
PONDELOK 22. máj
Mučeník Bazilisk
Sk 17, 1 – 15, zač. 39; Jn 11, 47 – 57, 
zač. 40 (HS: 227, 241; PZ: 192, 208)
07.00 za zdravie a požehnanie Mareka, 
Martiny a Michaely
UTOROK 23. máj
Prepodobný vyznávač Michal
Sk 17, 19 – 28a, zač. 40b; Jn 12, 19 – 36a, 
zač. 42a (HS: 227, 241; PZ: 192, 208)
18.00 + Pavlína
STREDA 24. máj
Zakončenie Paschy
Sk 18, 22 – 28, zač. 41; Jn 12, 36 – 47, zač. 
43 (HS: 148, 227, 241; PZ: 101, 194, 208)
18.00 za zdravie a požehnanie Imri-
cha, Anny, Heleny, Jany
ŠTVRTOK 25. máj
Pánovo nanebovstúpenie. Tretie 
nájdenie hlavy Jána Krstiteľa. Prikázaný 
sviatok. Myrovanie
Sk 1, 1 – 12, zač. 1; Lk 24, 36 – 53, zač. 
114 (HS: 155, 243; PZ: 109, 210)
18.00 za zdravie a požehnanie Františ-
ka a rodiny Borošovej
PIATOK 26. máj
Apoštol Karpos
Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 14, 1 – 11a, zač. 
47 (HS: 243; PZ: 210)
18.00 + Johana
SOBOTA 27. máj
Hieromučeník Terapont
Sk 20, 7 – 12, zač. 43; Jn 14, 10b – 21, 
zač. 48a (HS: 243; PZ: 210)
07.00 + z rodiny Šoltýsovej a Paločko-
vej
NEDEĽA 28. máj
Siedma nedeľa po Pasche – svätých 
otcov 1. nicejského snemu. Prepodobný 
Nikita
Sk 20, 16 – 18a. 28 – 36, zač. 44; Jn 17, 1 
– 13, zač. 56 (HS: 243, 246; PZ: 210, 213)
Hlas 6.; 11.00 hod.

PONDELOK 29. máj
Prepodobná mučenica Teodózia
Sk 21, 8 – 14, zač. 45; Jn 14, 27b – 15, 7, 
zač. 49 (HS: 243; PZ: 210)
07.00 poďakovanie za ochranu Stani-
slava a Júlie 
UTOROK 30. máj
Prepodobný Izák
Sk 21, 26 – 32, zač. 46; Jn16, 2b – 13a, 
zač. 53 (HS: 243; PZ: 210)
18.00 + Mária, Bartolomej, Paraska, 
Mikuláš
STREDA 31. máj
Apoštol Hermas
Sk 23, 1 – 11, zač. 47; Jn16, 15 – 23, zač. 
54 (HS: 243; PZ: 210)
18.00 za zdravie a požehnanie Imricha 
a Anny Dančákovcov
ŠTVRTOK 1. jún
Mučeník Justín
Sk 25, 13 – 19, zač. 48; Jn 16, 23b – 33a, 
zač. 55 (HS: 243; PZ: 210)
18.00 za zdravie a požehnanie Imricha 
a Márie
PIATOK 2. jún
Zakončenie sviatku Nanebovstúpenia 
Patriarcha Nikefor Vyznávač
Sk 27, 1 – 44, zač. 50; Jn 17, 18 – 26, 
zač. 57 (HS: 243; PZ: 210)
18.00 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva
SOBOTA 3. jún
Piata zádušná sobota
Sk 28, 1 – 31, zač. 51; Jn 21, 15 – 25, 
zač. 67 (HS: 162; PZ: 116)
07.00 + za zosnulých zapísaných v 
Knihe hramôt
NEDEĽA 4. jún
Nedeľa svätej Päťdesiatnice. Myrova-
nie
Sk 2, 1 – 11, zač. 3; Jn 7, 37 – 52; 8, 12, 
zač. 27 (HS: 248; PZ: 216)
11.00 hod.

