
PONDELOK 1. jún
Pondelok Svätého Ducha
Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt 18, 10 – 20, 
zač. 75; (HS: 251; PZ: 219) 
18.00 za zdravie a požehnanie sr. Zity 
a Petronely

UTOROK 2. jún
Patriarcha Nikefor Vyznávač
Rim 1, 1 – 7, 13 – 17, zač. 79; Mt 4, 25 
– 5, 13, zač. 10; (HS: 248; PZ: 216) 
18.00 za zdravie a požehnanie rodín 
Turčíkovej, Komárovej a Kočišovej

STREDA 3. jún
Mučeník Lucilián a spoločníci
Rim 1, 18 – 27, zač. 80; Mt 5, 20 – 26, 
zač. 12; (HS: 248; PZ: 216) 
18.00 + Slavo, Drahoslav, Mária, 
Vladimír, Vladimír

ŠTVRTOK 4. jún
Patriarcha Métrofanés
Rim 1, 28 – 2, 9, zač. 81; Mt 5, 27 – 32, 
zač. 13; (HS: 248; PZ: 216)
18.00 + Helena Gumanová

PIATOK 5. jún
Hieromučeník Dorotej. Voľnica
Rim 2, 14 – 29, zač. 82; Mt 5, 33 – 41, 
zač. 14; (HS: 248; PZ: 216)
18.00 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

SOBOTA 6. jún
Zakončenie sviatku svätej Päťdesiat-
nice
Rim 1, 7b – 12, zač. 79b; Mt 5, 42 – 48, 
zač. 15; (HS: 248; PZ: 216)
07.00 + sr. Bonita

NEDEĽA 7. jún
Prvá nedeľa po Päťdesiatnici. Všet-
kých svätých
Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt 10, 32 
– 33, 37 – 38; 19, 27 – 30, zač 38; (HS: 
253; PZ: 221), 8. hlas

PONDELOK 8. jún
Prenesenie ostatkov veľkomučeníka Teo-
dora Tiróna. Začína sa pôst pred sviat-
kom svätých apoštolov Petra a Pavla
Rim 2, 28 – 3, 18, zač. 83; Mt 6, 31 – 34, 
7, 9 – 11, zač. 19; (HS: 154; PZ: 110)
07.00 + z rod. Chauturovej

UTOROK 9. jún
Arcibiskup Cyril Alexandrijský
Rim 4, 4 – 12, zač. 86; Mt 7, 15 – 21, 
zač. 22; (HS: 155; PZ: 109)
18.00 na úmysel darcu

STREDA 10. jún
Hieromučeník Timotej
Rim 4, 13 – 25, zač. 87; Mt 7, 21 – 23, 
zač. 23; (HS: 156; PZ: 111)
18.00 + Helena Gumanová

ŠTVRTOK 11. jún
Poklona prečistým tajomstvám tela 
a krvi Pána Ježiša Krista. Apoštoli 
Bartolomej a Barnabáš
1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Jn 6, 48 – 
54, zač. 23; (HS: 254; PZ: 223)
18.00 + Helena, Ján

PIATOK 12. jún
Prepodobní Onufrios Veľký a Peter 
Athoský
Rim 5, 17 – 6, 2, zač. 90; Mt 9, 14 – 17, 
zač. 31; (HS: 254; PZ: 223)
18.00 + Michal, Štefan, Ján, Rozália, 
Anna

SOBOTA 13. jún
Mučenica Akvilína
Rim 3, 19 – 26, zač. 84; Mt 7, 1 – 8, zač. 
20; (HS: 254; PZ: 223)
07.00 za zdravie a požehnanie sr. Alexie

NEDEĽA 14. jún
Druhá nedeľa po Päťdesiatnici. Prorok 
Elizeus
Rim 2, 10 – 16, zač. 81b; Mt 4, 18 – 23, 
zač. 9; (HS: 143, 251; PZ: 96, 219)
1. hlas

