
PONDELOK 11. jún
Apoštoli Bartolomej a Barnabáš
Rim 9, 18 – 33, zač. 102; Mt 11, 2 – 15, 
zač. 40 (HS: 385; PZ: 365)
07.00  za zdravie a požehnanie Jozefa, 
Zlatice a Richarda

UTOROK 12. jún
Prepodobní Onufrios Veľký a Peter 
Atoský
Rim 10, 11 – 11, 2a, zač. 104; Mt 11, 16 
– 20, zač. 41 (HS: 155; PZ: 109)
18.00  za zdravie a požehnanie Jána, 
Anny, Lukáša a Jozefa

STREDA 13. jún
Mučenica Akvilína
Rim 11, 2b – 12, zač. 105; Mt 11, 20 – 
26, zač. 42 (HS: 156; PZ: 111)
18.00  + Helena Borošová

ŠTVRTOK 14. jún
Prorok Elizeus
Rim 11, 13 – 24, zač. 106; Mt 11, 27 – 
30, zač. 43 (HS: 157; PZ: 112)
18.00  za zdravie a požehnanie rodiny 
Rusinkovej, Slebodníkovej, Ramovej 
a Luteránovej

PIATOK 15. jún
Prorok Amos
Rim 11, 25 – 36, zač. 107; Mt 12, 1 – 8, 
zač. 44 (HS: 159; PZ: 114)
18.00  + Verona Mačišáková

SOBOTA 16. jún
Biskup Tychón Divotvorca
Rim 6, 11 – 17, zač. 92; Mt 8, 14 – 23, 
zač. 26 (HS: 160; PZ: 115)
07.00  + Peter

NEDEĽA 17. jún
Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael
Rim 6, 18 – 23, zač. 93; Mt 8, 5 – 13, 
zač. 25 (HS: 145; PZ: 99)
Hlas 3.; 09.30 hod.  

PONDELOK 18. jún
Mučeník Leontios
Rim 12, 4 – 5; 15 – 21, zač. 109; Mt 
12, 9 – 13, zač. 45 (HS: 154; PZ: 108)
07.00  na úmysel darcu

UTOROK 19. jún
Apoštol Júda, podľa tela Pánov brat
Rim 14, 9 – 18, zač. 114; Mt 12, 14 – 
16. 22 – 30, zač. 46 (HS: 387; PZ: 367)
18.00  na úmysel darcu

STREDA 20. jún
Hieromučeník Metod Patarský
Rim 15, 7 – 16, zač. 117; Mt 12, 38 – 
45, zač. 48 (HS: 156; PZ: 111)
18.00  + Mária, Bartolomej, Mikuláš, 
Paraska

ŠTVRTOK 21. jún
Mučeník Julián Tarzský
Rim 15, 17 – 29, zač. 118; Mt 12, 46 – 
13, 3a, zač. 49 (HS: 157; PZ: 112)
18.00  + Jozef Mačišák

PIATOK 22. jún
Hieromučeník Eusebios
Rim 16, 1 – 6, zač. 120; Mt 13, 3b – 9, 
zač. 50 (HS: 159; PZ: 114)
18.00  + Vladislav a Štefan

SOBOTA 23. jún
Mučenica Agripína
Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 9, 9 – 13, 
zač. 30 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 za zdravie a požehnanie Beáty 
s rodinou
  
NEDEĽA 24. jún
Piata nedeľa po Päťdesiatnici
Narodenie Jána Krstiteľa
Rim 10, 1 – 10, zač. 103; Mt 8, 28 – 9, 
1, zač. 28 (HS: 147, 388; PZ: 100, 369)
Hlas 4.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

