
PONDELOK 26. jún
Prepodobný Dávid zo Solúna
Rim 9, 18 – 33, zač. 102; Mt 11, 2 – 15, 
zač. 40 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Vladislav

UTOROK 27. jún
Prepodobný Samson Pohostinný
Rim 10,11 – 11,2a, zač. 104; Mt 11, 16 – 
20, zač. 41 (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + z rodiny Pavlovičovej

STREDA 28. jún
Prenesenie ostatkov nezištníkov Kýra a Jána
Rim 11, 2b – 12, zač. 105; Mt 11, 20 – 
26, zač. 42 (HS: 156; PZ: 111)
18.00 + Ján, Jolana, Helena, František, 
František

ŠTVRTOK 29. jún
Apoštoli Peter a Pavol. Prikázaný 
sviatok. Myrovanie
2 Kor 11, 21 – 12, 9, zač. 193; Mt 16, 13 
– 19, zač. 67 (HS: 390; PZ: 371) 
18.00 na úmysel darcu

PIATOK 30. jún
Zbor dvanástich apoštolov
Rim 11, 25 – 36, zač. 107; Mt 12, 1 – 8, 
zač. 44 (HS: 392; PZ: 373) 
18.00 + Konštantín, Anton, Jozef, 
Jozef, Mária

SOBOTA 1. júl
Nezištníci a divotvorci Kozma a Damián
Rim 6, 11 – 17, zač. 92; Mt 8, 14 – 23, 
zač. 26 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Štefan Marton

NEDEĽA 2. júl
Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici. 
Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky 
v Blachernách
Rim 6, 18 – 23, zač. 93; Mt 8, 5 – 13, 
zač. 25 (HS: 145, 393; PZ: 99, 374)
Hlas 3.; 11.00 hod.

PONDELOK 3. júl
Mučeník Hyacint
Rim 12, 4 – 5; 15 – 21, zač. 109; Mt 12, 
9 – 13, zač. 45 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Mária, Milan

UTOROK 4. júl
Arcibiskup Andrej Jeruzalemčan. 
Prepodobná Marta, matka sv. Simeona
Rim 14, 9 – 18, zač. 114; Mt 12, 14 – 16. 
22 – 30, zač. 46 (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + Pavol

STREDA 5. júl
Apoštolom rovní Cyril a Metod
Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Mt 5, 14 – 
19), zač. 11 (HS: 395; PZ: 376)
08.00 + Anna, Michal

ŠTVRTOK 6. júl
Prepodobný Sisóes Veľký
Rim 15, 17 – 29, zač. 118; Mt 12, 46 – 
13, 3a, zač. 49 (HS: 157; PZ: 112)
18.00 + z rodiny Trochanovej

PIATOK 7. júl
Prepodobní Tomáš z Maley a Akakios
Rim 16, 1 – 6, zač. 120; Mt 13, 3b – 9, 
zač. 50 (HS: 159; PZ: 114)
18.00  za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

SOBOTA 8. júl
Veľkomučeník Prokop
Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 9, 9 – 13, 
zač. 30 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Jozef, Anna, Štefan Martonov-
ci

NEDEĽA 9. júl
Piata nedeľa po Päťdesiatnici. Hiero-
mučeník Pankrác
Rim 10, 1 – 10, zač. 103; Mt 8, 28 – 9, 1, 
zač. 28 (HS: 145; PZ: 100)
Hlas 4.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

