter Kačur

Slovo na úvod

na slovíčko

Pre deti

Liturgický program
3. máj

10. máj

06:30 csl. sv. lit. (HP 220, 374); 18:00 sl. sv. lit.
(online),(PZ 205); ; Ap. zač. 30. (Sk 12, 12 – 17);
Jn zač. 32. (8, 42 – 51)

06:30 csl. sv. lit. (HP 224, 381); 18:00 sl. sv. lit.
(online), (PZ 208,362); Ap. zač. 39. (Sk 17, 1 –
15); Jn zač. 40. (11, 47 – 57)

Odchod do večnosti prep. otca Teodóza

Sv. apoštol Šimon Horlivec

4. máj

11. máj

06:30 sl. sv. lit. (PZ 205); 18:00 csl. sv. lit.
(online), (HP 220 ); Ap. zač. 31. (Sk 12, 25 – 13,
12); Jn zač. 33. (8, 51 – 59)

06:30 sl. sv. lit. (PZ 208, 364); 18:00 csl. sv.
lit. (online),(HP 224, 383); Ap. zač. 40b. (Sk
17, 19 – 28a); Jn zač. 42a. (12, 19 – 36a); 17:45
Moleben k bl. V. Hopkovi

Sv. muč. Pelágia

Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko

5. máj

12. máj

6:30 csl. sv. lit. (HP 220); 18:00 sl. sv. lit. (online), (PZ 205); Ap. zač. 32. (Sk 13, 13 – 24); Jn
zač. 18. (6, 5 – 14); 17:45 Akatist k sv. Jozefovi

6:30 csl. sv. lit. (HP 224, 207); 18:00 sl. sv. lit.
(online), (PZ 192,208); Ap. zač. 41. (Sk 18, 22 –
28); Jn zač. 43. (12, 36 – 47); 17:45 Akatist k sv.
Jozefovi

Sv. a slávna muč. Irena

6. máj

Sv., spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

06:30 sl. sv. lit. (PZ 206, 358); 18:00 csl. sv.
lit. (online), (HP 221, 375), Ap. zač. 35. (Sk 14,
20b – 27); Jn zač. 35. (9, 39 – 10, 9); 18:45
Eucharistická adorácia

7. máj

Prvý piatok mesiaca. Spomienka na znamenie úctyhodného kríža.

6:30 csl. sv. lit. (HP 221, 377); 17:30 sl. sv. lit.
(online), (PZ 206); Ap. zač. 36. (Sk 15, 5 – 34);
Jn zač. 37. (10, 17 – 28a)

Zakončenie Paschy

Nanebovstúpenie nášho Pána. Prikázaný
sviatok. Myrovanie.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 210); 16.30 sl. sv. liturgia
(PZ 210); 18:00 csl. sv. lit. (online), (HP 225); Ap.
zač. 1. (Sk 1, 1 – 12); Lk zač. 114. (24, 36 – 53);
18:45 Eucharistická poklona

S
Š

14. máj

Svätý mučeník Izidor

6:30 csl. sv. lit. (HP 225); 17:30 sl. sv. lit. (online),(PZ 210); Ap. zač. 42. (Sk 19, 1 – 8); Jn zač.
47. (14, 1 – 11a)

15. máj

06:30 csl. sv. lit. (HP 221, 378); 18:00 sl. sv. lit.
(online), (PZ 208); Ap. zač. 37. (Sk 15, 35 – 41);
Jn zač. 38. (10, 27 – 38); 17:00 Veľká večiereň

06:30 csl. sv. lit. (HP 225); 18:00 sl. sv. lit. (online),(PZ 213); Ap. zač. 43. (Sk 20, 7 – 12); Jn zač.
48. (14, 10b – 21); 17:00 Veľká večiereň

Prep. otec Pachómios Veľký

9. máj

16. máj

07:30 csl. sv. lit. (HP 224,380); 09:00 sl. sv.
lit. (online),(PZ 208,361); 10:30 sl. sv. lit. (PZ
208,361); 12:00 sl. sv. lit. (PZ 208,361); Ap.
zač. 38. (Sk 16, 16 – 34); Jn zač. 34. (9, 1 –
38); 17:00 Každodenná večiereň; 18:00 sl. sv.
liturgia (PZ 208, 361); 19:00 Modlitby chvál s
katechézou

07:30 csl. sv. lit. (HP 221); 09:00 sl. sv. lit. (online), (PZ 206); 10:30 sl. sv. lit. (PZ 206); 12:00
sl. sv. lit. (PZ 206); 18:00 sl. sv. lit. (online),
(PZ 206); Ap. zač. 28. (Sk 11, 19 – 26. 29 –
30); Jn zač. 12. (4, 5 – 42); 17:00 Každodenná
večiereň

Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom

U

13. máj

8. máj

Sv. apoštol a evanjelista Ján Teológ

P

Siedma nedeľa po Pasche – svätých otcov
prvého nicejského snemu

o. Ján Varga

P

