
PONDELOK 12. jún
Prepodobní Onufrios Veľký a Peter 
Athosský
Rim 2, 28 – 3, 18, zač. 83; Mt 6, 31 – 34. 
7, 9 – 11, zač. 19 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Terézia, Svetlana, Zuzana, 
Mária, Peter
UTOROK 13. jún
Mučenica Akvilína
Rim 4, 4 – 12, zač. 86; Mt 7, 15 – 21, 
zač. 22 (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + rehoľná sestra Blažeja
STREDA 14. jún
Prorok Elizeus
Rim 4, 13 – 25, zač. 87; Mt 7, 21 – 23, 
zač. 23 (HS: 156; PZ: 111)
18.00 + z rodiny Borošovej a Turčíko-
vej
ŠTVRTOK 15. jún
Sviatok Najsvätejšej Eucharistie. 
Myrovanie
1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Jn 6, 48 – 
54, zač. 23 (HS: 254; PZ: 223)
18.00 + Ján Chomjak
PIATOK 16. jún
Biskup Tychón Divotvorca
Rim 5, 17 – 6, 2, zač. 90; Mt 9, 14 – 17, 
zač. 31 (HS: 254; PZ: 223)
18.00 + Mária, Anna, Ján, Vojtech
SOBOTA 17. jún
Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael
Rim 3, 19 – 26, zač. 84; Mt 7, 1 – 8, zač. 
20a (HS: 254; PZ: 223)
07.00 za Božiu pomoc a obrátenie 
Barbara, Marek
NEDEĽA 18. jún
Druhá nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeník 
Leontios
Rim 2, 10 – 16, zač. 81b; Mt 4, 18 – 23, 
zač. 9 (HS: 143, 254; PZ: 96, 223)
Hlas 1.; 10.00 hod.

PONDELOK 19. jún
Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat
Rim 7, 1 – 13, zač. 94; Mt 9, 36 – 10, 8, 
zač. 34 (HS: 248, 251, 387; PZ: 216, 
219, 367)
07.00 + Jozef
UTOROK 20. jún
Hieromučeník Metod Patarský
Rim 7, 14 – 8, 2, zač. 95; Mt 10, 9 – 15, 
zač. 35 (HS: 254; PZ: 223)
18.00 + Pavlína
STREDA 21. jún
Mučeník Julián Tarzský
Rim 8, 2 – 13, zač. 96; Mt 10, 16 – 22, 
zač. 36 (HS: 254; PZ: 223)
18.00 + z rodiny Škripkovej
ŠTVRTOK 22. jún
Zakončenie sviatku Najsvätejšej 
Eucharistie. Hieromučeník Eusebios
Rim 8, 22 – 27, zač. 98; Mt 10, 23 – 31, 
zač. 37 (HS: 254; PZ: 223)
18.00 + z rodiny Bartkovej
PIATOK 23. jún
Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišo-
vho. Voľnica. Myrovanie
Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Jn 3, 13 – 17, 
zač. 9 (HS: 257; PZ: 226)
18.00 + Martin
SOBOTA 24. jún
Narodenie Jána Krstiteľa
Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Lk 1, 1 – 
25. 57 – 68. 76. 80., zač. 1 (HS: 388; PZ: 
369)
07.00 + Peter, Ján
NEDEĽA 25. jún
Tretia nedeľa po Päťdesiatnici. 
Prepodobná mučenica Febrónia
Rim 5, 1 – 10, zač. 88; Mt 6, 22 – 33, 
zač. 18 (HS: 144; PZ: 97)
Hlas 2.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

