
PONDELOK 2. júl
Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky 
v Blachernách
1 Kor 5, 9 – 6, 11, zač. 134; Mt 13, 54 – 
58, zač. 56 (HS: 393; PZ: 374)
07.00  za zdravie a požehnanie 
Moniky s rodinou

UTOROK 3. júl
Mučeník Hyacint
1 Kor 6, 20b – 7, 12, zač. 136; Mt 14, 1 
– 13, zač. 57 (HS: 155; PZ: 109)
18.00  + kňazi: Jozef, Ján, Štefan, Ivan

STREDA 4. júl
Arcibiskup Andrej Jeruzalemčan
1 Kor 7, 12b – 24, zač. 137; Mt 14, 35 – 
15, 11, zač. 60 (HS: 156; PZ: 111)
18.00  za zdravie a požehnanie Antónie

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

PIATOK 6. júl
Prepodobný Sisoés Veľký
1 Kor 7, 35 – 8, 7, zač. 139; Mt 15, 29 – 
31, zač. 63 (HS: 159; PZ: 114)
18.00  za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

SOBOTA 7. júl
Prepodobní Tomáš z Maley a Akakios
Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Mt 10, 37 – 11, 
1, zač. 39 (HS: 160; PZ: 115)
07.00  poďakovanie za prijaté 
dobrodenia 

NEDEĽA 8. júl
Siedma nedeľa po Päťdesiatnici
Veľkomučeník Prokop
Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 9, 27 – 35, 
zač. 33 (HS: 149; PZ: 103)
Hlas 6.; 11.00 hod. 

PONDELOK 9. júl
Hieromučeník Pankrác
1 Kor 9, 13 – 18, zač. 142; Mt 16, 1 – 
6, zač. 65 (HS: 154; PZ: 108)
07.00  za zdravie a požehnanie 
Imricha a Márie

UTOROK 10. júl
Prepod. Anton Pečersko-Kyjevský
1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 16, 6 – 
12, zač. 66 (HS: 188; PZ: 145)
18.00  za zdravie a požehnanie 
rodiny Pravdovej a Kotuličovej

STREDA 11. júl
Mučenica Eufémia
1 Kor 10, 12 – 22, zač. 145; Mt 16, 20 
– 24, zač. 68 (HS: 156; PZ: 111)

ŠTVRTOK 12. júl
Mučeníci Proklos a Hilarios
1 Kor 10, 28 – 11, 7, zač. 147; Mt 16, 
24 – 28, zač. 69 (HS: 157; PZ: 112)
18.00  + Helena Borošová

PIATOK 13. júl
Zhromaždenie k archanjelovi 
Gabrielovi
1 Kor 11, 8 – 22, zač. 148; Mt 17, 10 – 
18, zač. 71 (HS: 159; PZ: 114)
18.00  + Miroslav

SOBOTA 14. júl
Apoštol Akvila
Rim 13, 1 – 10, zač. 111; Mt 12, 30 – 
37, zač. 47 (HS: 160; PZ: 115)
07.00  + Peter (s panychídou)

NEDEĽA 15. júl
Ôsma nedeľa po Päťdesiatnici
Pamiatka svätých otcov šiestich 
všeobecných snemov
Apoštolom rovný Vladimír
1 Kor 1, 10 – 18, zač. 124; Mt 14, 14 – 
22, zač. 58 (HS: 150, 183, 396; PZ: 
104, 140, 377)
Hlas 7.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako si v ťažkých chvíľach nášho života môžeme čo 
najlepšie zabezpečiť pomoc a požehnanie od Pána? Kedy alebo v akom prípade nám 
Boh čo najviac pomôže?  Možno by sme odpovedali: vtedy, keď nemáme na srdci 
nijaký ťažký hriech. Vtedy, keď sme spravodliví. No a, samozrejme, vtedy, keď ho 
o to prosíme, keď sa náležite modlíme (dosť kvalitne a v primeranom množstve). 
Možno nás napadne aj to, že úspešnosť vypočutej prosby je možné zvýšiť, ak modlit-
bu podporíme pôstom. V takej odpovedi je mnoho pravdy. Dokonca, dalo by sa pove-
dať, že je to doslova bezchybný návod. Ale...
Pri pozornom počúvaní príbehu dnešného evanjelia, zistíme, že zo všetkého uvede-
ného jestvujú aj výnimky. Ježiš vstúpil do svojho mesta. Od iných evanjelistov 
vieme, že bol v dome Šimona Petra a že okolo neho bolo zhromaždených veľa ľudí. 
Zrazu sa pred ním objavia muži, ktorí majú so sebou na lôžku ochrnutého priateľa. 
Keď Ježiš videl ich vieru povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti 
hriechy.“ A potom na údiv, či dokonca pohoršenie niektorých prítomných z prvej 
vety, ktorú povedal na adresu ochrnutého, vysloví ďalšiu: „Vstaň, vezmi si lôžko 
a choď domov.“ Chorý sa na jeho výzvu zdvihne, vstane z lôžka a za údivu všetkých 
prítomných odkráča domov.
Všimli ste si? Celý Ježišov rozhovor s ochrnutým spočíva v dvoch vetách, ktoré mu 
povedal. Ani sa to nedá nazvať rozhovorom. Je dosť možné, že ochrnutý človek ani 
nemohol rozprávať. Ježiš ho tam vlastne bez akejkoľvek zásluhy z jeho strany 
dvakrát obdaruje. Raz odpustením hriechov a potom uzdravením. Ničím si svoje 
uzdravenie nezaslúžil. Nestihol si ho dokonca ani vyprosiť, napriek tomu je obdaro-
vaný. Na jeho uzdravení majú svoj podiel tak priatelia, ktorí ho priniesli, ako aj 
Ježišovo rozhodnutie ukázať, že v jeho moci je nielen odpúšťať, ale aj uzdraviť. 
V každom prípade ten, kto pomoc dostal, nepohol ani prstom. A preto je oveľa dôle-
žitejšie skúmať nie to, čo uzdraveniu predchádzalo, ale to, čo bude nasledovať. Aký 
bol potom jeho vzťah k Ježišovi? Ako sa asi zmenil jeho vnútorný život? Čo všetko 
by sme od neho očakávali?
Ty si už bol od Pána obdarovaný? Nezaujímam sa teraz o to, ako si si ktorý dar zaslú-
žil, ale ako sa po každom Pánovom dare mení tvoj postoj k nemu.
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FARSKÝ   HLÁSNIK
12/2018Farnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky v Ľubovci

Liturgický program

Vydáva Gréckokatolícky farský úrad v Ľubovci. Adresa: Ľubovec 34, 082 42, 
Tel.: 051/ 77 965 93. Vychádza dvojtýždenne za dobrovoľný príspevok.

Bol si obdarovaný? Čo bude ďalej?
Mt 9, 1 – 8



Kýros (Cyr) je meno perzského pôvodu 
a znamená: kráľ. Podľa tradície bol lekárom 
a svojím pacientom zvestoval Krista. Za 
Diokleciánovho prenasledovania odišiel do 
Arábie, kde vstúpil do monastiera. Ján je 
meno hebrejského pôvodu a znamená: Boh 
je milosrdný. Podľa tradície bol rímskym 
vojakom a pochádzal z Edessy. Aby mohol 
vidieť sväté miesta, opustil vojenskú službu, 
a odišiel do Palestíny. Tam sa dozvedel 
o Kýrovi a šiel ho navštíviť. Istý čas u neho 
zostal. Kýr spolu s Jánom utvrdzovali neveri-
acich vo viere. To rozhnevalo pohanov, ktorí 
ich udali. Obaja boli predvedení pred pred-

staveného Sýrie. Keďže odmietli vzdať sa viery, odviedli ich do mučiarne, kde sa 
mali pozerať na utrpenie zajatcov. Zostali však neoblomní. Nepohlo s nimi ani licho-
tenie vladára. Preto ich dal 31. januára 311 sťať.
Kresťania vzali telá mučeníkov. Pochovali ich v Chráme sv. Marka v Alexandrii. 
Cyril Alexandrijský vzal ich ostatky a preniesol do chrámu v antickom meste 
Menuthis, v súčasnosti egyptské mesto Abukir, aby odtiaľ vytlačil tamojší kult 
bohyne Isis Medica. Vďaka početným uzdraveniam a stále väčšej obľube u pútnikov, 
si dnešní svätci získali veľkú vážnosť ako Άγιοι Ανάργυροι – svätí nezištníci.
Relikvie dnešných svätcov sa neskôr dostali aj do Ríma a uložili ich v Chráme svätej 
Passery, neďaleko Baziliky svätého Pavla za hradbami. 

► Národný týždeň charity - poďakovaie. V mene všetkých núdznych, aj v mene 
zamestnancov Gréckokatolíckej charity v Prešove sa chcem poďakovať za vašu pomoc 
pri potravinovej zbierke z minulého týždňa. Pán Boh zaplať. 
► Prvopiatkový týždeň. Týždeň od 2. júla je prvopiatkový. V Ľubovci budem spove-
dať v piatok 6. júla. Dopoludnia od 08.15 chorých doma a popoludní od 16.30 všetkých 
ostatných v chráme. Počas dňa bude chrám otvorený k celodennej poklone.
► Sviatok sv. Cyrila a Metoda. Vo štvrtok 5. júla je sviatok svätých Cyrila a Metoda. 
Keďže je tento deň aj štátnym sviatkom, sv. liturgia bude u nás v Ľubovci o 07.30 hod.
► Sväté liturgie v nedeľu 8. júla: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 15. júla: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 Ľubo-
vec. Túto nedeľu je pri všetkých liturgiách zbierka: Svojpomocný fond, na podporu 
slabších farností. 
► P18 - stretnutie mladých v Prešove. 26. –  29. júla bude v Prešove Národné 
stretnutie mládeže P18. Centrálny prípravný tím prosí veriacich z Prešova a okolia 
o modlitby za toto stretnutie, ale aj o trpezlivosť pri vyššom počte mladých ľudí 
v meste a v sakrálnych priestoroch. Zároveň povzbudzujeme mladých (i starších) 
z Prešova a okolia, aby sa na stretnutie prihlásili vopred. Aktuálne je to i cenovo výhod-
nejšie. Oficiálne prihlasovanie sa skončí 1. júla. K dispozícii je online na stránke 
www.narodnestretnutiemladeze.sk (v časti Prihlasovanie). Po 1. júli sa nebude možné 
prihlásiť online. Možná bude už len registrácia na mieste počas samotného podujatia 
alebo možnosť využiť jednorazové vstupy na jednotlivé dni. Pri registrácii na mieste 
však nezabezpečujú ubytovanie ani stravu.

Oznamy

Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána

    Mesiac jún sa nesie v duchu úcty k Najsvätejšiemu Ježišovmu srdcu. 
V prechádzajúcom čísle sme si uviedli prisľúbenia, ktoré môžeme získať 
skrze úctu Najsvätejšieho Ježišovho srdca. Dnes pokračujeme druhou časťou 
životopisu sv. Margity Márie Alacoque, skrze ktorú sa táto úcta najviac 
rozšírila po celom svete. 

    Keď jej Spasiteľ ukázal svoje Božské srdce, 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 mno-
hých dostáva nevďak. Preto od teba žiadam, aby prvý piatok po oktáve slávnosti 
môjho Božského tela bol ustanovený ako zvláštna slávnosť, aby sa v ten deň 
uctievalo moje Srdce slávnostným odprosovaním a aby v ten deň ľudia pristupo-
vali k svätému prijímaniu s tým úmyslom, aby sa vynahradili nesčíselné zneucte-
nia, ktorých mu dostalo po ten čas, čo bolo vystavené na oltári.“
Po tomto zjavení Margita ťažko ochorela. Cítila v srdci nesmierny bôľ, ktorý ju už 
do smrti neopustil. Nijaký lekár nevedel, čo je to za choroba. Margita poslušne 
oznámila predstavenej, čo bolo treba. Predstavená a ostatné sestry jej však 
nechceli veriť a prenasledovali ju za to, že si vymýšľa. Margita sa snažil všetko 
v tichosti a pokore znášať. V nedeľu 16. júna 1675 sa jej zjavil Spasiteľ tretíkrát. 
Znova hovoril o tom, ako ľudia znevažujú jeho lásku a sviatosti. Žiadal Margitu, 
aby pristupovala prvý piatok každého mesiaca k svätému prijímaniu, aby tak 
podľa svojich síl naprávala urážky, ktoré postihnú v tom mesiaci Najsvätejšiu 
Sviatosť. Odvtedy každú noc zo štvrtka na piatok prežívala Margita smrteľnú 
úzkosť, ktorú mal Ježiš pred svojím umučením v Getsemanskej záhrade. Bola 
z toho všetkého zmätená, nevedela pochopiť, že si ju Ježiš vybral na takúto dôle-
žitú úlohu. Boh jej však poslal do cesty múdreho a zbožného kňaza Klaudia de la 
Comboniéra, jezuitu, ktorý sa stal jej duchovným vodcom, tešiteľom a radcom. 
S jeho pomocou mohla potom uskutočniť, čo je Spasiteľ cez zjavenia povedal 
a kázal rozšíriť ďalej.
V roku 1685 sa na dva roky stala predstavenou noviciek. Potom sa stala asistent-
kou predstavenej domu. V roku 1690 začala rozprávať o smrti. Prosila predsta-
venú, aby sa mohla na štyridsať dní utiahnuť a pripraviť na smrť. Predstavená sa 
tomu divila, pretože Margita netrpela na žiadnu chorobu. Na jeseň dostala zimni-
cu, no lekár hovoril, že choroba nie je nebezpečná. No ponížená mníška sa usmia-
la a povedala, že ani nezbadajú, kedy ju Boh odvolá. V chorobe si často pritisla 
kríž na prsia a vzývala Boha. Ráno 17. októbra 1690 si žiadala kňaza. Kňaz ju 
zaopatril a Margita zomrela v ten istý deň. Mala len štyridsaťtri rokov. Keď po 
viac ako sto rokoch otvorili jej hrob, mozog našli neporušený. Za blahoslavenú 
bola vyhlásená v roku 1864 a za svätú v roku 1920. Jej ostatky odpočívajú pod 
hlavným oltárom kláštorného kostola v Paray-le-Monial. Pobožnosť k Najsvätej-
šiemu Srdu Ježišovmu sa rozšírila do celej Cirkvi
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Duchovné vedenie
Úcta k Božskému Srdcu