zdroj: Slovo

    Občas v niektorých životných situáciách, zvyčajne vtedy, keď chceme čosi veľmi 
zdôrazniť, preháňame naše výroky a prirovnania. Poznáte to, keď sme smädní a 
povieme: „Umieram od smädu.“ V skutočnosti však nikto z nás ešte od smädu 
neumieral. My chvála Bohu nevieme, čo to je. Ale vieme, že veľa ľudí z rôznych 
okolností od smädu naozaj zomrelo. Medzi nimi aj jedna osoba, ktorú všetci veľmi 
dobre poznáme. Bol to Boží syn, Ježiš Kristus. Jedným z jeho posledných slov na 
kríži bolo aj zvolanie: „Žíznim!“ A hoci mu podali k ústam špongiu naplnenú octom 
(kyslým vínom s primiešanými koreninami na otupenie bolesti), nechcel piť, pretože 
viac ako telesný smäd ho trápil smäd po človeku. Ježišovo žíznim patrí tebe a mne. 
Z jeho túžby po našich životoch a po našej láske vychádza z posledných síl z jeho úst 
slovíčko žíznim. V tomto prípade naozaj do slova a do písmena platí, že Boh umiera 
z túžby po každom jednom z nás.
    Prečo to celé teraz spomínam? Lebo sviatok Zoslania Svätého Ducha, ktorý preží-
vame, je vyjadrením Božej túžby po nás. Keď Boh stvoril človeka, chcel ho mať 
blízko seba. Preto ho umiestnil do raja. Vytvoril priestor pre vzájomné stretnutia. A 
keď ho nevidel, hľadal ho a volal: „Adam, kde si?“ Zrazu zistil, že jeho zámer bol 
zmarený. Človek sa nechal oklamať a zotročiť iným pánom. Neviem, či je niekto 
viac vytrvalý, ako náš nebeský Otec. Keď nadišla plnosť času, posiela svojho milo-
vaného Syna, aby nás z tohto otroctva vyslobodil a svojou vlastnou krvou nás očistil 
od každej škvrny hriechu. Aby nás pripravil na svoj príchod. Aby skrze Svätého 
Ducha mohol prebývať v každom z nás. Keď sme stratili raj záhrady, ktorý pre nás     
Boh pripravil na začiatku, Boh sa ho rozhodol vybudovať v našom vnútri.
    Paradoxom dnešnej doby je, že človek sám zo svojej iniciatívy hľadá raj alebo si 
ho sám chce vytvoriť. A vytvára si ho bez Boha, pretože neznáša obmedzenia. Ale raj 
robí rajom to, že je v ňom Boh. Miesto, kde Boh nie je, voláme presne opačne – 
peklo.
    Skutky apoštolov opisujú dnešnú udalosť takto: „Keď prišiel deň Turíc, boli všetci 
vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký 
vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré 
sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Svätý Duch a začali 
hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.“ (Sk 2, 1 – 4) Znakmi Božej 
prítomnosti boli najprv ohnivé jazyky, potom cudzie jazyky, ktorými oslavovali 
Boha, moc ohlasovania, na ktoré sa hneď obrátilo viac ako tritisíc duší, dar uzdrave-
nia, kriesenia mŕtvych, vyháňania démonov... Ale to všetko nebolo pre Boha priori-
tou. Prioritou si ty sám. Svätý Duch prichádza naplniť tú najväčšiu Božiu túžbu. 
Pomôž mu v tom. Lebo bez tvojho chcenia to nedokáže, hoci je Všemohúci.

otec  Marek

FARSKÝ   HLÁSNIK
12/2020Farnosť 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.

Sviatok Božej túžby
Jn 7, 37 – 52; 8, 12



► 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 Najsvätejšej Trojice. V pondelok je druhý deň sviatkov Zoslania Svätého 
Ducha, sviatok Najsvätejšej Trojice. Svätá   liturgia bude večer o 18.00 hod. 
► Spovedanie. Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budem v piatok 5. júna od 
16.30 hod. Pravidelná prvopiatková spoveď chorých v domácnosti ešte tento mesiac 
nebude. Ale v prípade vážnej potreby (zaopatrovania) ma treba zavolať a prídem ku 
chorému domov. 
► Voľnica a poklona. V piatok 5. júna je po sviatku Zoslania Svätého Ducha voľnica. 
Zároveň bude počas celého dňa chrám otvorený k Eucharistickej poklone.
► Sväté liturgie v nedeľu 7. júna: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 Ľubovec 
► Sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Vo štvrtok 11. júna je sviatok Najsvätejšej Eucha-
ristie. Svätá liturgia bude v riadnom čase o 18.00 hod. 
► Sväté liturgie v nedeľu 14. júna: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 Ľubovec
► Ohlášky. Sviatosť manželstva chcú prijať: Juraj Zbihlej, gr. kat., bývajúci v Ľubovci, 
a Denisa Martonová, rím. kat., bývajúca v Ľubovci. Ďalej: Dávid Štofan, rím. kat., bývaj-
úci v Ľubovci, a Lucia Galdunová, rím. kat., bývajúca v Prešove. Kto by vedel o prekáž-
ke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to ohlási na farskom 
úrade.