zdroj: Slovo

   „Kým som na svete, som svetlo sveta“ – týmito slovami sa začína uzdravenie 
človeka, slepého od narodenia. Ježiš ho stretol spolu so svojimi učeníkmi na ceste 
z chrámu. Keď ho zbadali, opýtali sa Ježiša, kto je zodpovedný za jeho slepotu. 
On sám, alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý? Inú možnosť, ktorá by za slepotou 
mohla stáť, v tomto prípade nepoznali. Ale Ježišova odpoveď ponúka aj tretie 
vysvetlenie. Tento človek tu je na to, aby sa na ňom mohli zjaviť Božie skutky. A 
urobí niečo pozoruhodné. Napľuje na zem, zo sliny urobí blato, natrie ním oči 
slepého a pošle ho umyť sa do rybníka Siloe. Vo chvíli, keď to slepec všetko 
urobil, po prvýkrát v živote začal vidieť. Ježiš, svetlo sveta, mu dal pohľad, aký 
ešte nikdy nezažil. Videl nielen svet okolo seba, všetko to, čo si doteraz len 
predstavoval vo svojej mysli. Videl ešte niečo dôležitejšie. Uvidel a spoznal, kto je 
Ježiš – že je to Boží syn. 
   Svetlo sveta, Ježiš, však neprišiel iba kvôli jednému slepcovi. On prišiel, aby sa 
stal svetlom celého sveta, teda každého človeka. Chce byť svetlom pre teba aj pre 
mňa. Vieš ako? Tým, že nás osvieti. Nie iba tak navonok, ako keď na vás niekto 
zasvieti baterkou. Chce, aby svetlo vstúpilo do nášho vnútra a aby sme skrze neho 
videli. Všetci sme už týmto procesom prešli. Kedy? Keď sme boli pokrstení. Krst 
aj presne takto nazývame – osvietením. Prvotní kresťania, ktorí ho prijímali ako 
dospelí, od neho neočakávali len obmytie a očistenie od všetkých svojich 
hriechov. Očakávali od krstu aj Kristov pohľad na svet a ľudí. Preto sa pri krste 
spomína, že sme si Krista obliekli. 
   Vidieť ako Ježiš, počúvať ako Ježiš, konať ako Ježiš. Dnes by sme to mohli 
nazvať jedným celkom populárnym slovíčkom – empatia. Podľa definície to je 
vcítenie, prenášanie sa do sveta predstáv niekoho iného. Do jeho spôsobu mysle-
nia a postojov. A tým niekým iným má byť pre nás Ježiš. Koho vidí Ježiš, keď sa 
díva na opilca, a koho vidím ja? Koho vidí Ježiš, keď sa díva politika, nášho 
nadriadeného, na postihnutého, na inoverca, na hriešnicu... a koho vidím ja? Koho 
vidím, keď sa pozriem na suseda alebo na svojich najbližších? Viem sa pozerať 
okolo seba tak, aby som nesúdil, neopovrhoval, nebol hrubý a vulgárny, nereptal, 
nenadával, nevadil sa...? Ak nie, tak spolu volajme na toho, kto nám všetkým 
môže a chce  pomôcť: „Svetlo sveta, osvieť ma!“

o. Marek
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Jeho meno má grécky pôvod a znamená 
víťaz. Svätý Nikefor sa narodil v roku 750 
alebo 758 v Konštantínopole. Jeho rodičia sa 
volali Teodor a Eudokia. Ako potomok 
vznešeného rodu, podobne ako jeho otec, 
pracoval 12 rokov v (od roku 775) vo funkcii 
osobného tajomníka cisára. Hlavným sekretá-
rom bol vtedy neskorší patriarcha Tarasios. V 
tomto postavení sa Nikefor zúčastnil v roku 
787 na koncile v Nicei. Následne odišiel do 
tráckeho Bosporu a sa stal z neho pustovník. 
Od roku 802 spravoval v Konštantínopole 
veľkú nemocnicu. V roku 806 ho cisár ešte 
ako laika proti vôli vedúcich cirkevných 
kruhov a Teodora Studitu ustanovil za 
nástupcu Tarasia na patriarchálnom stolci. 
Nikefor bol spočiatku málo samostatný, 
avšak počas obrazoboreckých sporov sa 
rozhodne so svojím niekdajším protivníkom 
Teodorom Studitom postavil proti cisárovi 
Levovi V. V roku 815 ho preto cisár zosadil a 

poslal do vyhnanstva neďaleko Chalcedónu. V exile obzvlášť literárne tvoril a 
obhajoval úctu k ikonám. Nikefor Vyznávač zomrel 5. apríla 828. O 19 rokov 
neskôr preniesli jeho pozostatky do Chrámu svätých apoštolov v Konštantínopole. 
V tom istom čase ho vyhlásili za svätého.

► Májové pobožnosti. Pred nami je posledných desať dní mariánskeho mesiaca 
máj. Pozývame vás na večerné májové pobožnosti pre každou svätou liturgiou. 
► Nanebovstúpenie Pána. Vo štvrtok 25. mája je prikázaný sviatok Voznesenija 
– Nanebovstúpenia Pána. Svätá liturgia s myrovaním bude v Ľubovci o 18.00 hod. 
► Sväté liturgie v nedeľu 28. mája: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec. Pri svätých liturgiách je zbierka na podporu Katolíckych masmédií. 
► Prvopiatkový týždeň. Týždeň od 29. mája je prvopiatkový. V Ľubovci budem 
spovedať v piatok 2. júna. Dopoludnia od 08.15 hod. bude spoveď chorých a 
popoludní od 16.30 hod. bude spoveď v chráme. Počas celého dňa bude chrám 
otvorený k poklone pred Najsvätejšou Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa 
rozpisu.
► Zádušná sobota. Sobota 3. júna je posledná zádušná sobota v tomto roku. 
Svätá liturgia za všetkých zosnulých zapísaných v Knihe hramôt bude o 07.00 
hod. 
► Sväté liturgie v nedeľu 4. júna: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec. V túto nedeľu je zároveň sviatok Svätej Päťdesiatnice – Zoslania Sväté-
ho Ducha. Pri svätých liturgiách bude myrovanie. 

