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nebol nikdy spojený s pevninou, ani
naň nikdy neviedol most alebo
niečo podobné. Jazero taktiež nebolo nikdy
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Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov

vypustené.
Rok svätého Pavla

Na ostrove žije farmár, ktorý používa traktor s
vlečkou. Ako sa dostal traktor na ostrov, keď
farmár určite nemá dostatočne veľkú loďku na
to, aby ho tam odviezol?
(Vrtuľník, lietadlo, padák a pod. vylúčte.)

Pospájaj:

☺
Mužský hlas volá požiarnikom:
- Horí mi dom! Horí mi dom!
Požiarnik hovorí:
- Dobre, dobre, hneď tam budeme. A ako sa tam
dostaneme?
Muž trochu zmätene povie:
- Už nemáte tie veľké červené autá?

Riešenie:
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Traktor na ostrove

Prevzaté, spracoval MŠ
Vydáva

internet: www.grkat-sekcov.sk

Gréckokatolícka cirkev

e-mail: presov.sekcov@grkatpo.sk

Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov

tel.: 051/7725 540

Ul. Martina Benku 7, 080 01 Prešov

tlač: A-media, s.r.o.

Len pre vnútornú potrebu

Dobrovoľný príspevok: 3 sk

Neprešlo jazykovou úpravou

Svätý Otec Benedikt XVI. vyhlásil 28. júna 2007 v Ríme jubilejný Rok
svätého Pavla, apoštola národov, z príležitosti 2000 rokov od jeho
narodenia. Rok svätého Pavla potrvá od 29. júna 2008 do 29. júna 2009.
Na základe želania Svätého Otca Apoštolská penitenciária vydala
dekrét, ktorým stanovuje spôsob, akým možno získať odpustky pre seba
a pre zomrelých počas Roka svätého Pavla.
Odpustky v Prešovskej archieparchii
V súlade s dekrétom Urbis et Orbis Apoštolskej penitenciárie
prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ, určil dni a
chrámy, v ktorých je možné v našej archieparchii získať plnomocné
odpustky počas Roka svätého Pavla (č.j. 3427/2008):
a) na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla 29. júna 2008 a 29.
júna 2009 – v ktoromkoľvek chráme Prešovskej archieparchie;
b) v ktorýkoľvek deň počas celého Roka svätého Pavla:
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove,
v bazilike minor Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine,
a tiež vo všetkých chrámoch zasvätených sv. apoštolom Petrovi a Pavlovi v
Prešovskej archieparchii;
c) v deň konania archieparchiálnych odpustových slávností v roku sv. Pavla na pútnických
miestach:
LEVOČA - 6. júl (nedeľa po sviatku Uloženia rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách)
STROPKOV - 5. júl, sobota (sv. Cyril a Metod)
RUSKÉ PEKĽANY - 13. júl (blahoslavený hieromučeník Pavel Peter Gojdič, OSBM)
SEČOVSKÁ POLIANKA - 20. júl (Panna Mária Karmelská a sv. prorok Eliáš)
BUKOVÁ HORKA – 10. august (Premenenie Pána)
ĽUTINA - 17. august (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
ČIRČ - 24. august (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
ŠAŠOVÁ - 31. august (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
V roku 2009:
RAFAJOVCE - Päťdesiatnica - Zoslanie Svätého Ducha
KRÁSNY BROD - Päťdesiatnica - Zoslanie Svätého Ducha
SABINOV - Najsvätejšie Srdce Spasiteľa
MALÁ POĽANA - Najsvätejšie Srdce Spasiteľa
PREŠOV – sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa.
Dátumy konania archieparchiálnych odpustových slávností v roku 2009 budú doplnené neskôr.