    Pripomeňme si dnes na začiatok jeden príbeh. Verím, že ste ho už mnohí počuli alebo 
čítali. Odohral sa pred 167 rokmi neďaleko Prešova v dedinke Ľutina, ktorá sa stala naším 
najväčším pútnickým miestom. Tradícia hovorí, že 19. augusta 1851okolo deviatej 
hodiny, na sviatok Premenenia Pána (podľa starého kalendára) Zuzana Fakete, žena 
z dediny, spolu s troma deťmi zbierala v neďalekom lese huby. Pri zbieraní húb sa jej 
zjavil svätý Mikuláš a pýtal sa jej, prečo nie je v chráme, keď je sviatok a ľudia sú na 
liturgii. Zuzana so strachom odpovedala Mikulášovi: „Otče, ja viem, že je dnes sviatok, 
ale som chudobná žena, mám tri deti a nemám im čo dať k obedu na stôl.“ Svätec jej 
povedal: „Aj včera si mohla nazbierať huby, nie dnes ráno.“ (Celý príbeh si môžete nájsť 
na stránke: bazilikalutina.sk, v kategórii história.) 
    Ako ľahko by mohla Zuzana vyčítať svätcovi aj Bohu, že je chudobná a rodina musí 
niečo jesť. Ako ľahko by sa iróniou mohla spýtať, či ich príde Boh nakŕmiť. Ale ona tak 
neurobila. Pri podobných udalostiach a zjaveniach človek cíti, aký je v skutočnosti malič-
ký. A zaujímavé sú aj slová svätého Mikuláša. Neprejavuje nejaký falošný súcit, nepovie 
jej, aká chudáčka, a neurobí zázrak plného košíka húb alebo rovno prestretého stola. 
Naopak, s prísnosťou jej povie, že sa mala zariadiť inak. 
    Keď Ježiš v dnešnom nedeľnom evanjeliu povie slová, že nemáme byť ustarostení o to, 
čo budeme jesť, čo budeme piť a do čoho sa oblečieme, lebo predsa nebeský Otec vie 
o všetkých našich potrebách, ako ľahko to zvádza k tomu, aby sme zareagovali doslovne. 
Mohli by sme sa chytiť jeho slov a hneď mu hovoriť o všetkom, čoho máme nedostatok, 
čo nám chýba alebo čo majú iní, a my nie. Prvá vec, ktorú potrebujeme vedieť a ktorú 
nám aj príbeh pekne vykreslil, je, že nikto z nás, naozaj nikto nebude pred Bohom vyska-
kovať. Hrdinské reči máme tu, ale keď raz budeme stáť pred jeho tvárou, každý stíchne. 
Stíchne, lebo pochopí pravdu. Vtedy pochopíme všetky svoje pomýlenia. Mnoho ľudí, 
veriacich i neveriacich nikdy poriadne nehľadalo pravdu a správny zmysel Ježišových 
slov, len sa pridali ku krikľúňom. (Podobne, ako sa mnohí oháňajú ústavnými právami, 
ale nikdy nečítali ústavu.) A druhá vec je, že Ježiš ani na tomto mieste, ani nikde inde 
nepovedal, aby ľudia nepracovali. On povedal, že prvá starosť človeka nemá byť 
o samého seba, ale starosť o Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Nemáme slúžiť práci, 
ale čomusi vznešenejšiemu.
   Rozumieme tomu? Pracovať pre Božie kráľovstvo nie je práca na „panskom“. Je to 
starosť o život v láske, lebo v tom spočíva Božie kráľovstvo. Toto priniesol Ježiš medzi 
nás. Toto učí svojich apoštolov: žiť v láske k Pánovi aj k blížnym. Koľkí z nás to už vážne 
skúšali, aby mohli povedať, že to nefunguje?

otec Marek
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Hľadajme Božie kráľovstvo
 Mt 6, 22 – 33



