
PONDELOK 18. máj
Mučeník Teodot
Sk 17, 1 – 15, zač. 39; Jn 11, 47 – 57, 
zač. 40; (HS: 227, 241; PZ: 192, 208) 
07.00 za zdravie a požehnanie Štefana 
a Tomáša

UTOROK 19. máj
Hieromučeník Patrik
Sk 17, 19 – 28a, zač. 40b; Jn 12, 19 – 
36a, zač. 42; (HS: 227, 241; PZ: 192, 
208)
18.00 + Mária, Bartolomej, Paraska, 
Mikuláš

STREDA 20. máj
Zakončenie Paschy. Mučeník Tallelaios
Sk 18, 22 – 28, zač. 41; Jn 12, 19 – 36a; 
(HS: 227, 241; PZ: 192, 208) 
18.00 + Jozef, Štefan, Margita

ŠTVRTOK 21. máj
Pánovo Nanebovstúpenie. Prikázaný 
sviatok. Apoštolom rovní Konštantín a 
Helena
Sk 1, 1 – 12, zač. 1; Lk 24, 36 – 53, zač. 
114; (HS: 243, 184; PZ: 210, 141)
18.00 za uzdravenie Klárky

PIATOK 22. máj
Mučeník Bazilisk
Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 14, 1 – 11a, zač. 
47; (HS: 243; PZ: 210)
18.00 + Helena Gumanová

SOBOTA 23. máj
Prepodobný a vyznávač Michal
Sk 20, 7 – 12, zač. 43; Jn 14, 10b – 21, 
zač. 48; (HS: 243; PZ: 210; HP: 225)
07.00 za zdravie a požehnanie sestry 
Serafie

NEDEĽA 24. máj
Siedma nedeľa po Pasche. Svätých 
otcov Prvého nicejského snemu
Sk 20, 16 – 18a. 28 – 36, zač. 44; Jn 17, 
1 – 13, zač. 56; (HS: 246; PZ: 213)
11.00 hod.; Hlas 6

PONDELOK 25. máj
Tretie nájdenie hlavy Jána Krstiteľa
Sk 21, 8 – 14, zač. 45; Jn 14, 27b – 15, 7, 
zač. 49; (HS: 244, 155; PZ: 210, 110)
07.00 + Helena Paločková

UTOROK 26. máj
Apoštol Karpos
Sk 21, 26 – 32, zač. 46; Jn 16, 2b – 13a, 
zač. 53; (HS: 243; PZ: 210)
18.00 + Anna Lechová

STREDA 27. máj
Hieromučeník Terapont
Sk 23, 1 – 11, zač. 47; Jn 16, 15 – 23, 
zač. 54; (HS: 243; PZ: 210)
18.00 + Michal, Veronika, Ján, Terézia

ŠTVRTOK 28. máj
Prepodobný Nikita
Sk 25, 13 – 19, zač. 48; Jn 16, 23b – 33a, 
zač. 55; (HS: 243; PZ: 210)
18.00 + Mária Mačišáková

PIATOK 29. máj
Zakončenie sviatku Pánovho nane-
bovstúpenia
Sk 27, 1 – 44, zač. 50; Jn 17, 18 – 26, 
zač. 57; (HS: 243; PZ: 210)
18.00 + Slavo, Drahoslav, Mária, 
Vladimír, Vladimír

SOBOTA 30. máj
Piata zádušná sobota
Sk 28, 1 – 31, zač. 51; Jn 21, 15 – 25, 
zač. 67; (HS: 162, 138; PZ: 116, 91)
07.00 + za zosnulých zapísaných v 
Knihe hramôt

NEDEĽA 31. máj
Svätá Päťdesiatnica. Zostúpenie 
Svätého Ducha
Sk 2, 1 – 11, zač. 3; Jn 7, 37 – 52; 8, 12, 
zač. 27; (HS: 248; PZ: 216)
11.00 hod.

