
PONDELOK 14. máj
Mučeník Izidor
Sk 21, 8 – 14, zač. 45; Jn 14, 27b – 15, 
7, zač. 49 (HS: 243; PZ: 210)
07.00  + Ján Lech

UTOROK 15. máj
Prepodobný Pachómios Veľký
Sk 21, 26 – 32, zač. 46; Jn 16, 2b – 13a, 
zač. 53 (HS: 243; PZ: 210)
18.00  za zdravie a požehnanie Márie

STREDA 16. máj
Prepodobný Teodor Posvätený
Sk 23, 1 – 11, zač. 47; Jn 16, 15 – 23, 
zač. 54 (HS: 243; PZ: 210)
07.00  + Verona Mačišáková

ŠTVRTOK 17. máj
Apoštol Andronik
Sk 25, 13 – 19, zač. 48; Jn 16, 23b – 
33a, zač. 55 (HS: 243; PZ: 210)
18.00  + Alžbeta (s panychídou)

PIATOK 18. máj
Zakončenie sviatku Pánovho nane-
bovstúpenia
Sk 27, 1 – 44, zač. 50; Jn 17, 18 – 26, 
zač. 57 (HS: 243; PZ: 210)
18.00  + František, František

SOBOTA 19. máj
Piata zádušná sobota
Sk 28, 1 – 31, zač. 51; Jn 21, 15 – 25, 
zač. 67 (HS: 162; PZ: 116)
07.00  + zapísaných v Knihe hramôt

NEDEĽA 20. máj
SVÄTÁ PÄŤDESIATNICA. Myrovanie
Sk 2, 1 – 11, zač. 3; Jn 7, 37 – 52; 8, 12, 
zač. 27 (HS: 248; PZ: 216)
9.30 hod. 

PONDELOK 21. máj
Pondelok Svätého Ducha
Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt 18, 10 – 20, 
zač. 75 (HS: 248, 251; PZ: 216, 219)
18.00  na úmysel darcu

UTOROK 22. máj
Apoštolom rovní Konštantín a Helena 
Rim 1, 1 – 7; 13 – 17, zač. 79; Mt 4, 25 
– 5, 13, zač. 10 (HS: 184, 248; PZ: 
141, 216)
18.00  + Ján Chomjak

STREDA 23. máj
Prepodobný vyznávač Michal
Rim 1,18 – 27, zač. 80; Mt 5, 20 – 26, 
zač. 12 (HS: 248; PZ: 216)
18.00  + Mária, Ján, Ján z rod. 
Lazorčákovej

ŠTVRTOK 24. máj
Prepodobný Simeon
Rim 1, 28 – 2, 9, zač. 81; Mt 5, 27 – 
32, zač. 13 (HS: 248; PZ: 216)
18.00  za uzdravenie Miroslava

PIATOK 25. máj
Tretie nájdenie hlavy Jána Krstiteľa. 
Voľnica
Rim 2, 14 – 29, zač. 82; Mt 5, 33 – 41, 
zač. 14 (HS: 155, 248; PZ: 109, 216)
18.00  + Helena Borošová

SOBOTA 26. máj
Zakončenie sviatku Päťdesiatnice
Rim 1, 7b – 12, zač. 79b; Mt 5, 42 – 
48, zač. 15 (HS: 248; PZ: 216)
07.00  za zdravie a požehnanie 
Miroslava s rodinou

NEDEĽA 27. máj
Prvá nedeľa po Päťdesiatnici – 
Všetkých svätých
Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt 10, 
32 – 33. 37 – 38; 19, 27 – 30, zač. 38 
(HS: 253; PZ: 221)
Hlas 8.; 11.00 hod. 

