
PONDELOK 10. jún
Pondelok Svätého Ducha
Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt 18, 10 – 20, 
zač. 75; (HS: 251; PZ: 219)
18.00 + Slavomír Biščák

UTOROK 11. jún
Apoštoli Bartolomej a Barnabáš
Rim 1, 1 – 7; 13 – 17, zač. 79; Mt 4, 25 – 5, 
13, zač. 10; (HS: 248, 385; PZ: 216, 365)
18.00 + Ján, Helena

STREDA 12. jún
Prepodobný Onufrios Veľký a Peter 
Atoský
Rim 1, 18 – 27, zač. 80; Mt 5, 20 – 26, 
zač. 12; (HS: 248; PZ: 216)
18.00 + Ján Biščák

ŠTVRTOK 13. jún
Mučenica Akvilína
Rim 1, 28 – 2, 9, zač. 81; Mt 5, 27 – 32, 
zač. 13; (HS: 248; PZ: 216)
18.00 + Drahoslav Biščák

PIATOK 14. jún
Prorok Elizeus. Voľnica
Rim 2, 14 – 29, zač. 82; Mt 5, 33 – 41, 
zač. 14; (HS: 248; PZ: 216)
18.00 za zdravie a požehnanie Alžbety 
a Antona

SOBOTA 15. jún
Zakončenie sviatku Päťdesiatnice
Prorok Amos
Rim 1, 7b – 12, zač. 79b; Mt 5, 42 – 48, 
zač. 15; (HS: 248; PZ: 216)
07.00 + Anna

NEDEĽA 16. jún
1. nedeľa po Päťdesiatnici – Všetkých 
svätých, Patriarcha Nikefor Vyznávač
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.

PONDELOK 17. jún
Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael
Rim 2, 28 – 3, 18, zač. 83; Mt 6, 31 – 
34. 7, 9 – 11, zač. 19; (HS: 154; PZ: 
108)
07.00 + Pavel

UTOROK 18. jún
Mučeník Leontios
Rim 4, 4 – 12, zač. 86; Mt 7, 15 – 21, 
zač. 22; (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + Pavol, Pavol, Katarína

STREDA 19. jún
Apoštol Júda, podľa tela Pánov brat
Rim 4, 13 – 25, zač. 87; Mt 7, 21 – 23, 
zač. 23; (HS: 387; PZ: 367)
18.00 + František Boroš

ŠTVRTOK 20. jún
Poklona prečistým tajomstvám Tela 
a Krvi Pána Ježiša Krista, hieromu-
čeník Metod Patarský. Myrovanie
1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Jn 6, 48 – 
54, zač. 23; (HS: 254; PZ: 223)
18.00 + Jozef

PIATOK 21. jún
Mučeník Julián Tarzský
Rim 5, 17 – 6, 2, zač. 90; Mt 9, 14 – 
17, zač. 31; (HS: 254; PZ: 223)
18.00 + Miroslav (ročná liturgia 
s panychídou)

SOBOTA 22. jún
Hieromučeník Eusebios
Rim 3, 19 – 26, zač. 84; Mt 7, 1 – 8, 
zač. 20; (HS: 254; PZ: 223)
07.00 + Anna Svatová

NEDEĽA 23. jún
2. nedeľa po Päťdesiatnici
Mučenica Agripína
Rim 2, 10 – 16, zač. 81b; Mt 4, 18 – 
23, zač. 9; (HS: 143, 254; PZ: 96, 223)
Hlas 1.; 10.30 hod.