Veriaci môžu získať úplné odpustky, ak sa nábožne zúčastnia na svätej liturgii a splnia obvyklé
podmienky: sviatosť zmierenia (môže sa vykonať aj skôr, pred prvým piatkom, príležitostne); prijatie
Eucharistie; modlitba na úmysel Svätého Otca; túžba odmietnuť akýkoľvek hriech.
Úplné odpustky môžu veriaci získať tak pre seba samých, ako aj pre zomretých toľkokrát,
koľkokrát budú vykonané spomínané skutky; stále však zostáva v platnosti norma, že úplné odpustky
možno získať len raz za deň.
Príloha Obežníka č. 3/2008 GAÚ Prešov

Svätý veľkomučeník Prokop – 8. júl
Tento svätec, pôvodným menom Neanias,
sa narodil okolo roka 265 v Jeruzaleme. Jeho
otec Christoforos, popredný rímsky občan, bol
kresťanom, ale čoskoro po narodení svojho
syna zomrel. Keďže Neaniova matka Teodózia
bola presvedčená pohanka, vychovala aj
svojho syna ako typického pohana. Treba však
oceniť, že mu zabezpečila vynikajúce
vzdelanie, vďaka ktorému bol v roku 284
predstavený samému cisárovi Diokleciánovi
(284 – 305) a postupne získal na jeho
panovníckom dvore vysoké postavenie.
V roku 303, keď vypuklo otvorené
prenasledovanie kresťanov, bol Neanias
vyslaný do egyptského mesta Alexandrie
(dnešná Káhira), aby tam neľútostne nivočil
Po týchto udalostiach prišiel spolu so
svojím vojskom pred brány Jeruzalema, ktorý
v tom čase znepokojovali Agaréni. Keď sa
pomodlil, dúfajúc v silu svätého kríža udrel do
mestskej brány. Tá sa ihneď rozpadla,
oslobodil mesto a všetci obyvatelia ho vítali
ako záchrancu. Keď však vošiel do domu
svojej matky, žiadala ho, aby priniesol obetu
bohom. Jednoznačne to odmietol, ba roztĺkol
všetky strieborné i zlaté modly v dome na
črepiny a tie rozdal chudobným. Vtedy sa
splnilo Spasiteľovo slovo, že „vlastní domáci
budú človeku nepriateľmi“ (Mt 10, 36), lebo
Teodózia zašla za cisárom a zažalovala svojho
syna, že si nectí domácich bohov.
Na základe matkinej žaloby predvolali
Neania pred judejského prokurátora Justa
a slávnostne mu odovzdali Diokleciánov list.
Keď tento list, plný rúhaní, prečítal, mlčky ho
pred očami všetkých roztrhal. Uvedený skutok
sa považoval za zločin, a tak ho obvinili

Cirkev. Avšak neďaleko sýrskeho mesta
Apameie sa strhla hrozná búrka, nastalo
zemetrasenie a - podobne ako kedysi Šaulovi
na ceste do Damasku (Sk 9, 1 – 19) - zjavil sa
Neaniovi sám Ježiš Kristus. „Aj ty ideš proti
mne?“ spýtal sa ho. Na otázku: „Kto si, Pane?“,
dostal Neanias odpoveď: „Ja, čo sa rozprávam
s tebou, som Ježiš Kristus, Boh a Boží Syn,
ktorý sa dal za teba i za všetkých ukrižovať,
aby zachránil svet.“ Vtedy sa zjavil vo vzduchu
žiariaci kríž, dvíhal sa smerom k vrchu a
Neanias počul slová: „Týmto znamením
pokoruj svojich nepriateľov a môj pokoj bude s
tebou.“ Neanias pocítil vo svojom srdci
nesmiernu radosť, poslúchol Božie volanie
a stal sa horlivým Kristovým nasledovníkom.
z urážky
majestátu,
odovzdali
strážam
a previezli v okovách do palestínskej Cézarey,
kde bol kedysi, v rokoch 58 – 60, väznený aj
svätý apoštol Pavol (Sk 23,22 – 26,32). Tam
Neaniovi trhali telo železnými hákmi, až mu
padali celé kusy mäsa na zem. Vtedy mnohí
pohania, hoci mali tvrdú povahu, začali nad
ním plakať, a Neanias im povedal: „Neplačte
nado mnou, ale plačte sami nad sebou (Lk 23,
28) a nad skazou svojich duší, lebo ak sa
neobrátite k svätej Kristovej viere, všetci
zahyniete v pekelných mukách.“ Večer ho
uvrhli do vlhkej cely, avšak v noci ju ožiarilo
svetlo, prišiel do nej sám Ježiš Kristus so
svojimi svätými anjelmi a Neania pokrstil.
Zároveň mu udelil nové meno Prokop (čo
v preklade znamená zrelý), uzdravil mu rany
a dušu mu naplnil nádejou na večnú blaženosť
v nebi.