   Pane Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, ty nás miluješ večnou láskou. Dobrý pastier, 
položil si život za nás a pre našu spásu si sa obetoval skôr, než sme ťa poznali a mohli 
milovať. Láskyplný Ježiš, ty si tým, ktorí si ctia tvoje Božské Srdce, prisľúbil hojnosť 
svojich milostí. Ak sú spútaní nejakým hriechom, vyslobodenie. Ak sú vlažní, horlivosť. 
Ak sú horliví, vysokú dokonalosť. A všetkým ctiteľom bez rozdielu blažené skonanie a 
šťastné stretnutie s tebou vo večnosti.
   Presvätá Bohorodička, ty si nad cherubínov slávnejšia a dôstojnosťou prevyšuješ všetko 
tvorstvo. Kristus ťa daroval kresťanskému ľudu ako mocnú Ochrankyňu, aby si ho 
zastávala a zachránila hriešnikov i všetkých, čo u teba hľadajú útočisko. Preto ťa velebíme 
ako svoju Zástankyňu. Ty poznáš všetky naše utrpenia a nádeje, ty materinsky preciťuješ 
všetky naše
boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktorá trápi svet. Prijmi naše 
volanie, ktorým sa vo Svätom Duchu obraciame priamo na tvoje Srdce, a svojou láskou 
objím všetkých, ktorí toto objatie najviac očakávajú. Prijmi pod svoju materinskú ochranu 
celú ľudskú rodinu, našu Prešovskú archieparchiu, ktorú dnes s láskou zverujeme tebe, 
drahá Matka. Pod tvoju ochranu sa utiekame, Bohorodička, Panna. Neodmietni prosby nás,
ktorí sme v skúškach. Hľa, stojíme pred tebou, Matka Krista, a zasväcujeme sa tvojmu 
Nepoškvrnenému Srdcu. Chceme sa pri tomto zasvätení celej Prešovskej archieparchie 
tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zasvätiť aj Božskému Srdcu Ježišovmu. 
Nech sila tohto zasvätenia trvá po všetky veky a objíma kňazov, zasvätené osoby, rodiny, 
deti a mládež i všetkých veriacich našej archieparchie, i celej Prešovskej metropolie. Nech 
prekonáva každé zlo, ktoré zlý duch prebúdza v ľudských srdciach. Božské Srdce Ježišovo 
a Nepoškvrnené Srdce Márie, pomôžte nám víťaziť nad hrozbami zla, ktoré sa tak ľahko 
zakoreňuje v ľudských srdciach a môže spôsobiť zánik nášho sveta. 
Ježiš a Mária, prosíme vás:
   Od hladu a vojny osloboďte nás! Od nevypočítateľného sebazničenia osloboďte nás! Od 
terorizmu osloboďte nás! Od závisti a nenávisti osloboďte nás! Od hriechov proti ľudské-
mu životu osloboďte nás! Od ponižovania dôstojnosti Božích detí osloboďte nás! Od 
každého druhu nespravodlivosti v spoločenskom, národnom a medzinárodnom živote 
osloboďte nás! Od ľahkosti, s ktorou prestupujeme Božie prikázania, osloboďte nás! Od 
nemravnosti a zvrátenosti života osloboďte nás! Od úsilia zatieniť v srdciach ľudí samotnú 
Božiu pravdu osloboďte nás! Od straty svedomia citlivého na dobro a zlo osloboďte nás! 
Od hriechov proti Svätému Duchu osloboďte nás!
   Božské Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce Márie, prijmite toto volanie plné ľudského 
utrpenia. Pomôžte nám v sile Svätého Ducha víťaziť nad každým hriechom človeka, nad 
hriechom celej ľudskej spoločnosti. Nech sa ustavične prejavuje nekonečná spasiteľná moc 
vykúpenia: moc milosrdnej lásky. Nech zastaví zlo a premení svedomie všetkých ľudí. 
Nech sa v Ježišovom Božskom Srdci a v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie zjaví 
všetkým svetlo nádeje a záchrany ľudstva. Amen.
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Modlitba zasvätenia
Prešovskej archieparchie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie



Rodní bratia Kozma a Damián 
pochádzali z Malej Ázie. Ich otec bol 
pohan a matka kresťanka. Ako mladá 
skoro ovdovela.  Svojich synov však 
vychovávala k cnostnému životu. Aby sa 
bratia mohli lepšie venovať službe 
blížnym, stali sa lekármi. Neliečili však 
len ľudí, ale i dobytok. Čoskoro boli 
známi po celom okolí. Za svoje služby 
nebrali peniaze a nevenovali sa len 
telesným chorobám, ale svojim pacien-
tom prinášali i duchovnú útechu. Boh 
dal bratom i dar konať zázraky. Mnoho 
pohanov sa ich vplyvom takto obrátilo 

na kresťanskú vieru. 
Za Diokleciánovho prenasledovania boli zajatí aj obaja bratia. Natiahli ich na 
škripec, ale pretože Krista nezapreli, vladár nariadil, aby boli utopení. Keď ich 
stráže zviazali a hodili do mora, vlny ich bez ujmy vyniesli na breh. Vladár sa 
potom od nich chcel naučiť čarodejníctvu, ale oni ho presviedčali, aby prijal vieru v 
Krista. Na druhý deň ich dal vládca vrhnúť do ohňa, ale plameň im neublížil. Preto 
boli bratia zavesení na kríž. Mučitelia do nich hádzali kamene a strieľali šípy. Tie 
sa však podľa legendy od bratov odrážali a neuškodili im. Na koniec boli sťatí 
mečom okolo roku 303.