zdroj: Slovo

    Jednoduchú otázku: „Prečo?“ si najčastejšie kladieme v súvislosti s ťažkými a nega-
tívnymi udalosťami nášho života. A veľmi často pri nej vtedy zostaneme bez odpove-
de. Škoda, že si túto otázku nekladieme aj pri iných udalostiach a nehľadáme na ňu 
odpoveď. Celkom zaujímavé by to bolo aj pri dnešnej udalosti – sviatku Zostúpenia 
Svätého Ducha. Prečo sa to deje? Prečo prichádza do tohto sveta Boh v takej zvláštnej 
podobe? Prečo v deň sviatku zostúpi iba na tých, ktorí sú zhromaždení vo večeradle?
   Začnime uvažovať nad odpoveďou na prvú otázku. Prečo Svätý Duch prichádza? 
Dôvod je veľmi jednoduchý, lebo Boh po nás nesmierne túži. Stvorenie človeka nie je 
iba vrcholom nejakej technickej kreativity Božej. Človek neprichádza na tento svet len 
ako zavŕšenie toho, čo Boh dokáže urobiť. Ako výnimočná ukážka. Človek prichádza 
na túto zem ako syn. Ako dieťa. Ako Boží obraz – obraz Otca. A teraz nemyslím len na 
stvorenie Adama, ale celkovo na všetkých ľudí, ktorých Boh mal a má v pláne poslať 
na túto zem. Lebo nechcel zostať pri jednom človeku alebo jednom páre. On sa túži 
vidieť v každom nás. Prečo by sa inak po hriechu človeka a páde celého jeho plánu 
prihováral Abrahámovi? Prečo znova a znova cez vodcov a prorokov usmerňuje, napo-
mína aj karhá svoj ľud Izrael. Ľud, ktorý sa stal jeho synom. Ide mu o to, aby bol Izrael 
jeho reprezentatívnou vzorkou na celej zemi? Nie! On svoj ľud miluje a má túžbu dať 
sa cez neho spoznať celému svetu. Preto najprv prichádza Ježiš, aby ako baránok vylial 
svoju krv na očistenie od všetkých hriechov. A potom môže prísť v osobe Svätého 
Ducha s túžbou osobne prežívať vzťah lásky s každým z nás. To je skutočný dôvod 
prečo prichádza a tiež spôsob – jeho podoba, nehmotná, neviditeľná, aby naplnil naše 
srdce.
    Spomeňte si na to, ako môže jedna dobrá myšlienka či zážitok naplniť slasťou celé 
naše vnútro. Jeden moment nás môže naplniť blaženosťou. Aj Boh nás chce urobiť 
blaženými. Dokonalosť blaženosti nás čaká uňho v nebeskom kráľovstve a táto blaže-
nosť už bude bez konca. Tu na zemi sú to skôr také momenty – záblesky blaženosti, 
ktoré často závisia od nášho stavu. Keď Svätý Duch naplní všetkých zhromaždených 
vo večeradle, stane sa tak preto, lebo tam vnútri sú tí prví, ktorí uverili v Krista. Tí, ktorí 
mali vierou očistené a pripravené srdcia. Učeníci, ktorí čakali na prisľúbenie. Aj 
v dnešnom evanjeliu sa Ježišova výzva na prijatie Svätého Ducha začína slovami: „Ak 
je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije“.
    Začali sme s otázkou prečo. Ale na záver kladiem inú otázku: Túžim po Božej láske? 
Túžim po jeho prítomnosti vo mne? Lebo on po nás túži ustavične bez prestania, celý 
náš život.
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    Jej meno má latinský pôvod a znamená 
podobná orlici. Jemná, iba 12-ročná panna 
a mučenica Akvilína sa narodila kresťan-
ským rodičom vo fenickom meste Byblos 
v druhej polovici 3. storočia. Zoznamy 
mučeníkov spomínajú, že jej rodičia boli 
žiakmi apoštolov. Vďaka dobrej výchove 
vraj už ako dieťa podnecovala mnohé ženy 
ku kresťanstvu. Kvôli kresťanskej viere si 
ju dal predvolať prokonzul Volusianus. Po 
milom presviedčaní i vyhrážaní nasledova-
lo kruté mučenie, a napokon smrť mečom.  
Z jej tela, vraj, namiesto krvi vytrysklo 
mlieko. Synaxáre uvádzajú ako dátum jej 
smrti rok 293, kardinál Barónius zasa rok 
308. 13. júna ju spomína aj Rímske marty-
rológium. Túto sväticu si obzvlášť ctia 
v Maronitskej cirkvi, východnej cirkvi 
zjednotenej s Rímom.