Pre Deti a všetky Božie deti
Zaujatie Prisľúbenej zeme - Jozue (Z 2. knihy Mojžišovej a z knihy Jozue)
Svätý stánok. Na Boží rozkaz dal Mojžiš zhotoviť svätý stánok, kde sa ľud schádzal k bohoslužbe
a kde sa konali obety. Dal vyhotoviť aj drahocennú skrinku - archu zmluvy, do ktorej vložil dosky
prikázaní a misku s mannou. Potom vysvätil Árona a jeho synov za kňazov a ostatných mužov z
Léviho rodu za ich pomocníkov. Ustanovil aj obety, ktoré sa mali konať vo svätom stánku.
Medený had. Po dohotovení svätostánku pohli sa Izraeliti od hory Sinaj a cez púšť prišli ku
hraniciam Kanaánu. Ľud sa zľakol silných bojovníkov tejto zeme. Reptal proti Bohu a chcel sa vrátiť
do Egypta. Za toto Boh potrestal Izraelitov tak, že sa museli túlať po púšti štyridsať rokov. Po dlhej
dobe ľud zunovalo stále putovanie po púšti a znova reptal. Pán Boh dopustil na Izraelitov jedovatých
hadov. Mnohí pomreli od ich uštipnutia. Mojžiš sa modlil za ľud. Pán Boh mu rozkázal: Vyhotov
medeného hada! Kto naň pohliadne, bude žiť. Mojžiš pripevnil medeného hada na stĺp a každý, koho
had uštipol a podíval sa na medeného hada, ozdravel.
Mojžišova smrť. Po štyridsiatich rokoch Mojžiš priviedol Izraelitov ku hraniciam Kanaánu. Tu
naposledy napomenul ľud, aby ostal verný Pánu Bohu. Potom všetkých požehnal a vystúpil na horu
Nebo. Odtiaľ mu Pán Boh ukázal Prisľúbenú zem. Mojžiš zomrel vo veku 120 rokov.
Zaujatie Kanaánu. Po Mojžišovej smrti viedol Izraelitov Jozue. Od hory Nebo prišli k Jordánu.
Kňazi s archou zmluvy vstúpili do rieky. Voda sa zastavila a ľud suchou nohou prešiel na druhý breh.
Tu sa utáborili a slávili veľkonočné sviatky. Manna už prestala padať, lebo úrodná zem poskytovala
ľudu dostatok potravy. Oproti Jordánu ležalo opevnené mesto Jericho. Boh povedal Jozuemu:
,,Obíďte celé mesto raz za deň. Takto robte šesť dní po sebe. Siedmy deň obíďte mesto, sedemkrát.
Kňazi nech idú napred s archou zmluvy a nech trúbia. Ľud nech kričí!“ Keď na siedmy deň obchádzali
mesto siedmy raz, kňazi trúbili a všetok ľud kričal. Zrazu sa múry Jericha začali rúcať a Izraeliti
zaujali mesto. Jozue s Božou pomocou zaujal celú zem Kanaán a rozdelil ju dvanástim izraelským
kmeňom. Keď napomenul národ, aby plnil Boží zákon, zomrel vo veku 110 rokov.
PÄŤ MOJŽIŠOVYCH KNÍH . Svätopisci - najmä neznámi - osvietení Duchom Svätým, v piatich
knihách opísali najstaršie udalosti dejín ľudstva počnúc od stvorenia sveta, potom život od Boha
vyvolených mužov – patriarchov a dejiny Izraelského národa až po príchod k hraniciam Prisľúbenej
zeme. Správy minulosti čerpali z ústneho podania, čo Mojžiš a jeho pomocníci zozbierali. V týchto
knihách najcennejšie sú údaje o Božom zjavení , najmä o desatoro Božích prikázaniach, ktoré Boh
vyhlásil ľudu z hory Sinaj.
KNIHA JOZUE. Táto kniha bola zostavená z ústneho podania Jozuovej doby – opisuje Mojžišovu
smrť a zaujatie Prisľúbenej zeme pod vedením vodcu Jozueho.
Predobrazy:
Svätý stánok predobrazoval kresťanský chrám a starozákonné obety boli predobrazom
najčistejšej obety sv. omše, v ktorej sa obetuje ,,Boží Baránok“ Ježiš Kristus..
Medený had na dreve je predobrazom Ježiša Krista na kríži. Medený had bol znamením
záchrany dočasného života. K Spasiteľovi na kríži dvíha ľudské pokolenie svoje oči, aby hľadalo
milosť a záchranu pred večnou záhubou, ktorú rajský had priniesol na celé ľudské pokolenie.
Jozue bol vodcom národa a voviedol ho do Prisľúbenej zeme - Pán Ježiš je vodcom veriacich a
vedie ich do večnej vlasti - do neba.