  Svoj vodičský preukaz som si začal robiť v štrnástich rokoch. Na dedine, kde 
som vyrastal, ma starší chlapci najprv párkrát na motorke zviezli. Neskôr ma 
nechali sedieť vpredu a riadiť, a nakoniec som si mohol jazdu, pri ktorej nebolo 
treba šliapať na pedále, vyskúšať aj sám. Nebavilo ma však voziť sa len tak po 
bočných cestách a byť stále v strehu pred žltobielym autom s nápisom VB. Ísť na 
vlastnej pionierke (vtedy iba s povinnými okuliarmi na očiach), bez strachu po 
hlavnej ceste alebo ešte výnimočne odviezť nejakú kamarátku, to bolo už „iné 
kafe“. A to sa bez vodičáku nezaobišlo. Začal som teda ešte v štrnástich a po 
záverečných skúškach som musel nejaký týždeň-dva počkať, kým som mal 
začiatkom prázdnin pätnásť rokov a mohol som si preukaz vyzdvihnúť. Z obdobia 
príprav a učenia, keď som študoval križovatky (vtedy boli často uvedené ako 
účastníci cestnej premávky aj povozy s koňmi) si dodnes pamätám dve čísla. Bol 
to paragraf 16, odstavec 2 a paragraf 15 odstavec 4 z vtedajšej vyhlášky. Prvý 
hovorí o prednosti v jazde vozidiel prichádzajúcich sprava a druhý o prednosti 
protiidúceho vozidla, ak odbočujem vľavo. Boli to tie najzákladnejšie a najviac 
používané pravidlá prednosti, preto si tie čísla pamätám dodnes. 
 Vedieť, čo a kto má kedy prednosť, je veľmi potrebné nielen na cestách, 
ale aj mimo nich: kedy oddych, kedy práca, kedy zábava a priatelia, kedy rodina a 
iné povinnosti a medzi tým všetkým aj kedy Boh, modlitba, liturgia, sviatosti... 
 Dnešná nedeľa hneď prvá po sviatku Zostúpenia Svätého Ducha je v 
našom obrade Nedeľou všetkých svätých. Každý z týchto ľudí – svätcov, dosiahol 
svätosť iným, svojím vlastným spôsobom. Ale to rovnaké, čo ich spája a zároveň 
aj vedie k svätosti, je ich láska k Pánovi. Láska, ktorá má prednosť pre všetkým 
ostatným. 
 Ježiš dnes v evanjeliu hovorí, že ten, kto viac miluje otca, matku syna, 
dcéru, ako jeho, tak ho nie je hoden. To je prvé a najzákladnejšie pravidlo pred-
nosti pre život, ktoré potrebujeme poznať. Láska k Bohu má prednosť pred 
všetkým. Prečo by to tak malo byť? Prečo si Boh tak nárokuje na našu lásku? 
Odpoveď je jednoduchá, tak ako pri všetkých Božích požiadavkách na nás: aby 
sme boli šťastní. On nemá iný dôvod na to, aby nás usmerňoval. Každé jedno z 
pravidiel a prikázaní, ktoré nám dáva, je tu pre naše dobro. 
 Nepoznať či ignorovať dopravné predpisy je poriadne nebezpečné, ale 
myslím si, že mať podobný postoj k Božím pravidlám, spôsobí väčšiu – večnú 
katastrofu. 

o. Marek
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Kto má kedy prednosť