zdroj: Slovo

    Už uplynulo poriadne veľa času odvtedy, keď boli mojou veľkou záľubou dobro-
družné knihy Karla Maya. Hlavne tie z indiánskeho prostredia a divokého západu 
Severnej Ameriky. Dodnes si viem presne vybaviť niektoré scény z dobrodružných 
príbehov Winnetoua a Old Shatterhanda podľa toho, ako som si ich ja v mysli pred-
stavoval pri opisoch v knihe. Ale podobne si viem predstaviť aj scény z iných dobro-
družných kníh.
    Prvým veľkým sklamaním pre mňa bolo sfilmovanie týchto dobrodružných príbe-
hov. Zrazu, tam veľa vecí bolo inak ako v knihe a inak ako v mojej predstave. 
Druhým veľkým sklamaním pre mňa bolo zistenie, že skoro všetko v tých príbehoch 
bolo fiktívne,  vymyslené. Počnúc obidvoma hlavnými postavami až po prírodné 
scenérie, ktoré by ste v Spojených štátoch márne hľadali. Podobné odhalenia a 
sklamania z vlastných predstáv a reality sa stávajú celkom často. Ale môže to byť aj 
naopak. To, o čom sme len počuli z rozprávania alebo o čom sme čítali, je v realite 
ešte krajšie a zaujímavejšie. Stáť na vysnívanom mieste a na vlastné oči vidieť, čo 
sme si len predstavovali,  môže byť prekvapením radostným aj smutným. 
    Predstavujem si, čo všetko napĺňalo nadšením alebo sklamaním mladíka slepého 
od narodenia, ktorému Ježiš otvoril oči. Áno, aj príbehy evanjelia rozvíjajú našu 
predstavivosť. A je dobré mať čas na to, aby sme si ich skúsili živo predstaviť. Ten 
dnešný dáva pomenovanie celému dňu, dnešnej nedeli – Nedeľa uzdravenia slepého 
od narodenia. Cirkevná slovančina to krásne nazýva Nediľa sliporoždennaho. 
Všetko, úplne všetko, vrátane seba si len predstavoval. Možno vedel sám o sebe, aký 
je. Poznal svoj charakter, ale nevedel, ako vyzerá. A potom, keď sa umyl v nádrži 
Siloe, kde ho Ježiš poslal očistiť si oči od blata, zrazu spoznáva realitu: „Takto teda 
vyzerám. Takí sú ľudia okolo mňa.“ Úžasný a nezaplatiteľný je dar vidieť. Uvedo-
mujete si to? Nikto z nás si ani nevie predstaviť, že by jedno ráno vstal a nič nevidel. 
    Ale treba povedať aj to, že v našom živote ešte príde jeden dôležitý okamih, keď 
sa nám otvoria oči. Bude to chvíľa nášho prechodu do večnosti. Vtedy budeme vidieť 
tak, ako sme ešte nevideli. Zrazu uvidíme čistú pravdu. A ako to býva, z niektorých 
vecí sa budeme tešiť a z iných budeme zhrození. Čo všetko v našom živote malo 
zmysel a čo bolo úplne nezmyselné. Možno vám napadá myšlienka, či je to fér. Celý 
život nevidieť poriadne a až na jeho konci vidieť správne a poznať, čo je pravda. Nie, 
nie je to fér. A keďže náš Boh nerobí neférové veci, ponúka nám pomoc iným spôso-
bom. Všetkým ponúka Kristov zrak. Zrak viery, učí nás hľadieť na životné udalosti 
jeho pohľadom. Lebo Ježiš, naozaj iba Ježiš vidí dokonale a pozná, čo je pravda. A 
jeho veľkou túžbou je, aby sme ju aj my cez neho poznali. Dôverujme mu.