Liturgický

program

14.07. – 20.07.2008
Deň

Pamiatka

Pondelok
14.07

Svätý apoštol Akvila

Miesto
Sekčov
Baňa
Kaplnka

Utorok
15.07.

Streda
16.07.

18:00

† Ján, Mária, Jozef,
Mária

18:00

* Ján, Mária (35 r. manž.)

Svätý apoštolom rovný a veľký

Baňa

––

knieža Vladimír

Kaplnka

15:30

* na úmysel

Sekčov

17:15

† Karol
† Ján, Štefan,

Svätý hieromučeník Aténogénes

panychída

Baňa

––

Kaplnka

Sekčov
Blahoslavený hieromučeník Pavel
Peter Gojdič, prešovský biskup

Piatok
18.07.

Úmysel

––
––

Sekčov

a jeho desiati spoločníci

Štvrtok
17.07

Čas

Svätý mučeník Hyacint
z Amastridy

––

MG 17:30
18:00

Moleben k bl. Pavlovi
† Ján, Justína,
† Štefan

Baňa

–––

Kaplnka

–––

Sekčov

18:00

† Andrej, panychída

Baňa
Kaplnka

––
––-

––-

Sekčov

7:30

† Helena, Helena,
Andrej

Prepodobná matka Makrína, sestra

Baňa
Kaplnka
Sekčov

–––
–––

Bazila Veľkého

Nedeľa
20.07.

10. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
Svätý a slávny prorok Eliáš

V
Baňa

Farská zbierka

hl. 1.

8:00

Kaplnka

10:00
15:00

10:00
–––

MG – Moleben k bl. hieromuč. Pavlovi, V – Večiereň

prijala krst a spolu so synom sa pripravovala
na ďalší zápas. Na druhý deň ju spolu so
spomínanými dvanástimi ženami podrobili
nemilosrdnému mučeniu. Bili ich po tvári, trhali
ich železnými tyčami a napokon ich zviazali
reťazou a za mestom sťali.
Po ich smrti pokračoval Justus v mučení
Prokopa. Železnými hákmi mu dal znetvoriť
tvár a bičovať ho, v dôsledku čoho takmer
úplne vykrvácal, no neprestajne a trpezlivo sa
modlil. Tej noci Justus zomrel a k Prokopovi
prichádzali mnohí pohania, aby ich uzdravoval
z chorôb a poučil o svätej viere. V tom čase sa
Prokop veľa postil a modlil, aby sa pripravil na
stretnutie so svojím Spasiteľom.
Keď prišiel do Cézarey nový prokurátor
Flavián, opäť sa usiloval presvedčiť Prokopa,
aby priniesol obetu bohom. Keď nebol
úspešný, podrobil ho takým ťažkým mukám, až
sa jeho telo podobalo jednej veľkej rane.
Napokon ho dal 8. júla 305 sťať. Keďže svätý
veľkomučeník Prokop mimoriadne intenzívne
svedčil o Kristovi, k čomu sú povolaní aj
manželia, menovite sa niekoľkokrát spomína
v sobášnej bohoslužbe.
ThLic. Marcel Gajdoš

Posila do miestnej vinice – nový otec kaplán
o. Milan KAŠPEREK

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
19.07.

