
PONDELOK 1. júl
Nezištníci a divotvorcovia Kozma a 
Damián
Rim 9, 18 – 33, zač. 102; Mt 11, 2 – 15, 
zač. 40; (HS: 154, 200; PZ: 108, 162)
07.00 za zdravie a požehnanie Ivana 
s rodinou

UTOROK 2. júl
Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky 
v Blachernách
Rim 10, 11 – 11, 2a, zač. 104; Mt 11, 16 
– 20, zač. 41; (HS: 393; PZ: 374)
18.00 + Mária Chomjaková (ročná 
liturgia) s panychídou

STREDA 3. júl
Mučeník Hyacint
Rim 11, 2b – 12, zač. 105; Mt 11, 20 – 
26, zač. 42; (HS: 156; PZ: 111)
18.00 + Milan Spišák

ŠTVRTOK 4. júl
Arcibiskup Andrej Jeruzalemčan
Rim 11, 13 – 24, zač. 106; Mt 11, 27 – 
30, zač. 43; (HS: 157; PZ: 112)
18.00 za zdravie a požehnanie rod. 
Gumanovej a Matiovej

PIATOK 5. júl
Apoštolom rovní Cyril a Metod
Rim 11, 25 – 36, zač. 107; Mt 12, 1 – 8, 
zač. 44; (HS: 395; PZ: 376)
08.00 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

SOBOTA 6. júl
Prepodobný Sisoés Veľký
Rim 6, 11 – 17, zač. 92; Mt 8, 14 – 23, 
zač. 26; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Anna, Štefan, Františka, Jozef

NEDEĽA 7. júl
Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobní Tomáš z Maley a Akkakios
Rim 6, 18 – 23, zač. 93; Mt 8, 5 – 13, 
zač. 25; (HS: 145; PZ: 99)
Hlas 3.; 11.00 hod.

PONDELOK 8. júl
Veľkomučeník Prokop
Rim 12, 4 – 5. 15 – 21, zač. 109; Mt 
12, 9 – 13, zač. 45; (HS: 154; PZ: 108)

UTOROK 9. júl
Hieromučeník Pankrác
Rim 14, 9 – 18, zač. 114; Mt 12, 14 – 
16. 22 – 30, zač. 46; (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + Michal, Veronika, Ján, 
Terézia

STREDA 10. júl
Prepodobný Anton Pečersko-Kyjevský
Rim 15, 7 – 16, zač. 117; Mt 12, 38 – 
45, zač. 48; (HS: 188; PZ: 145)
18.00 + Ján, Peter, Pavlína

ŠTVRTOK 11. júl
Mučenica Eufémia
Rim 15, 17 – 29, zač. 118; Mt 12, 46 – 13, 
3a, zač. 49; (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)
18.00 + Mária, Michal Karoliovci

PIATOK 12. júl
Mučeníci Proklos a Hilarios
Rim 16, 1 – 16, zač. 120; Mt 13, 3b – 
9, zač. 50; (HS: 159; PZ: 114)
18.00 za zdravie a požehnanie rodín 
Borošovej, Karoliovej, Onofrejovej, 
Lysinovej

SOBOTA 13. júl
Zhromaždenie k archanjelovi Gab-
rielovi
Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 9, 9 – 13, 
zač. 30; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Cyril

NEDEĽA 14. júl
5. nedeľa po Päťdesiatnici
Pamiatka otcov šiestich ekumenic-
kých snemov
Rim 10, 1 – 10, zač. 103; Mt 8, 28 – 9, 
1, zač. 28 (HS: 147, 396; PZ: 100, 377)
Hlas 4; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