otec  Marek
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► Slávenie svätých liturgií. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej svätej 
liturgii. Najohrozenejšou vekovou skupinou sú seniori. Verejné slávenie bohoslužieb 
počas trvania opatrení prebieha v obmedzenom režime. Každý, kto má nariadenú karan-
ténu alebo má akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, nech na bohoslužby 
neprichádza. Je nutné zachovávať vzájomný odstup (okrem členov domácnosti). Pri 
vchode do chrámu je potrebné aplikovať dezinfekciu. Sväté prijímanie sa aj naďalej 
podáva veriacim pod spôsobom chleba na ruku. Pokračujú vysielania bohoslužieb 
prostredníctvom online prenosov (www.logos.tv) a katolíckych i verejnoprávnych médií.
► Sviatok Nanebovstúpenia. Vo štvrtok 21. mája je prikázaný sviatok Voznesenija – 
Nanebovstúpenia Pána.
► Sväté liturgie v nedeľu 24. mája: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 Ľubo-
vec. Pri všetkých liturgiách je zbierka na podporu katolíckych masmédií.
► Zádušná sobota. Sobota 30. mája je posledná zádušná v tomto roku. Sv. liturgia 
obetovaná za zosnulých zapísaných v Knihe hramôt bude vo zvyčajnom čase o 07.00 
hod.
► Sväté liturgie v nedeľu 31. mája: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 Ľubo-
vec. V túto nedeľu je tiež veľký sviatok Svätej Päťdesiatnice – Sošestvija Svjataho 
Ducha. 
► Dary na chrám (január – máj): bohuznámy – 20 eur; Jozef Lech – 100 eur; Margita 
Bartková – 25 eur; Anna Šebešová – 50 eur; z pohrebu + Márie Mačišákovej – 240 eur; 
bohuznámy – 20 eur; rod. Jachvanová – 20 eur; Božena Chomjaková – 100 eur; zo 
svadby Terézie a Jozefa – 337 eur; František Marton – 100 eur; Mária Baranová – 20 eur; 
Martin Biščák – 50 eur; Štefan Turčík – 150 eur; bohuznáma rodina – 60 eur; Jozef Lech 
– 100 eur; Pavol Tomaščin – 200 eur; Margita Biščáková – 20 eur. Všetkým dobrodin-
com Pán Boh zaplať.   

Oznamy ► Montáž podhľadov: práca – 1850 eur (v cene je aj demontáž a opätovná montáž 
pôvodných žľabov), materiál: 400 eur. Ostatné náklady: 500 eur. Cena spolu: 2750 eur
V cene práce je zahrnutá demontáž a znova následná montáž odkvapových žľabov na 
jednej strane lode chrámu a na sakristii, montáž lakoplastových plechových podhľadov 
na veži chrámu – 20 bm, montáž lakoplastových podhľadov na lodi chrámu – 40 bm 
a montáž lakoplastových podhľadov na sakristii – 18 bm. 

► Montáž odkvapových žľabov: veža chrámu – 20 bm odkvapových žľabov + 3 bm 
zvod, loď chrámu – 36 bm odkvapových žľabov + 3 zvody, oblúkové žľaby. Cena mate-
riálu: 1300 eur. V cene je komplet odkvapový systém a spojovací materiál. Cena práce: 
1050 eur. Iné náklady: 300 eur. Cena spolu: 2650 eur
V cene práce je zahrnuté: veža – zameranie a montáž hákov v počte cca 20 ks, montáž 
odkvapových žľabov, montáž držiakov na zvod, montáž zvodu na stranu strechy lode. 
Loď – zameranie a montáž hakov, montáž odkvapových žľabov, montáž oblúkových 
žľabov, montáž držiakov na zvody, montáž zvodov. Výkop a uloženie odtokových rúr. 
Práce boli prevedené pomocou horolezeckej techniky. Ide o atypickú výrobu oblúkové-
ho žľabu a rohov na veži a tiež následnú náročnejšiu prípravu a montáž . Z toho dôvodu 
sú ceny oblúkových žľabov a ich montáž vyššie.