zdroj: Slovo

    Z času na čas sa médiami prevalí správa o škandalóznom zneužití citlivých infor-
mácií množstva ľudí rôznymi spoločnosťami a skupinami. Tieto správy o únikoch 
potom v spoločnosti vyvolávajú diskusie a polemiky, či sú zákony na ochranu údajov 
dostatočné, ako zabrániť podobnému zneužívaniu a podobne. Napriek tomu, že sa v 
rôznych databázach zhromažďuje toľko údajov o ľuďoch, nemôžeme povedať, že 
tých ľudí poznáme. 
    Koľkokrát sa po smutných správach o zločinoch, ublíženiach či útokoch vysielajú 
rozhovory s priateľmi, susedmi, či dokonca rodičmi a súrodencami páchateľov. A títo 
len konštatujú, že ich konanie toho známeho alebo príbuzného človeka prekvapilo. 
Správal sa predsa tak normálne. To je najčastejšia odpoveď, ktorú môžeme počuť a 
zároveň je to aj dôkaz toho, ako povrchne sa poznáme. 
Naozaj niekoho poznať, to nie je len o informáciách, ktoré sa nám zbierajú a narasta-
jú úmerne s tým, ako dlho už s niekým žijeme alebo sa stretávame. Môžeme si 
pamätať mená, dátumy, čísla telefónov, prácu, záujmy, okruh priateľov, to ešte stále 
nie je ono. Najdôležitejšie je poznať srdce blízkeho človeka a to, čo sa v ňom ukrýva. 
A to sa nedá nikde vyčítať. Na to je potrebné žiť s niekým a byť si navzájom blízki. 
Nikto vám neodhalí svoje vnútro, ak vy neurobíte to isté. 
    Ježiš dnes v evanjeliu prednáša nádhernú modlitbu. Ale zároveň treba hneď 
druhým dychom dodať, že je to modlitba úplne iná ako známy Otče náš. Nie je to 
kvôli dĺžke, ale hlavne kvôli obsahu. Jedna z úvodných viet modlitby znie takto: „A 
večný život je v tom, aby poznali teba, jediného a pravého Boha, a toho, ktorého si 
poslal, Ježiša Krista.“ (Jn 17, 3) Ježiš povedal, že večný život, je v poznaní nebeské-
ho Otca a jeho samého –  Ježiša Krista. Už viete prečo som v úvode písal o tom, čo 
znamená poznať niekoho? Lebo večný život neprichádza z toho, že si o sebe myslíš, 
že si dobrý človek. Že nikomu nerobíš zle. Že sem tam urobíš aj niečo dobré. Večný 
život prichádza s poznania Ježiša, a tým aj jeho Otca. Učeníci spoznávali Ježiša po 
celý čas, čo boli s ním. Najprv vidia len skutky, ktoré Ježiš konal. Množstvo úžas-
ných a zázračných udalostí. Vidia veľa prejavov lásky k blížnemu a žasnú. Ale stále 
im uniká podstatné. Ježiš je tu, aby sa dal úplne celý. Keď im začne hovoriť o utrpení, 
ktoré ho čaká, vôbec tomu nerozumejú. Nevadí, príde čas, keď pochopia aj toto. Keď 
spoznajú Božiu lásku do krajnosti. Keď spoznajú, že sú tak milovaní Ježišom, že 
nebudú mať problém podobne túto lásku zjavovať iným. 

otec Marek
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Poznanie
Jn 17, 1 – 13



Bazilisk bol zajatý za Maximiánovho prenasledovania. 
Mal zostať vo väzení v Amazii až do príchodu nového 
mestského predstaviteľa. Po nejakej dobe mu strážnik 
dovolil, aby odišiel k svojej rodine. Keď prišiel nový 
vladár, veľmi sa rozhneval. Strážnika dal zavrieť do tej 
doby, kým Baziliska nenájdu. Svätca chytili pri jeho 
rodine. Obuli mu medené topánky s klincami vo vnútri a 
ruky spolu s hlavou dali do klady a odviezli ho do 
Komanu, kde ho nútili obetovať modlám. Pretože zostal 
pevný, bol 22. mája v roku 308 sťatý mečom a jeho telo 
malo byť hodené do rieky. Kresťania však mŕtvolu kúpili 
a pochovali. Neskôr bol v Komane postavený veľkolepý 
chrám, kde boli mučeníkove ostatky prenesené.

► Zmena bohoslužobného času. V stredu bude svätá liturgia ráno o 07.00 hod., 
pretože sa koná celodenné stretnutie na kňazskom dni v Ľutine. 
► Zádušná sobota. Sobota 19. mája je posledná zádušná sobota v tomto roku. Sv. 
liturgia za zomrelých zapísaných v Knihe hramôt a s panychídou bude ráno o 7.00 
hod. 
► Sväté liturgie v nedeľu 20. mája. V nedeľu 20. mája je veľký sviatok Svätej 
Päťdesiatnice – Zostúpenie Svätého Ducha. Sväté liturgie: 08.00 Ruské Pekľany (rim. 
kat. sv. omša); 08.00 Janov; 09.30 Ľubovec. Pri svätých liturgiách bude myrovanie.
► Sviatok Svätého Ducha a Najsvätejšej Trojice. V pondelok 21. mája je Sviatok 
Svätého Ducha a Najsvätejšej Trojice. Sv. liturgia bude večer o 18.00 hod. 
► Sväté liturgie v nedeľu 27. mája: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec
► Púť do Krakova. Pozývame vás na 9. metropolitnú púť Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva do poľského Krakova-Lagievník, 
ktorá sa uskutoční v sobotu 2. júna. Slávnostnej archijerejskej svätej liturgii v sloven-
skom jazyku o 10.00 h bude predsedať a slávnostnú homíliu prednesie prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.
► BÁRKAFEST. Všetci mladí našich farností sú srdečne pozvaní na BÁRKAFEST, 
ktorý sa uskutoční 29. júna – 1. júla v GMC Bárka v Juskovej Voli. Čakajú vás 
vystúpenia gospelových kapiel, katechézy, modlitby, krátke filmy, svedectvá a 
možnosť zažiť prijatie v spoločenstve veriacich ľudí.
► Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2018. Turnusy: 1. turnus: 08. – 13.07. (9 
– 11 rokov); 2. turnus: 15. – 20.07. (15 a viac); 3. turnus: 22. – 27.07. (12 – 14 rokov); 
4. turnus: 29.07. – 03.08. (9 – 11 rokov); 5. turnus: 12. – 17.08. (12 – 14 rokov); 6. 
turnus: 19. – 24.08.  (9 – 11 rokov); 7. turnus: 26. – 31.08. (15 a viac). Termín 
nahlasovania je neobmedzený. Cena pobytu: 58 eur/osoba/pobyt. Platí sa na mieste 
pri registrácii.Bližšie informácie: gmcbarka.sk. 