Ak spravíš hoci len jeden krok k Ježišovi, on sa k tebe priblíži sto krokmi. Ako otec miloval 
márnotratného syna, tak Pán Boh denne rozmýšľa o tebe, pozerá sa do diaľky, či sa 
nevraciaš naspäť k nemu! Margaréta z Kortony bola veľká hriešnica, ktorá bola hanbou pre 
rodičov a pohoršením pre celé mesto.  Keď raz bola sama doma, pribehol k nej pes jej 
hriešneho priateľa a začal žalostne klopať, skučať a ťahať ju za šaty, aby šla za ním. 
Hriešnica Margaréta mimovoľne šla, kam ju viedol pes a prišla k jednej jame, ktorá bola 
zakrytá raždím, konármi a čečinou. Pes so skuvíňaním odhŕňal tieto konáre od jamy a o 
krátky čas sa ako blesk z jasného neba ukázalo mŕtve telo jej hriešneho priateľa. Bolo 
celkom dotlčené, skrvavené a zmodrené, takže Margaréta takmer omdlela od strachu, keď 
to videla. Keď sa spamätala, premohol ju veľký strach zo stavu, v akom videla priateľa. 
Napadlo jej: „A kde je teraz jeho duša?“ Z jeho mŕtvych úst počula: „Vo večnom ohni“. 
Vyľakalo ju to! Aj ju čaká podobný osud. Rozhodla sa kajať. Vrátila sa do otcovského 
domu. Ale odtiaľ ju vyhnali. Zaklopala na kláštornú bránu, ale ani tam ju, takú hriešnicu, 
neprijali. Zašla do cerkvi, kľakla si pred kríž a začala sa modliť, čo nerobila už dávno. 
Plakala nad svojím bludným životom a vravela: „Milosrdný Ježišu! Rodičia ma vyhnali, do 
kláštora ma neprijali. Spravíš aj ty podobne? Odoženieš ma od seba? Ty, ktorý si odpustil 
hriechy hriešnici Magdaléne; ktorý si apoštola Petra, ktorý ťa zradil, ustanovil za hlavu 
Cirkvi; ktorý si svojho prenasledovateľa Pavla povolal za apoštola, zmiluj sa nado mnou, 
hriešnicou, ktorá, pravda, ťažko a veľa hrešila, ale teraz sa so skrúšeným srdcom vracia k 
tebe a sľubuje ti polepšenie.“ Na tieto slová Ježiš prehovoril z kríža: „Dieťa moje, čoho sa 
bojíš? Môjho milosrdného srdca? Už si zabudla, že som prišiel volať k pokániu (porov. Mt 
9, 13) a že v nebi je väčšia radosť nad jedným kajúcim sa hriešnikom ako nad 99 spravodli-
vými (porov. Lk 15, 7.10)?“ Kajala sa teda, svoj ďalší život prežila v modlitbách, pôstoch, 
umŕtvovaní a stala sa svätou. Nepochybuj o nekonečnom Božom milosrdenstve, aj keby 
aké veľké rany si mal na duši. Nezabúdajme ale ani na prísnu Božiu spravodlivosť k tým, 
ktorí sa v živote vo svojej pýche a zaslepenosti neponáhľajú využiť Božie milosrdenstvo vo 
svätej spovedi. Pán Boh dal človeku slobodnú vôľu, preto si každý človek môže vybrať, čo 
chce: dobro alebo hriech, nebo alebo peklo, môže slúžiť Bohu alebo Luciferovi. Nikdy 
nezabúdajme na to, že príde čas, keď Boh každému odplatí podľa jeho skutkov (porov. Mt 
16, 27) – „A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života“ (Mt 25, 
46). Je anjelské žiť nevinne a čisto, ľudské je potknúť sa, zhrešiť, ale zotrvávať  v hriechu, 
zatvrdiť sa, nekajať sa, nevyspovedať sa – to je diabolské! Napomínam vás slovami 
apoštola Pavla, drahí moji veriaci, že „hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!“ (2 
Kor 6, 2), „keď počujete jeho (Svätého Ducha) hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia“ (Hebr 3, 
8), lebo neviete, či to nebude posledné napomenutie, či to pre nás nebude posledný veľký 
pôst. 
Spravme poriadok vo veciach našej duše v dobrej svätej spovedi teraz, keď je na to čas, a 
ešte aj čas prípravy na Sviatok slávneho Kristovho vzkriesenia i nášho slávneho vzkrie-
senia, aby sme boli hodní počuť láskavé slová z úst večného Sudcu: „Poďte, požehnaní 
môjho Otca, zaujmite miesto v Kráľovstve, pripravené pre vás od večnosti.“ Amen.
Váš úprimne milujúci otec
† Pavel, OSBM, biskup

V tomto čísle nášho Farského hlásnika prinášame záverečnú časť pastierske-
ho listu bl. vladyku Gojdiča, ktorý napísal počas svojho biskupského pôsobe-
nia k obdobiu Veľkého pôstu a dobrej príprave na Veľkonočné sviatky. 

Duchovné otáznikyOznamy

Svätý Nikefor Vyznavač, konštantínopolský patriarcha

Od prešovského biskupa
Milovaní moji veriaci!