► Cenová ponuka a pracovný postup pri obnove fasády na chráme
Rozmery: veža chrámu – cca 200 m2, loď chrámu – cca 200 m2.
Pracovný postup: 
1. Ovapkovanie fasády prúdom vody cca 400m 2, odstránenie špiny, rias, nesúdržných 
časti omietky, demontáž prístrešku nad vchodom.
2. Nanesenie prípravku Baumit Fungo fluid (valcom / 400 m2 ) protiplesňový náter.
3. Odstránenie soklového kameňa po obvode.
4. Odstránenie nesúdržných časti omietky podľa potreby až po murivo po obvode (56 
m) do výšky cca 1 m.
5.  Opravy po obvode sokla do výšky 1 m  jadrovou maltou.
6. Opravy po obvode sokla do výšky 1 m štukovou omietkou Baumit Perla exterior.
7. Opravy po celej fasáde chrámu podľa potreby (praskliny v murive, odpadnuté časti) 
štuková omietka Baumit Perla exterior.
8. Ošetrenie fasády veže a časti chrámu v rozsahu 240 m2 prípravkom Baumit fill 
Primer (odstránenie vlásočnicových prasklín na fasáde).
9. Prvý náter fasády – 400 m2 fasádnou farbou Baumit Sanova Color.
10. Druhý náter fasády – 400 m2 fasádnou farbou Baumit Sanova Color (farebný odtieň 
podľa vzorkovníka).
Cena materiálu: 1723 eur. Cena práce: 3700 eur. Ostatné náklady: 660 eur. 
Celková cena: 6083 eur
► Cenová ponuka na montáž bleskozvodu 
Rozsah prác: montáž jmúcej tyče na veži chrámu, montáž bleskozvodového drôtu 
a bleskozvodových prvkov po celej dĺžke chrámu, montáž bleskozvodov – 4x. Zemné 
práce v rozsahu 20 bm na uzemnenie. Montáž uzemnenia – 4 x. Revízna správa. 
Cena materiálu je  272,54 eur. Montáž: 500 eur. Zemné práce: 220 eur. Revízna správa: 
150 eur.
Celková cena: 1142,54 eur 
► Cenová ponuka na výmenu okien 
Hlavné okná v lodi chrámu 95x230 cm (3x 620): 1860 eur. Okno v sakristii chrámu 
80x130 cm (1x390): 390 eur. Okienka v technickej miestnosti a na toalete 60x60 cm 
(2x240): 480 eur. Ostatné náklady (zameranie, demontáž a montáž): 150 eur. 
Celková cena: 2880 eur

otec Marek

Oprava farského chrámu
Súbežne s uzatvorením chrámov pre verejné bohoslužby kvôli celosvetovej pandé-
mii koronavírusu sme začali vo farnosti obnovu exteriéru nášho chrámu. Práce sa 
začali opravou veže, strechy chrámu, montovaním podhľadov a tiež odkvapov na 
zvod dažďovej vody. Preto vás chcem oboznámiť s rozpočtom toho, čo sa už urobilo, 
aj toho, čo je ešte v pláne. Dodávateľom prác je firma BENY SLOVAKIA.

► Strešná krytina chrámu: veža + loď + sakristia – cca 394 m2. Plocha lode chrámu 
cca 314 m2 (cena na m2 je 8 eur): 2512 eur. Plocha veže cca 80 m2 (cena na m2  je 9 eur): 
720 eur. V cene je práca plus materiál. Cena spolu: 3232 eur
V cene práce je zahrnuté: ovapkovanie strešnej krytiny prúdom vody pod vysokým 
tlakom (odstránenie uvoľnených časti starej farby, prachu, mastnoty), odstránenie hrdze 
zbrúsením, nanesenie základného antikorózneho náteru (základný dvojzložkový epoxi-
dový náter 644 Unimax RC Baril – vysoká kvalita proti korózii  a na komplikované 
povrchy), nanesenie vrchného náteru (vrchný dvojzložkový polyuretánový náter 17444 
Polycoat TC HS – vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom a mechanickému 
poškodeniu RAL 3011). Práce sa vykonávajú pomocou rebríkov a horolezeckej techniky. 
Záruka na farbu je 10 rokov (životnosť náteru aj 15 rokov). Záruka na prácu 3 roky.
► Oprava poškodených častí strechy (výmena plechu, prenitovanie, tmelenie) a nové 
ukotvenie kríža na veži chrámu. Cena spolu:  500 eur 