    Chcel som dnes začať otázkou, či poznáte toto ľudové príslovie, a nakoniec som 
zistil, že je to známy výrok Jána Amosa Komenského – učiteľa národov. Nič to ale 
nemení na pravdivosti týchto slov. Prvá možnosť vysvetlenia výroku je taká, že kým 
človek na vlastné oči nevidí určitý problém alebo biedu, tak sa ho to nedotýka. 
Neprežíva starosť, ktorú nevidí a nepozná. Ale tie isté slová môžeme vysvetliť 
a aplikovať aj z inej strany. Nehľaď a nevyhľadávaj pohľadom to, čo je márne, či 
dokonca škodlivé, aby si zbytočne nezapĺňal a nezaťažoval svoje srdce nepotrebnos-
ťami. 
    Ježiš sa dnes v evanjeliu pred veľkými zástupmi ľudí dotýka podstaty nášho života. 
Jeho slová o tom, že človek nemôže slúžiť dvom pánom: aj Bohu, aj mamone, nás 
majú presne tak, ako aj tie zástupy ľudí, ktoré ich počuli priamo od neho, priviesť 
k pohľadu na seba samých. K tomu, aby sme rozoznali, či slúžime Pánovi – Bohu, 
alebo pánovi – mamone? Ako prvé teda máme v pravde spoznať svoj aktuálny stav. 
Pomôže nám v tom iný Ježišov výrok: „Kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.“ 
Takže, kde je moje srdce? Kde sú moje myšlienky? Čím sa najviac zaoberám? Čím 
žijem vo svojom vnútri? Má naša odpoveď niečo spoločné s Bohom? S Božím 
kráľovstvom, s láskou k Ježišovi a blížnemu? Tu nemá zmysel hľadať nejakú kom-
promisnú odpoveď. Niečo, čím by sme sa ospravedlnili. Ježiš hovorí, že naše srdce 
môže mať len jedného pána. A voľba je na nás. Je jasné, že kým žijeme na tomto 
svete, stále sa budeme musieť zaoberať aj všetkými každodennými pozemskými 
povinnosťami. Ale je rozdiel medzi – zaoberať sa (urobiť to, čo je nutné) a slúžiť. 
    Skôr než Ježiš začal rozprávať o službe dvom pánom, hovoril o zraku. O tom, že 
oko je lampou pre celé telo. Preto je veľmi dôležité, na čo svoj pohľad upierame. 
Ježiš dokonca v dnešnej stati evanjelia dvakrát spomína, na čo sa máme pozerať. 
Prvý raz povie: „Pozrite sa na nebeské vtáky“, a potom o pár veršov ďalej: „Pozrite 
sa na poľné ľalie“. Nie je to jednoduché a krásne pozvanie? Pozeraj sa na Božie diela, 
na krásu toho, čo Boh stvoril, lebo pohľad na nich ťa skôr či neskôr privedie k myšli-
enkam na Stvoriteľa. Keď sa pozeráš na to, čo vytvára človek: na veci, na domy, autá, 
nábytky, šaty, šperky, seriály, časopisy, reklamy a ponuky, odpovedz si pravdivo. 
K čomu ťa to privádza? Najčastejšie k túžbe toto všetko mať. Paradoxom je, že týmto 
veciam okolo nás sa nevieme vyhnúť. Oni nás obklopujú zo všetkých strán. Práve 
preto je potrebné tak často, ako sa dá, vedome svoj zrak obracať iným smerom. Tam 
kde je hmatateľná Božia prítomnosť. K Božiemu slovu a k Eucharistii.
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Čo oči nevidia, to srdce nebolí
Mt 6, 22 – 33



    Narodil sa okolo roku 350 a v mladosti odišiel do egyptskej púšte. Miestom jeho duchov-
ného zápasu bol vrch, na ktorom sa kedysi postil prepodobný Anton Veľký.  Ovocím jeho 
duchovných zápasov bolo množstvo duchovných rád a požehnaní, pre ktoré ho ľudia 
vyhľadávali.  V tom čase sa zvyčajne udeľovali pri svätých spovediach veľmi prísne skutky 
pokánia. Niektoré bolo treba konať celé roky, až potom kajúcnik dostal rozhrešenie. V tejto 
súvislosti prišli za Sisoom akísi mnísi a pýtali sa: „Ak brat upadne do hriechu, stačí, aby sa 
kajal jeden rok?“ Starec odvetil: „To je príliš prísne.“ Povedali: „Takže hriešnik má robiť 
pokánie iba šesť mesiacov?“ Sisoés odvetil: „To je veľa.“ Vraveli teda: „Možno mu teda 
stačí na pokánie štyridsať dní.“ Starec odpovedal: „Aj to je veľa. Verím, že Boh, ktorý 
miluje človeka, je milosrdný. Ak človek robí pokánie z celej duše, Boh prijme jeho pokánie 
v priebehu troch dní.“ V tejto súvislosti si zaiste treba všimnúť dve skutočnosti. Nielen to, že 
Sisoés prispel k zmierneniu starovekej spovednej disciplíny, ale aj to, že predmetné zmier-
nenie podmienil slovami: „Ak človek robí pokánie z celej duše.“ Inokedy sa jeden mních 

spýtal: „Čo mám robiť, otče, keďže som upadol do hriechu?“ Starec 
odvetil: „Naprav sa, dieťa, a budeš spasený.“ Brat však odvetil: 
„Napravil som sa, ale znova som upadol.“ Sisoés odpovedal: „Tak 
sa znova naprav.“ Mních však povedal: „A dokedy bude trvať moje 
padanie a vstávanie?“ Starec odvetil: „Dovtedy, kým nepríde tvoj 
koniec a nezastihne ťa v dobrom alebo v zlom. Je preto potrebné 
neprestajne zotrvávať v napravovaní sa, aby nás v ňom zastihol aj 
koniec.“ Uvedenými slovami nám prepodobný otec Sisoés ukázal 
vážnosť úsilia o vlastnú nápravu, bez ktorého prakticky nieto spásy. 
Sisoés zomrel v pokoji okolo roka 429, po šesťdesiatich rokoch 
prísneho pustovníckeho života. O jeho pokore, ale tiež o vážnosti 
vlastného úsilia o nápravu, svedčia aj slová, ktoré povedal na 
smrteľnom lôžku: „Skutočne neviem, či som uskutočnil aspoň 
začiatok svojho pokánia.“   