Oznamy

Svätý mučeník Bazilisk 

    Dôstojní otcovia, zasielame vám preklad latinského originálu dekrétu o udelení 
plnomocných odpustkov z Apoštolskej penitenciárie. Žiadame vás, aby ste svojich 
veriacich oboznámili s textom tohto dekrétu. Zvláštnu pozornosť nech mu venujú na 
desiatich miestach Prešovskej archieparchie, ktoré boli vybraté za miesta získania 
plnomocných odpustkov.
    Na rozmnoženie nábožnosti veriacich a na spásu duší z moci jej osobitne udele-
ných v Kristovi, otcom a naším Pánom, a mocou nedávno prednesených prosieb 
Jeho Excelencie pána Jána Babjaka SJ, arcibiskupa metropolitu prešovského, pri 
príležitosti jubilea zmienenej provincie, Apoštolská peniteniciária láskavo udeľuje 
plnomocné odpustky z nebeských pokladov tohto jubilea za zvyčajných podmienok. 
Sú nimi sviatostná spoveď, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel najvyššieho 
veľkňaza. Rozhodnutie platí od 1. januára do 31. decembra 2018 za zvyčajných 
podmienok, a to aj za duše v očistci. Veriaci nech sa naozaj kajajú a dajú sa viesť 
láskou. Treba, aby v prosebnom úmysle navštívili katedrálny chrám alebo akýkoľvek 
chrám, ktorý určí arcibiskup metropolita a ktorý je uvedený v prosebnom liste. Tam 
nech sa ponížene zúčastnia na jubilejných obradoch alebo aspoň vhodný časový
priestor zotrvajú v zbožných úmysloch, ktoré má uzatvoriť Pánova modlitba, 
Vyznanie viery a invokácie k Najblahoslavenejšej Panne Márii. Starí, chorí a všetci, 
ktorí z vážnej príčiny nemôžu vyjsť z domu, môžu rovnako získať plnomocné 
odpustky, ak sa rozhodnú pre odpor ku každému hriechu a myšlienke, a len čo to 
bude možné, ponúknu Bohu tri zvyčajné podmienky, ak sa duchovne spoja s prosba-
mi a svojimi bolesťami alebo obmedzeniami svojho života. Aby sa teda prístup k 
dosiahnutiu Božej milosti skrze kľúče Cirkvi stal z hľadiska pastoračnej lásky ľahší, 
táto penitenciária snažne prosí, aby penitenciárius arcibiskupstva, katedrálne ducho-
venstvo, farári a kňazi, ktorí budú vyzbrojení vhodnými právomocami na prijatie 
spovedí, boli ochotní spovedať s ochotným a vznešeným duchom.
    Toto rozhodnutie bude platiť po celé prešovské jubileum. Nebudú mu na prekážku 
nijaké protichodné ustanovenia. Dané v Ríme v budove apoštolskej penitenciárie.

Krištof Nykiel
kardinál Maurus Piacenza, veľký penitenciár

Miesta získania plnomocných odpustkov:
Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove;
Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine;
Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom;
Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove; 
Chrám Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir v Litmanovej;
Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade;
Chrám bl. Vasiľa Hopka v Snine-Brehoch;
Chrám bl. Vasiľa Hopka v Stropkove;
Chrám Božej múdrosti vo Svidníku;
Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou-Čemernom.

Dekrét o udelení plnomocných odpustkov počas Jubilejného roka Prešovskej 
archieparchie 2018

Duchovné vedenie