Elizeus, Safatov syn z Ruvinovho pokolenia mesta Avelmaula, oral na svojom poli 
s dvanástimi pármi volov. Prišiel k nemu prorok Eliáš a hodil na neho svoj plášť. 
Elizeus nechal voly, išiel za Eliášom. Prosil ho však, aby mu dovolil rozlúčiť sa 
s otcom a matkou. Prorok mu to dovolil. Elizeus išiel domov, zarezal dva voly, urobil 
rozlúčkový obed. Potom odišiel za Eliášom a slúžil mu (porov. 1 Kr 19, 21). Tak bol 
povolaný za Božieho proroka. Keď Pán Boh mal zobrať Eliáša živého do neba, tak 
Elizeus prosil svätého proroka, aby na ňom spočinul jeho duch dvojnásobne. To 
znamená, aby získal dar proroctva a konania zázrakov. Elizeus videl, ako na ohnivom 
voze prorok Eliáš vstúpil do neba. Začal hlásať Božie slovo a prorokom bol 57 rokov 
(896 – 839 pr. Kr.). V Božom slove máme opísaných veľa zázračných udalostí, ktoré 
sa stali na príhovor proroka Elizea. Uzdravenie zlej vody a aj pôdy v meste Jericho (2 
Kr 2, 19 – 22). Záchrana izraelského a judského vojska pred záhubou smädom na 
Moabskej púšti zázračným vyprosením vody (2 Kr 3, 6 – 19).  Milosrdná pomoc 
vdove a jej dvom synom, aby sa vykúpili z otroctva, ktoré im hrozilo, skrze olej, čo 
im zázračne Elizeus vyprosil vo veľkom množstve (2 Kr 4, 1 – 7). Vzkriesenie syna 
jednej zbožnej žene a jej manželovi, u ktorých mal prorok aj svoje miesto na bývanie 
(2 Kr 4, 8 – 37), záchrana prorockých synov pre otrávením sa zlým jedlom,  uzdrave-
nie vojenského hodnostára Námana a iné. Aj po smrti proroka Pán zázračne preslávil 
jeho sväté ostatky (2 Kr 13, 21).

► Národný týždeň charity. Slovenská katolícka charita po prvýkrát pripravuje 10. – 
16. júna iniciatívu s názvom Národný týždeň charity. Jej cieľom je intenzívnejšie upria-
miť pozornosť verejnosti na sociálne odkázaných ľudí a spôsoby pomoci, ktoré im 
charita poskytuje. Do iniciatívy sa zapája aj Gréckokatolícka charita Prešov. Aktivitu 
podporili aj biskupi Slovenska a záštitu nad iniciatívou v rámci našej Gréckokatolíckej 
charity Prešov prevzal Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. Pri 
tejto príležitosti by sme vás chceli požiadať o spoluprácu a aktívne zapojenie sa do 
tohto vzácneho podujatia. 10. – 16. júna môžete vo svojej farnosti usporiadať zbierku 
trvanlivých potravín, ktoré by boli venované Gréckokatolíckej charite v Prešove 
a potom darované núdznym, ktorí to najviac potrebujú. Priniesť môžete: cestoviny, 
múku, ryžu, olej, cukor, konzervy, strukoviny, hygienické a čistiace potreby. Ďakuje-
me.
► Sväté liturgie v nedeľu 17. júna: 08.00 Ruské Pekľany (rím. kat. sv. omša); 08.00 
Janov; 09.30 Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 24. júna: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 Ľubo-
vec
► Púť do Medžugoria s farnosťou Abranovce. Termín púte je od 8. do 15 júla. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii alebo cez stránku Abranovce.sk. Cena: 230 
eur na osobu (komfortná doprava, 5x ubytovanie v 2 – 3 posteľových izbách s klimati-
záciou a polpenziou). Je možné cestovať aj na občiansky preukaz.
► Púť rodín a stretnutie detí Prešovskej archieparchie. Pozývame rodiny vašich 
farností na Púť rodín a stretnutie detí Prešovskej archieparchie s otcom arcibiskupom 
metropolitom Jánom, ktorá sa uskutoční v sobotu 30. júna o 10.00 v Ľutine. Stretnutie 
sa začne sv. liturgiou o 10.00 hod. Nasleduje obed z vlastných zásob. Popoludní je pre 
rodičov pripravená katechéza otca Ľubomíra Petríka na tému kresťanskej výchovy 
s názvom: Chcete mať bohaté deti?. Pre deti je v rovnakom čase pripravený zábavný 
program. Stretnutie sa ukončí o 14.30 hod. modlitbou Akatistu požehnania rodín.