► Stretnutie pri Božom slove. Večerné stretnutie pri Božom slove bude o 18.30 h.
► Sviatok Svätého Ducha a Najsvätejšej Trojice. V pondelok 10. júna je Svia-
tok Svätého Ducha a Najsvätejšej Trojice. Sv. liturgia bude večer o 18.00 hod.
► Voľnica. V piatok 14. júna je po sviatku Svätej Päťdesiatnice voľnica.
► Sväté liturgie v nedeľu 16. júna: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec
► Sviatok Nasvätejšej Eucharistie. Vo štvrtok 20. júna je sviatok Slávnostnej 
poklony prečistým tajomstvám Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista – Najsvätejšej 
Eucharistie. Svätá liturgia bude večer o 18.00 hod. s myrovaním.
► Prvá svätá spoveď detí. V sobotu 22. júna bude o 09.00 prvá svätá spoveď detí, 
ktoré sa pripravujú aj na slávnostné prijatie Eucharistie. Po spovedi detí bude mož-
nosť spovede aj pre ostatných členov rodiny.
► Slávnosť svätého prijímania. Sväté liturgie v nedeľu 23. júna: 07.30 Ruské 
Pekľany; 09.00 Janov; 10.30 Ľubovec.
V túto nedeľu je zároveň v našej farnosti slávnosť svätého prijímania. Svätá liturgia 
bude o 10.30 hod. Chcem vás pri tejto príležitosti poprosiť, aby ste lavice, ktoré 
budú označené ako rezervované, neobsadzovali, ale nechali ich voľné pre rodinu 
a hostí.
► Charitná zbierka potravín. Gréckokatolícka charita Prešov sa opätovne 
zapája do iniciatívy s názvom Národný týždeň charity, ktorý sa bude konať 9. – 16. 
júna. Pri tejto príležitosti by chceli farnosti požiadať o spoluprácu a aktívne zapoje-
nie sa do tohto podujatia. Počas týždňa sa aj v našej farnosti zapojíme do zbierky 
trvanlivých potravín, ktoré budú venované ľuďom v núdzi prostredníctvom Gréc-
kokatolíckej charity v Prešove. Potraviny môžete priniesť do sakristie, na farský 
alebo obecný úrad.

Oznamy

Svätá mučenica Akvilína

    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.

    Od počatia

   Božskú dôstojnosť človeka treba pripísať už nenarodeným deťom, a to od 
momentu počatia: „Ľudský život treba absolútne rešpektovať a chrániť už od 
chvíle počatia. Ľudskej bytosti už od prvej chvíle jej jestvovania treba priznať 
práva osoby, medzi ktorými je nedotknuteľné právo každej nevinnej bytosti na 
život“ (KKC 2270).
    „Keďže sa s embryom má už od počatia zaobchádzať ako s osobou, treba ho 
chrániť v jeho neporušiteľnosti, liečiť ho a uzdraviť, pokiaľ je to možné, ako 
každú inú ľudskú bytosť“ (KKC 2275).
     Rozum a kresťanská viera sú zajedno. Nielenže si neodporujú, ale navzájom 
sa dopĺňajú. Rukolapne to vysvetľuje stanovisko Ekvádorskej federácie gyneko-
lógov a pôrodníkov: „Veda nás učí, že ľudský život sa začína v momente počatia. 
Ak aj náboženstvo považuje tento fakt za pravdivý, neznamená to ešte, že tým 
prestane byť striktne vedeckou pravdou a zmení sa na náboženský názor. Ten, 
kto popiera, že ľudský život sa začína počatím, nie je v spore s nábožen-
stvom, ale s vedou. Ak niekto popiera túto istotu biológie, neznamená to, že má 
nedostatočnú vieru, ale skôr, že mu chýbajú najzákladnejšie vedomosti o ľudskej 
genetike, teda čosi, čo je známe i obyčajným ľuďom.“

Svetová vojna proti najslabším

    Umelý potrat je najčastejšou príčinou úmrtia. Podľa Svetovej zdravotníc-
kej organizácie (WHO) každý deň vo svete takto zomrie okolo 125 000 nenarode-
ných detí, ročne je to až 50 miliónov umelých potratov. Podľa štatistiky z roku 
2017 na Slovensku podstúpilo umelý potrat 7496 žien.
    Často počujeme upokojujúce hlasy, že počet umelých potratov klesá. Treba si 
však uvedomiť, že štatistiky ani zďaleka neodrážajú realitu. Zo svedectiev 
zdravotníkov vieme, že lekársky úkon potratu sa môže bez ťažkostí štatisticky 
vykázať ako iný gynekologický výkon či ako čistenie maternice po spontánnom 
potrate.    
   Okrem toho treba brať do úvahy nevyčísliteľný počet umelých potratov 
vplyvom hormonálnej antikoncepcie (pôsobí abortívne tým, že ovplyvňuje 
pohyblivosť vajcovodov a oslabuje výstelku maternice, a tak bráni zahniezdeniu 
embrya) a núdzovej antikoncepcie (tzv. tabletka po; na Slovensku sa ročne predá 
niekoľko desiatok tisíc balení.).
    V centrách umelého oplodnenia sa „vyprodukujú“ a neskôr zničia ďalšie 
desaťtisíce ľudských embryí.
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Duchovné vedenie