► Zbierka na charitu. V mene Gréckokatolíckej charity ďakujem tým, ktorí sa 
zapojili do zbierky potravín pre pomoc núdznym v rámci Národného týždňa charity. 
Srdečné Pán Boh zaplať aj v mene všetkých núdznych a odkázaných na pomoc.
► Poďakovanie. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri príprave, priebehu a výzdo-
be chrámu ku slávnosti prvej svätej spovede a slávnostnému prijatiu Eucharistie.
► Stretnutie pri Božom slove. Večerné stretnutie na fare bude o 18.30 h. 
► Prvopiatkový týždeň. Spoveď chorých aj všetkých ostatných veriacich bude 
vo štvrtok 4. júla. Dopoludnia od 8.15 bude spoveď chorých a popoludní od 16.30 
bude spoveď v chráme. 
► Sväté liturgie v nedeľu 7. júla: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec. V túto nedeľu je tiež archieparchiálna odpustová slávnosť v Levoči 
a v Stropkove.
► V pondelok 8. júla sv. liturgia v Ľubovci nebude. 
► Odpustová slávnosť v Ruských Pekľanoch. Archieparchiálna odpustová 
slávnosť ku cti bl. Pavla Petra Gojdiča vbude v sobotu 20. júla. V deň sviatku bl. 
biskupa Pavla 17. júla bude tiež sv. liturgia v Ruských Pekľanoch o 18.00 hod. 
podobne ako minulý rok s modlitbami za zázraky potrebné pre náš život. 
► Sväté liturgie v nedeľu 14. júla: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 10.30 
Ľubovec. V túto nedeľu bude pri svätých liturgiách zbierka na Svojpomocný fond, 
pre finančne slabšie farnosti.

Oznamy

Prepodobný Sisoés Veľ ký

    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 hlásni-
ka postupne uverejňujeme jednotlivé časti príručky duchovnej prípravy. 

   Morálna závažnosť

   Umelý potrat sa zvykne nazývať aj „interrupcia“ alebo „umelé prerušenie 
tehotenstva“. Latinský názov je abortus. Všetky tieto výrazy sú značne nejasné, 
zahmlievajúce podstatu úkonu. Zamlčujú základnú pravdu, že je to úmyselné 
zabitie nevinnej ľudskej bytosti, vražda nenarodeného dieťaťa. Závažnosť 
tohto skutku je výnimočná z viacerých dôvodov:
– Svojou brutalitou – vykonáva sa doslova vysatím a zomletím zaživa, v iných 
prípadoch roztrhaním alebo otrávením chemikáliou, alebo odsatím mozgu tesne 
pred dokončením pôrodu.
– Je to zabitie člena rodiny s priamou spoluúčasťou najbližších – dieťa vydávajú 
na zabitie vlastní rodičia; poväčšine ešte za to zaplatia. Samotná poprava sa 
vykonáva v maternici, teda na mieste, ktoré nesie vznešený prívlastok „najbez-
pečnejšie miesto na planéte“. 
– Je namierený proti krehkému dieťaťu. Na rozdiel od nás je úplne nevinné. 
V porovnaní s ostanými ľuďmi je najslabšie. Je celkom bezbranné – nevie sa 
brániť ani rukami, ani plačom. Zostáva mu len tzv. nemý výkrik.

    Dieťa nie je jedinou obeťou umelých potratov. Druhou obeťou je najmä 
matka. Umelý potrat je popretím materstva, ktoré je vpísané do ženského tela i 
duše. Tento skutok je skutočnou traumou pre ženské telo i psychiku a nesie so 
sebou vážne následky. Ide o tzv. popotratový syndróm, ktorý sa prejavuje 
mnohorako a v rôznej intenzite (depresie, úzkosti, vzťahové problémy, sebaobvi-
ňovanie, sebanenávisť, poruchy spánku, samovraždy a iné.). Podrobne sa tomu 
venuje odborníčka Theresa Burkeová v knihe Zakázaný žiaľ.

 Znecitlivená spoločnosť

    Tragédia umelých potratov je vlastne dvojaká:

• že sa vykonávajú;
• že sme si na to zvykli a v spoločnosti sa vytratilo odhodlanie zmeniť to.

    Skutočnosť umelých potratov nevyvoláva v našom vnútri primeranú 
reakciu, necháva nás chladnými. Vieme si predstaviť, aké vnútorné rozrušenie 
by sa nás zmocnilo, keby nám oznámili, že nám vykradli byt alebo že nám 
zmizlo auto z parkoviska a pod. Výraz „umelý potrat“ s nami nelomcuje, hoci 
označuje omnoho závažnejšiu skutočnosť, ako je napr. krádež.
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Duchovné vedenie