Keď Justus na druhý deň uvidel, že Prokop
je celkom zdravý, pripísal to čarom a prikázal
ho odviesť do pohanskej svätyne, aby priniesol
obetu bohom. Len čo tam Prokop vošiel, modly
samé od seba spadli na zem a rozbili sa. Vtedy
ho znova vrhli do cely a dali ho strážiť dvom
oddielom vojska na čele s veliteľmi Antiochom
a Nikostratom. V noci všetci títo vojaci padli
Prokopovi k nohám a prijali od neho svätý krst.
Keď sa to dopočul Justus, prikázal ich sťať
mečom pred Prokopovými očami, čo oni
ochotne prijali. Pod vplyvom Prokopovho
svedectva dobrovoľne prišlo pred súd dvanásť
vznešených žien toho mesta, ktoré otvorene
vyznali svoju vieru. Za to ich bili železnými
palicami, rebrá im pálili ohňom a odrezali im
prsia.
Uprostred týchto múk zrazu zaznel hlas:
„Veľký je Boh kresťanov a odteraz som aj ja
jeho služobníčkou.“ Bol to hlas Prokopovej
matky Teodózie, ktorej Boh vďaka modlitbám
jej syna udelil milosť spoznať pravdu. Justus ju
veľmi
naliehavo
presviedčal,
aby
si
nespôsobovala záhubu. Keď však nič
nepomáhalo, dal ju vsadiť do väzenia, kde

* na úmysel darcu
* za veriacich
Večiereň

Akademický titul: Dipl.-Theol. Univ.
Dátum ordinácie: 11.06.2006
Miesto ordinácie: Prešov
Pôsobisko: 2006-08 kaplán Jakubany, 2008 – kaplán Prešov-Sekčov

* na úmysel
Drahý otec Milan,
nech Ťa Božia milosť sprevádza aj na Tvojom novom pôsobisku a nech Všemohúci skrze teba
posilňuje mnohých vo viere, nádeji a láske.

Drevené chrámy v okolí Svidníka – pokračovanie
Nižný Komárnik (NKP)
Drevený
chrám
Ochrany
Presvätej
Bohorodičky bol postavený v roku 1938

neďaleko starého dreveného barokového
kostolíka, ktorý dnes už neexistuje. Projektoval

ho ukrajinský architekt Ing. Volodimir Sičinskyj
zo Zakarpatska (1894-1962). Pravdepodobne
je to jediná drevená sakrálna stavba na
Slovensku,
ktorú
pomáhal
realizovať
profesionálny architekt. Je to trojpriestorová
zrubová stavba s dominantnou prostrednou
vežou. Vrcholné kupoly sú pokryté medeným
plechom a zakončené železnými krížmi. Ďalšie
časti sú pokryté šindľami. Okná sú na vrchole

zúžené, čím dokresľujú východný byzantský
štýl. Vnútorná výzdoba je z obdobia vzniku
chrámu okrem ikonostasu. Ten je z konca 19.
storočia. Pochádza asi z Trebišova z
ikonopiseckej
rodiny
Bohdanovských
z
poľských Jasiel. Ikona Posledná večera bola
namaľovaná podľa milánskej predlohy od
slávneho Leonarda da Vinciho.