Amos (hebr. Amós = zaťažený bremenom) pochádzal z Tekóy, mestečka pri Betleheme. 
Bol pastierom a „narezávačom poľných fíg“. Okolo r. 760 ho Boh poslal do Bételu, 
centra izraelskej modloslužby. Amos rozpráva o svojom povolaní za proroka veľmi 
názorne a živo (Am 3, 8; 7,14 – 17), ale pritom zdôrazňuje, že nie je profesionálnym 
prorokom, doslovne prorockým synom. Pre jeho proroctvo proti Izraelskému kráľovstvu 
a kráľovskému domu ho kňaz Amasiáš čoskoro vyhnal z Bételu. Amos sa vrátil do 
Júdskeho kráľovstva, kde pôsobil asi do r. 746 pred Kr. O jeho ďalšom živote ani o jeho 
smrti sa nezachovali nijaké správy. Pôsobil za čias júdskeho kráľa Oziáša  a izraelského 
kráľa Jeroboama II., v čase, keď bolo Izraelské kráľovstvo v najväčšom politickom a 
hospodárskom rozkvete, ale aj vo veľkom náboženskom a mravnom úpadku. Obžalob-
nými prorockými rečami sa Amos obracal proti krivdám páchaným v krajine, najmä v  
súdnictve a hospodárstve. Keďže predstavitelia národa zneužívali ľudí nízkeho pôvodu a 
neistého sociálneho postavenia na svoje ziskuchtivé a pôžitkárske ciele, a tým hrešili 
proti Božiemu právu, musel ohlasovať výrok smrti nad kráľovstvom. Hrozil boháčom, 
ktorí zveľaďovali svoj majetok podvodom a šliapali po chudákoch a nivočili bedárov. 
Zdôrazňoval, že takéto zločiny nemožno odčiniť ani najslávnostnejšími obetnými darmi. 
Kým boháči neprestanú vykorisťovať chudobných a kým sa Izrael nerozhodne znova 
nastoliť právo a spravodlivosť, Jahve bude k nemu neúprosný, keď nadíde deň súdu nad 
Izraelom a nad každým, kto hreší proti Jahveho výzve na obrátenie. 

► Júnové pobožnosti. Jún je zasvätený úcte Najsvätejšieho Ježišovho srdca. Pozývame 
vás na modlitbu Molebenu k Božskému srdcu v priebehu týždňa pred svätými liturgiami.
► Najsvätejšia Eucharistia. Vo štvrtok 15. júna je sviatok Najsvätejšej Eucharistie – 
Poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. Svätá liturgia 
s myrovaním bude v Ľubovci o 18.00 hod. 
► Sväté liturgie v nedeľu 18. júna: V nedeľu 18. júna bude slávnosť prvého svätého 
prijímania detí. Svätá liturgia sa začne o 10.00 hod. Prvé štyri lavice na ľavej strane budú 
obsadené pre rodinu prvoprijímajúcich detí.  Sväté liturgie vo filiálnych obciach: 08.00 
Janov; 09.00 Ruské Pekľany (rim. kat. svätá omša). 
► Sviatok Božského srdca a Modlitby matiek. V piatok 23. júna je sviatok Božského 
srdca – Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista Milujúceho ľudí. Svätá liturgia s 
myrovaním bude v Ľubovci o 18.00 hod. Po nej pozývame všetky mamy bez ohľadu na vek 
na Modlitbové stretnutie matiek. Farnosť navštívia mamy, ktoré sa podelia so skúsenosťami 
z modlitebných stretnutí, a hneď aj povedú jedno ukážkové stretnutie. 
► Sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa. V sobota 24. júna je sviatok Narodenia sv. Jána 
Krstiteľa. V katedrálnom chráme bude dopoludnia odpustová slávnosť.  
► Sväté liturgie v nedeľu 25. júna: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 Ľubovec. V 
túto nedeľu je v Ľutine púť rodín – stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov s otcom 
arcibiskupom. 
► Dary na chrám: Mária Štofanová – 20 eur; Jozef Boroš – 100 eur; Mikuláš Štofan – 
100 eur; rod. Slebodníková – 20 eur; rod. Karoliová – 40 eur; Ján Haraus – 20 eur; 
Bohuznáma – 300 eur; Štefan Turčík – 50 eur; z krstu Róberta Havrillu – 60 eur; rod. 
Lechová – 200 eur; František Marton – 50 eur; z pohrebu + Štefana Gajdoša – 100 eur; 
Mária Štofanová – 20 eur; Jozef Boroš – 100 eur; Bohuznáma na kvety k Božiemu hrobu – 
20 eur; z pohrebu + Imricha Šebeša – 130 eur; Helena Paločková – 20 eur; bohuznáma – 20 
eur; Jozef Boroš – 100 eur; Imrich Boroš – 50 eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať! 