Oznamy

Svätý prorok Elizeus

    Prežívame mesiac jún, ktorý sa nesie v duchu úcty k Najsvätejšiemu Ježišo-
vmu srdcu. V prechádzajúcom čísle sme si uviedli prisľúbenia, ktoré môžeme 
získať skrze úctu Najsvätejšieho Ježišovho srdca. Dnes si priblížime život 
sv. Margity Márie Alacoque, skrze ktorú sa táto úcta najviac rozšírila po 
celom svete.

    Sv. Margita Mária Alacoque sa narodila 22. júla 1647 vo Francúzsku v dedine 
Lauthecour pri mestečku Verosvres. Jej otec bol kráľovským notárom v dedine. 
Margita bola piata zo siedmich detí. Meno Mária dostala pri birmovaní. Rodičia 
svoje deti už od útleho veku viedli k viere. Keď mala osem rokov, zomrel jej otec. 
Matka ju dala na výchovu do Kláštora sv. Kláry v Charolles. Margita bola veľmi 
nábožná, veľa sa modlievala.
    Keď mala deväť rokov, dostala ťažkú chorobu. Nemohla sa vôbec pohnúť. 
Schudla na kosť a kožu. Nikto jej nevedel pomôcť. Sama hovorila, že sa uzdraví 
až vtedy, keď ju príbuzní a priatelia dajú pod ochranu Panny Márie. Spravila sľub, 
že keď sa uzdraví, vstúpi do kláštora. Dva roky strávila na lôžku v kláštore 
a ďalšie dva roky doma. Keď sa uzdravila, začala viesť prísny život. Postila sa, 
rozjímala, nosila kajúce rúcho a spávala na zemi. Okrem toho musela trpieť aj od 
svojich príbuzných – starej matky, tety a slúžky, ktoré riadili domácnosť, keďže 
jej matka bola slabá a chorá. Správali sa k nej veľmi zle. Ponižovali ju, nedávali 
jej jedlo ani šaty. Ani o jej matku sa nechceli starať. Margita to všetko znášala bez 
ponosovania a sama sa starala o matku najlepšie, ako vedela. Dokonca sa začala 
aj bičovať. Jej matka kvôli tomu plakala, zakázala jej bývať v osobitnej izbe 
a nútila ju, aby sa vydala. Nakoniec jej však nechala slobodu a Margita ako dvad-
saťštyriročná vstúpila do kláštora Rehole Navštívenia Panny Márie, ktorý založil 
sv. František Saleský v meste Paray-le-Monial v burgundskom kraji.
    V roku 1672 zložila prvé sľuby. Žila veľmi prísne a kedy len mohla, kľačala 
pred Eucharistiou. 27. decembra 1673 sa jej zjavilo v oslňujúcom lesku Božské 
srdce. Práve vtedy kľačala pred Eucharistiou. Srdce bolo ovinuté tŕňmi a ozdobe-
né krížom. Podľa jej vlastných slov sama bola naplnená nevýslovnou láskou. 
    Druhé zjavenie mala v piatok v oktáve Božieho tela. Vtedy videla päť Kristo-
vých rán. Pritom počula hlas: „Nemôžeš mi preukázať väčšiu lásku, ako keď 

urobíš, čo som od teba žiadal, aby si 
rozšírila úctu k môjmu milujúcemu 
srdcu. Len poníženosťou a utrpením sa 
môžeš stať dokonale hodná tejto milos-
ti.“ Potom jej Spasiteľ ukázal svoje 
Božské srdce a pokračoval: „Pozri, toto 
srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, 
ktoré nič nešetrilo, ba aj samé seba 
strávilo, len aby ukázalo svoju lásku. 
Namiesto vďačnosti sa mu však za 
odplatu od veľmi mnohých dostáva 
nevďak.“ (pokračovanie nabudúce)

otec Marek

Duchovné vedenie
Úcta k najsvätejšiemu Ježišovmu srdcu