Potoky (NKP)
Drevený chrám sv. Paraskevy, postavený v roku 1773. Trojdielna
drevená zrubová stavba sa skladá z oltárnej miestnosti, hlavnej lode a
podvežia, prekrytá šindľovou strechou. Tri štíhle veže s barokovými
cibuľkami sú ukončené dekoratívne kovanými železnými krížmi. Pri kostole
je novšia drevená zvonica, prekrytá šindľovou strechou s malou cibuľkou.
Nachádza sa v nej zvon z roku 1839. Zachovali sa tu aj zvyšky nízkeho
kamenného múru. Dominantou chrámu je ikonostas pochádzajúci z
obdobia výstavby chrámu. Nad obrazom Posledná večera by mala byť
ikona Krista-Pantokrátora, tu je však nahradená obrazom Bohorodičky s
dieťaťom. Vzácne sú aj ďalšie ikony, drevené svietniky a ďalšie
bohoslužobné predmety.
Príkra (NKP)
Drevený chrám sv. archanjela Michala bol
postavený v roku 1777. Jeho fundátorom bol
Joan Skrjavskyj, kantor – učiteľ z Príkrej. Je
situovaný na miernom návrší nad dedinou.
Samonosná veža i trojstupňovité štvoruhlé
kupoly nad svätyňou a nad loďou sú
zakončené malými cibuľkami a kovanými
krížmi. Strecha objektu i veže je pokrytá
šindľom. V najvyššej veži sa nachádza zvon z
roku 1759. Oltár, drevená polychrómovaná
architektúra so štyrmi radmi ikon a cárskymi
Šemetkovce (NKP)
Drevený chrám sv. archanjela Michala bol
postavený v roku 1752 na vyvýšenom mieste
nad dedinou. Podľa tradície bol prenesený z
druhej strany obce. Zrubová, trojpriestorová
stavba je pokrytá šindľom. Dvojstupňovité
kupoly sú zakončené kužeľovitými vežičkami a
kovanými krížmi. Vľavo od objektu stojí novšia
drevená zvonica. Na severnej strane sa
nachádza
cintorín.
Ikonostas
a
oltár
pochádzajú z druhej polovice 18. storočia a

dverami a ikonostas pochádzajú z 18. storočia.
Na hlavnom oltári je skriňový bohostánok a
ikona Ukrižovanie.
Chrám obnovovali v roku 1903, po vojne v
rokoch
1946-1947,
čiastočne
v
sedemdesiatych rokoch ako aj v roku 1999.
Ikonostas po rozobraní bol umiestnený medzi
zbierky Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo
Svidníku, kde je bezpečne uložený. Chrám je
teraz liturgicky nefunkčný.

boli reštaurované v rokoch 1969-1970. Na
oltári zdobenom stĺpikmi je malý bohostánok a
ikona Panny Márie. Na dverách sú zobrazení
štyria evanjelisti a výjav Zvestovania.
Chrám bol opravovaný po roku 1945, v 90.
rokoch bol reštaurovaný aj ikonostas. V roku
1999 bola vymenená podmurovka, podlaha,
opravená strecha a zabezpečená statika
chrámového objektu.

Podľa Dancák, F.: Homo viator, spracoval oMZ.

Liturgický

program

07.07. – 13.07.2008
Deň

Pamiatka

Pondelok
07.07

Prepodobní otcovia Tomáš
z Maley a Akios

Utorok
08.07.

Streda
09.07.

Svätý hieromučeník Pankrác,

Nedeľa
13.07.

Laura
† Štefan, Mária, panychída

––
––

18:00 † Jozef, Julius

Baňa

––

Kaplnka
Sekčov

15:30

† Ján, panychída

––

Kaplnka

––

Sekčov

18:00

Svätá mučenica Eufémia

Svätí mučenici Proklos a Hilarios

Baňa

–––

Kaplnka

–––

Sekčov

––
––-

Sekčov

7:30

Baňa
Prepodobný otec Michal Maleinský
Kaplnka
Sekčov

ekumenických snemov

8:00
V

Zhromaždenie k sv. archanjelovi Gabrielov Kaplnka

––† Ján, Anna, Fedor,
panychída

–––
–––

9. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Baňa

† Imrich, Barbara
† Ján
* na úmysel

MH 17:30 Moleben k bl. Vasiľovi
18:00 * Irena, Peter s rod.

Baňa
Kaplnka

Pamiatka sv. otcov prvých šiestich

* na úmysel

17:15 † Vincent, Ján, Anna

Prepodobný otec Anton

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
12.07.

18:00 * Pavol, Monika, Lucia,

Baňa

Pečersko-Kyjevský

Piatok
11.07.

Sekčov

Sekčov

tauromenský biskup

Štvrtok
10.07

Čas

Baňa
Kaplnka

Svätý veľkomučeník Prokop

Úmysel

Miesto

15:00

* Ján, Eva (40 r. manž.)
* za veriacich
Večiereň

10:00

* na úmysel

10:00
–––

hl. 8.
MH – Moleben k bl. hieromuč. Vasiľovi, V – Večiereň