Jedného krásneho dňa sme išli s našimi ovcami k pozemku mojich rodičov, ktorý 
leží na východnom úpätí hory a volá sa Chousa Velha. Doobeda tam začalo popr-
chávať, sotva viac ako rosa. Stúpali sme z ovcami po svahu hory a snažili sme sa 
nájsť nejakú skalu, ktorá by nám poslúžila ako úkryt. Vtedy sme vkročili po prvý-
krát do požehnanej jaskyne. Leží uprostred olivového hája, ktorý patrí môjmu 
krstnému otcovi Anastázovi. Odtiaľ je vidieť dedinu, v ktorej som sa narodila, dom 
mojich rodičov a miesto Casa Velha a Eira da Pedra. Tento olivový háj, ktorý patril 
rôznym majiteľom, sa tiahne až na okraj týchto miest. Strávili sme tam celý deň, i 
keď už prestalo pršať a slnko krásne a jasne žiarilo. Zjedli sme desiatu a modlili 
sme sa ruženec. A neviem, či to bolo aj vtedy, že sme sa, ako som Vám, Excelencia, 
už povedala, nechávali perly ruženca kĺzať medzi prstami a hovorili len „Zdravas 
Mária“ a „Otče náš“. Keď sme modlitbu ukončili, začali sme sa hrať s kamienkami. 
Chvíľu sme sa hrali, keď sa tu zrazu zachveli stromy pri silnom vetre a my sme sa 
išli pozrieť, čo sa to deje, preto že bol jasný deň. Videli sme postavu, o ktorej som 
už rozprávala, ako ide cez olivový háj k nám. Hyacinta a František ju ešte nikdy 
nevideli a ja som im o nej nerozprávala. Ako sa približovala, mohli sme rozoznať 
jej vzhľad: štrnásť až pätnásťročný mladík, belší ako sneh, slnko ho robilo priesvit-
ným, akoby bol z krištáľu a bol veľmi pekný. Keď k nám prišiel, hovoril: 
„Nebojte sa! Som anjel mieru! Modlite sa so mnou.“  
Pokľakol na zem, sklonil čelo až k zemi a prikázal nám opakovať trikrát tieto slová: 

„Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, 
dúfam v teba, milujem ťa! Prosím za 
odpustenie pre tých, ktorí neveria, tebe sa 
neklaňajú, v teba nedúfajú a teba nemilu-
jú.“
Potom vstal a povedal: 
„Tak sa modlite. Srdce Ježišovo a Márie 
vaše prosby vypočujú.“
Jeho slová sa vryli tak pevne do našej 
pamäti, že sme na ne nikdy nezabudli. Od 
tej doby sme trávili dlhý čas tým, že sme 
hlboko sklonení opakovali tú modlitbu, až 
sme niekedy zmorení únavou padli. 
Okamžite som navrhla, aby sme o tom 
nikomu nepovedali, a tentokrát ma, vďaka 
Bohu, poslúchli.

Práve prebiehajúci rok prežívame v duchovnom zameraní na 100. výročie 
zjavenia Panny Márie vo Fatime. V nedeľu 25. júna chce vladyka Ján Babjak 
SJ, prešovský arcibiskup metropolita zasvätiť celú archieparchiu Nepoškvr-
nenému srdcu Panny Márie. Vo všetkých našich farnostiach preto prebieha 
duchovná príprava na toto zasvätenie. Aj na stránkach Farského hlásnika 
ponúkame niekoľko myšlienok, aby sme lepšie mohli prežiť tento fatimský 
rok. Vybral som ich z knihy Sestra Lucia hovorí o Fatime. Sú to vlastne listy, 
v ktorých z poslušnosti biskupovi Msgr. Josému Alvesovi Correira da Silva 
opisuje sestra Lucia udalosti, ktoré predchádzali zjaveniu Panny Márie.

Duchovné otáznikyOznamy

Svätý prorok Amos