► Júnové pobožnosti. V mesiaci jún, zasvätenom úcte Najsvätejšieho Ježišovho 
srdca, vás pozývame na modlitbu Molebenu k Božskému srdcu v priebehu týždňa 
pred svätými liturgiami.
► Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Vo štvrtok 29. júna je prikázaný sviatok 
svätých apoštolov Petra a Pavla. Svätá liturgia so zbierkou na Dobročinné diela 
Svätého Otca bude v Ľubovci o 18.00 hod.
► Prvopiatkový týždeň. Týždeň od 3. júla je prvopiatkový. V Ľubovci sa bude 
spovedať tak, ako zvyčajne, v piatok 7. júla. Spoveď chorých bude dopoludnia od 
08.15 hod a spoveď ostatných veriacich v chráme popoludní od 16.30 hod.
► Modlitby pre Najsvätejšou Eucharistiou. V piatok 7. júla bude chrám 
otvorený k celodennej poklone pred Najsvätejšou Eucharistiou.
► Sväté liturgie v nedeľu 2. júla: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 10. júla: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec 

   Po dlhšej dobe sme sa jedného dňa hrali cez poludňajší odpočinok doma pri 
studni, ktorú mali moji rodiča na dvore, a ktorú sme volali Arneiro. Zrazu sme pred 
sebou uvideli tú istú postavu či anjela, ako sa mi zdalo, a povedal:
   „Čo robíte? Modlite sa, veľa sa modlite! Najsvätejšie srdce Ježišovo a Márie majú 
s vami plán milosrdenstva. Prinášajte Najvyššiemu Pánovi neustále modlitby a 
obety.“
   „Ako máme prinášať obety?“ spýtala som sa.
   „Prinášajte Bohu ako obetu všetko, čo môžete, na zmierenie za hriechy, ktoré 
Boha zraňujú a ako prosbu za obrátenie hriešnikov. Privolávajte tak mier do vašej 
vlasti. Ja som anjel strážny Portugalska. Predovšetkým prijmite a odovzdane neste 
utrpenie, ktoré na vás Pán zošle.“
   Raz neskoršie sme išli s našimi stádami k pozemku mojich rodičov, ktorý ležal na 
svahu kopca, o ktorom som už písala, kúsok nad Valinhos. Je to olivový háj, ktoré-
mu sme hovorili Pregueira. Keď sme sa najedli, rozhodli sme sa, že sa pôjdeme 
pomodliť do jaskyne, ktorá ležala na druhej strane kopca. Išli sme teda okolo 
kopca, museli sme sa vyšplhať na niekoľko skál, ktoré ležia nad Pregueirou. Ovce 
sa cez ne dostali len s veľkou námahou. Keď sme tam dorazili, začali sme na kole-
nách, s tvárou sklonenou k zemi, opakovať modlitbu anjela:
   „Bože môj, verím v teba, klaniam sa ti...“ A tak ďalej. Neviem, koľkokrát sme túto 
modlitbu opakovali, keď sme nad sebou uvideli, ako sa rozžiarilo neznáme svetlo. 
Vstali sme, aby sme videli, čo sa deje, a zbadali sme anjela. V ľavej ruke držal 
kalich, nad ním sa vznášala hostia, z ktorej kvapkalo niekoľko kvapiek krvi do 
kalicha. Anjel nechal vznášať sa kalich vo vzduchu, kľakol si k nám a trikrát s nami 
opakoval: „Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa ti klaniam a 
obetujem ti telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo 
všetkých svätostánkoch sveta, na zmierenie za potupy, rúhania a ľahostajnosť, 
ktorými je urážaný. Pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho srdca a Nepoškvr-
neného srdca Panny Márie ťa prosím za obrátenie úbohých hriešnikov.“ Potom sa 
zdvihol, vzal kalich a hostiu, podal mi hostiu a rozdelil krv z kalicha Hyacinte a 
Františkovi, pričom povedal:
   „Prijmite Telo a pite Krv Ježiša Krista, ktoré nevďační ľudia tak ťažko urážajú! 
Robte pokánie za ich hriechy a tešte vášho Boha!“
   Kľakol si znovu na zem a opakoval s nami ešte trikrát modlitbu Najsvätejšia 
Trojica a zmizol. Zostali sme nehybní a tie sme stále slová opakovali. Keď sme 
vstali, videli sme, že je večer a že je čas ísť domov.

Práve prebiehajúci rok prežívame v duchovnom zameraní na 100. výročie 
zjavenia Panny Márie vo Fatime. Dnešnú nedeľu 25. júna chce vladyka Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita zasvätiť celú archieparchiu 
Nepoškvrnenému 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

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián


