
PONDELOK 13. máj
Mučenica Glykéria
Sk 10, 1 – 16, zač. 24; Jn 6, 56 – 69, zač. 
24 (HS: 236; PZ: 203)
07.00 + z rod. Rusinkovej

UTOROK 14. máj
Mučeník Izidor
Sk 10, 21 – 33, zač. 25; Jn 7, 1 – 13, zač. 
25; (HS: 236; PZ: 203)
18.00 + Verona, Mária, Anna, Anna, 
Jozef, Mikuláš, Jozef, Jozef

STREDA 15. máj
Polovica Päťdesiatnice; prepodobný 
Pachómios Veľký
Sk 14, 6b – 18, zač. 34; Jn 7, 14 – 30, 
zač. 26; (HS: 238; PZ: 205)
18.00 + Pavol, Pavol, Katarína

ŠTVRTOK 16. máj
Prepodobný Teodor Posvätený
Sk 10, 34 – 43, zač. 26; Jn 8, 12 – 20, 
zač. 29; (HS: 238; PZ: 205)
18.00 + František, František

PIATOK 17. máj
Apoštol Andronik
Sk 10, 44 – 11, 10, zač. 27; Jn 8, 21 – 
30, zač. 30; (HS: 238; PZ: 205)
18.00 + František Boroš

SOBOTA 18. máj
Mučeník Teodot
Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 8, 31 – 42a, 
zač. 31; (HS: 238; PZ: 205)

NEDEĽA 19. máj
Piata nedeľa po Pasche – o Samari-
tánke; hieromučeník Patrik
Sk 11, 19 – 26. 29 – 30, zač. 28; Jn 4, 5 
– 42, zač. 42; (HS: 239; PZ: 206)
Hlas 4; 11.00 hod.

PONDELOK 20. máj
Mučeník Tallelaios
Sk 12, 12 – 17, zač. 30; Jn 8, 42 – 51, 
zač. 32; (HS: 238; PZ: 205)
07.00 + z rod. Matysovej

UTOROK 21. máj
Apoštolom rovní Konštantín a 
Helena
Sk 12, 25 – 13, 12, zač. 31; Jn 8, 51 – 
59, zač. 33 (HS: 238, 184; PZ: 205, 141)
18.00 + Miroslav

STREDA 22. máj
Zakončenie sviatku Polovice Päťde-
siatnice; mučeník Bazilisk
Sk 13, 13 – 24, zač. 32; Jn 6, 5 – 14, 
zač. 18; (HS: 238; PZ: 205)
18.00 + Helena Harausová

ŠTVRTOK 23. máj
Prepodobný vyznávač Michal
Sk 14, 20b – 27, zač. 35; Jn 9, 39 – 10, 
9, zač. 35; (HS: 239; PZ: 206)
18.00 + Adela

PIATOK 24. máj
Prepodobný Simeon
Sk 15, 5 – 34, zač. 36; Jn 10, 17 – 28a, 
zač. 37; (HS: 239; PZ: 206)
18.00 + Bartolomej, Paraska, Miku-
láš, Mária

SOBOTA 25. máj
Tretie nájdenie hlavy Ján Krstiteľa
Sk 15, 35 – 41, zač. 37; Jn 10, 27 – 38, 
zač. 38 (HS: 239, 155; PZ: 206, 109)
07.00 + Anna Svatová

NEDEĽA 26. máj
Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom
Apoštol Karpos
Sk 16, 16 – 34, zač. 38; Jn 9, 1 – 38, 
zač. 34; (HS: 241; PZ: 208)
Hlas 5; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

    V evanjeliách je veľa príbehov, ktoré opisujú Ježišove uzdravenia chorých. A aj keď 
sa niektoré z chorôb či iných ľudských trápení podobajú, predsa len je každý životný 
príbeh originálny. Dokonca sú niektoré príbehy svojimi detailmi veľmi špecifické. Ten 
dnešný životný príbeh chorého je výnimočný dĺžkou choroby, ktorú sa dozvedáme. 
Stav ochrnutia trvá tridsaťosem rokov. Ale nielen to veľké číslo je fascinujúce. Neme-
nej obdivuhodné je aj to, že ochrnutý človek leží deň za dňom na mieste, kde sa síce 
odohrali nejaké uzdravenia, ale on sa tam nemá žiadnu šancu uzdraviť. Nemá nikoho, 
kto by mu pomohol vojsť do vody v čase, keď sa zvíri a keď sa ten zázrak môže stať.
    Evanjelium hovorí, že keď ho tam Ježiš videl ležať a dozvedel sa, že je už dlho chorý, 
po krátkom rozhovore mu vrátil zdravie slovami: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ 
V tom momente sa ten človek zodvihol, vzal si svoje lôžko a chodil. Zaujímavé 
a dôležité sú však aj slová, ktoré mu Ježiš povedal neskôr, keď sa stretli v chráme. 
„Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“ Podobné slová použil 
Ježiš iba raz. Vtedy, keď sa zastal ženy pristihnutej pri cudzoložstve, ktorú chceli 
zákonníci a farizeji kameňovať. Ježiš sa jej spýtal: „Nik ťa neodsúdil? Ona odpoveda-
la: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ 
Vidíte, v čom je rozdiel medzi jedným a druhým napomenutím? Výstraha: „Aby ťa 
nepostihlo niečo horšie.“ Na aké hriechy Ježiš narážal? To vedeli len oni dvaja. Na tie, 
ktoré sa stali pred postihnutím? Či dokonca mohli ochrnutie aj zapríčiniť? Alebo tie, 
ktoré ochrnutý páchal počas choroby? Veď sa mohol rúhať a zlorečiť za svoj stav Bohu 
každý deň. Nevieme, o akých hriechoch je reč. Vieme len to, že sa kvôli hriechom 
môže stať ešte niečo horšie.
    Hriechy sú jednoducho špina. Sú zlom a spôsobujú aj ďalej zlo, bez ohľadu na to, že 
my si ich pomenujeme inak. Ty vidíš, aké zlo ti hriechy prinášajú, alebo nie? Možno 
sme nespokojní, šomreme, zlostíme sa, nadávame, alebo len tak ticho znášame svoje 
trápenia a nemohúcnosti – naše ochrnutia a neuvedomujeme si závažnosť Ježišových 
slov. Nehreš! Predstavte si, že sa v nejakom utečeneckom tábore ľudia sťažovali, že sa 
tam už nedá vydržať a žiť. Prišli by tam členovia humanitárnej pomoci a zistili by, že 
tým ľuďom v skutočnosti nič životne dôležité nechýba. Ale ľudia v tábore by sa sťažo-
vali, že ich všetko svrbí, že majú vyrážky, že sa im kazia zuby, že majú bolesti brucha, 
hnačky... Nadávali by na všetky tie choroby a príznaky, a pritom problém je kdesi inde. 
Chýba základná hygiena.
    Jednoducho to nejde byť v poriadku a zdravý, a pritom si neumývať ruky, zuby, nohy, 
hlavu, sprchovať sa ... Nejde to bez toho, aby mal človek pestrú stravu, v ktorej nebudú 
chýbať výživné látky a vitamíny. A nejde to ani bez toho, aby sa pravidelne upratovalo: 
kúpeľňa, toalety, kuchyňa, izby, prezliekanie postelí... To všetko je spôsob života, ktorý 
sa človeku odvďačí. Nehrešiť je tiež spôsob života. Je to duchovná hygiena. A môžeme 
si byť celkom istí, že čím viac v nej zanedbáme, tým viac sa to na našom živote odrazí.
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Nehreš!
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Jeho meno má grécky pôvod a znamená dar egyptskej bohyne slnka Isis. Izidor je 
mučeníkom z ostrova Chios v Egej-
skom mori pravdepodobne z čias 
vlády cisára Diokleciána. Podľa 
legendami opradeného životopisu sa s 
flotilou plavil z Alexandrie na ostrov 
Chios, kde ho za čias cisára Décia v 
treťom storočí sťali. V šiestom storočí 
bola na ostrove postavená bazilika, v 
ktorej bolo pochované aj jeho telo a 
ktorá mu bola zasvätená. Svätec sa tu 
tešil mimoriadnej úcte. Jeho pozostat-
ky sa od 12. storočia nachádzajú v 
Bazilike sv. Marka v Benátkach, kde 
mu v 14. storočí postavili kaplnku. 
Svätý Izidor je patrónom námorníkov, 
ostrova Chios a Benátok.

► Stretnutie pri Božom slove. Večerné stretnutie pri Božom slove bude o 18.30 h.
► Púť do Krakova. V sobotu 18. mája sa koná 10. metropolitná púť gréckokatolí-
kov do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Prihlásiť sa môžete už teraz v 
sakristii. Pri zápise je záloha 10 eur.
► Deň rodiny na Sigorde. Centrum pre rodinu na Sigorde pozýva rodiny našich 
farností na Deň rodiny, ktorý sa uskutoční v nedeľu 19. mája 2019. Program dňa 
rodiny spojený s desiatym výročím vzniku centra sa začne o 09.00 svätou liturgiou, po 
ktorej budú modlitby chvál a obed (záujem o obed treba nahlásiť do 16. mája). Po 
obede sa program začne o 13.30. Pre deti budú pripravené rôzne atrakcie a aktivity. 
Pre rodičov bude o 14.00 prednáška. Program je aj na stránke www.centrumsigord.sk.
► Charitná zbierka. Gréckokatolícka charita Prešov sa zapája do iniciatívy s 
názvom národný týždeň charity, ktorý sa bude konať 9. – 16. júna. Pri tejto príležitos-
ti by chceli farnosti požiadať o spoluprácu a aktívne zapojenie sa do tohto podujatia. 
Počas týždňa môžeme vo farnosti usporiadať zbierku trvanlivých potravín, ktoré by 
boli venované ľuďom v núdzi prostredníctvom Gréckokatolíckej charity v Prešove.
► Miništrantský tábor. Gréckokatolícky kňazský seminár bl. P. P. Gojdiča v 
Prešove pozýva miništrantov na miništrantský tábor, ktorý sa 30. júna – 4. júla 
uskutoční pre chlapcov vo veku 11 – 18 rokov. Bohoslovci pripravili pre účastníkov 
bohatý program s názvom Prebuďme vieru. Bližšie informácie a prihlasovací 
formulár nájdete na: www.gojdic.zoe.sk/ministrantsky-letny-tabor/. Miništranti sa 
môžu prihlásiť do 5. júna.
► Sväté liturgie v nedeľu 19. mája: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec 
► Sväté liturgie v nedeľu 26. mája: 008.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec
► Ohlášky. Sviatosť manželstva chcú prijať Ing. Lukáš Paločko, gr. kat., bývajúci 
v Ľubovci, a MUDr. Zuzana Žinčáková, rím. kat., bývajúca v Kamenici nad Ciro-
chou. Kto by vedel o prekážke, pre ktorú by nemohli menovaní prijať sviatosť man-
želstva, nech to ohlási na farskom úrade.

Oznamy

Svätý mučeník Izidor

    Na 22. september tohto roka sa v Bratislave pripravuje tretí Národný pochod 
za život. Ak máme čo najlepšie manifestovať radosť z daru každého ľudského 
života, je dôležité, aby naše srdcia boli pred Bohom sväté a čisté. Z tohto dôvodu 
bola pripravená príručka k verejnému odproseniu za naše hriechy proti daru 
ľudského života, tzv. kajúca tryzna. Na stránkach nášho Farského hlásnika teraz 
postupne uverejňujeme jednotlivé časti príručky k našej duchovnej príprave.

    Celé dejiny ľudstva sú poznačené krviprelievaním a donebavolajúcou nespravodli-
vosťou. Tragédie 20. storočia až podnes nezaostávajú za dávnejšími časmi a svätý Ján 
Pavol II. zhodnotil posledné desaťročia ľudstva ako „sprisahanie proti životu“. V 
našej krajine sa toto „sprisahanie“ skonkretizovalo na konci roka 1957, keď v Českoslo-
vensku boli legalizované umelé potraty. Odvtedy uplynulo viac ako šesťdesiat rokov.
Za desaťročia potratovej praxe sa táto tragédia dotkla viac alebo menej každej 
rodiny. (Odhaduje sa, že od roku 1957 bolo na Slovensku vykonaných takmer 1,5 
milióna chirurgických potratov. Ak rodinu chápeme v širšom význame, t. j. ako 
spoločenstvo vetviace sa v priamej i bočnej línii, tak potom sa umelý potrat týka 
každej rodiny.)
Abortus sa udomácnil nielen v legislatíve a medicínskej profesii, ale aj v mentalite 
spoločnosti. Duchovné škody spôsobené týmito hriechmi proti životu sú nesmierne. 
Cirkev, ohlasovateľka Krista, ktorý dáva život v plnosti, na jednej strane neúnavne 
ponúka pramene odpustenia a uzdravenia, na druhej strane musí uznať, že jej členo-
via nesú podiel viny na tejto genocíde najslabších.
Členovia Cirkvi majú ako prví v pokore vyznávať: „Moja preveľká vina“ (slová 
z úkonu kajúcnosti v latinskej omšovej liturgii) a s vierou prijímať radostnú zvesť 
Ježiša o odpustení. Pokánie má zodpovedať veľkosti a povahe hriechov.
Zločiny páchané na nenarodených deťoch:
 • volajú do neba,
 • vždy majú viacerých spolupáchateľov i viaceré obete,
 • pod vplyvom verejnej mienky sú bagatelizované,
 • sú legitímne zvolenými autoritami schválené,
 • mnohými členmi Cirkvi neuznané, nevyznané a neodčinené.
Verejné odprosenie, ktoré zodpovedá závažnosti hriechov proti daru ľudského života 
sa môže nazývať aj kajúcna tryzna. Slovo tryzna je odvodené od slova trýzeň – 
vnútorná bolesť duše. Prídavné meno kajúcna znamená, že ide o bolesť spojenú s 
úprimnou a hlbokou ľútosťou pred Bohom za preliatu krv nevinných nenarodených 
detí. Kajúcnou tryznou chceme vyjadriť, že bolesť Božieho srdca je aj našou boles-
ťou. Teda nie je to spomienková udalosť. Je to verejné a spoločné odprosenie ľudí 
dobrej vôle, ktorí uznávajú vlastnú zodpovednosť a prijímajú na seba zodpovednosť 
za hriechy, ktoré spáchali ich otcovia.  Kajúcna tryzna má charakter odprosenia 
a zmierenia. Je výpoveďou, ktorú adresujeme našim blížnym a zároveň Bohu – 
Stvoriteľovi. Okrem toho je to akt zástupnej modlitby, a to v dvojakom zmysle:
 • autority sa modlia v mene spoločenstva,
 • súčasníci odprosujú aj za hriechy minulých generácií.
Prax zástupnej modlitby nachádzame u mnohých postáv Biblie: u Abraháma, 
Mojžiša, Dávida, Samuela, Ezechiáša, Eliáša, Jeremiáša, Ezechiela, Daniela a 
iných, no nadovšetko u samotného Krista.

otec Marek

Duchovné vedenie

„Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne!“