Oznamy

Prepodobný Peter Athoský 
Prepodobný Peter žil na Athose ako pustovník v 9. storočí. Bol Grékom z Konštantí-
nopolu a pôvodne vojenským úradníkom. Pri bojoch s mohamedánmi padol okolo 
roku 667 pri meste Samary v Sýrii do zajatia. Práve tam si uvedomil, že je to násle-

dok jeho neustáleho utekania pred povolaním vzdať 
sa svetského života. A tak začal už na tomto mieste 
žiť asketickým spôsobom. Na slobodu sa dostal po 
deviatich rokoch a hneď sa vybral do Ríma, kde 
dostal v roku 681od pápeža Agathona mníšske 
podstrihnutie. Po štyroch rokoch odišiel na horu 
Athos, ktorá bola vtedy pod správou solúnskeho 
biskupa. Legenda hovorí, že prepodobný Peter žil na 
vrcholku hory 53 rokov bez odevu a vecí nutných k 
životu. Telo mu obrástlo hustými vlasmi a jeho brada 
siahala až po zem. Nikto by sa o ňom nič nedozvedel, 
keby ho náhodou neobjavil istý lovec, ktorému Peter 
porozprával svoj životný príbeh. Keď ho po čase 
lovec navštívil znova, našiel ho už mŕtveho. Stalo sa 
to okolo roku 734. Postaral sa o prenesenie jeho teles-
ných ostatkov z jaskyne do Kláštora svätého Klimen-
ta. Toto miesto jeho odpočinku sa potom preslávilo 
mnohými zázrakmi.

    V pondelok 25. mája sa pri múre Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v 
Leopoldove uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule, ktorá má 
pripomínať dve smutné výročia v histórii Gréckokatolíckej cirkvi. Tým 
prvým je 70. výročie likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Českoslo-
vensku, ktoré sa uskutočnilo 28. apríla 1950 v Prešove a druhým je 60. výro-
čie mučeníckej smrti blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča OSBM, ktorý 17. 
júla 1960, v deň svojich 72. narodenín, zomrel za múrmi tejto väznice.

    Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 
Borisa Kollára, ktorý sa oficiálne ospravedlnil Gréckokatolíckej cirkvi za jej 
zrušenie komunistickým štátnym aparátom. Urobil tak pri spomienkovej slávnosti 
70. výročia zákazu cirkvi v bývalom Československu, známeho aj ako Akcia P 
alebo Prešovský sobor. 
    Slávnosť sa začala úvodným príhovorom Borisa Kollára, predsedu NR SR, 
ktorý vyzdvihol osobnosť bl. Pavla Petra Gojdiča, týmito slovami: „Dnes myslí-
me na biskupa Gréckokatolíckej cirkvi, ktorý v tomto väzení zomrel pred 
60. rokmi, pretože zostal verný všetkému, čo tvorilo jeho životné hodnoty. Veril 
tomu, že dobro v ľuďoch je natoľko hlboké, že nakoniec prevládne. Ostal verný 
Bohu, svojej cirkvi, ale najmä svojmu svedomiu. Vybral si cestu utrpenia a smrti 
namiesto zrady samého seba.“ Predseda parlamentu zdôraznil, že za túto obetu 
svojho života ho svätý Ján Pavol II. blahorečil a stal sa mučeníkom Cirkvi.         
    Poodhalil aj Gojdičovu nezištnú pomoc voči Židom, ktorých zachránil pred depor-
táciami do koncentračných táborov, za čo mu bol od štátu Izrael udelený prestížny 
titul Spravodlivý medzi národmi. „Toto neurobil každý jeden duchovný. Gréckokato-
lícky biskup Pavel Peter Gojdič ohrozil svoj život, aby zachránil život blížneho,“ 
vyzdvihol v príhovore Kollár a ďalej pokračoval: „Ako predseda Národnej rady 
Slovenskej republiky pri príležitosti 70. výročia zrušenia Gréckokatolíckej cirkvi 
v bývalom Československu a 60. výročia mučeníckej smrti jej biskupa Pavla Petra 
Gojdiča v tejto väznici, vyjadrujem Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku reprezen-
tovanej jej najvyššími predstaviteľmi oficiálne ospravedlnenie za protizákonné 
a nedemokratické postavenie mimo zákona.“ A svoje slová doplnil, že úspešná 
budúcnosť a uznanie čaká len tie národy, ktoré sa vedia vysporiadať aj s temnými 
kapitolami svojej minulosti, dokážu stavať na dobre a jasne pomenovať zlo.
    Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ vo svojom príhovore poukázal 
na fakt, že „charakter človeka sa ukáže najmä v ťažkých chvíľach, keď ľudia trpia. 
Blahoslavený biskup Pavel Peter Gojdič a podobne zmýšľajúci kňazi sa ukázali 
ako skutočne šľachetní ľudia, pre ktorých najväčším poslaním bolo chrániť život, 
a za to im patrí veľká vďaka“. Vladyka Ján okrem biskupa Gojdiča menovite 
spomenul aj kňazov Jozefa Mašleja, Petra Dudinského a Jozefa Borovského, ktorí 
boli ocenení štátom Izrael ako Spravodliví medzi národmi. Pripomenul, že aj 
mnohí iní robili všetko preto, aby čím viacerých židovských spoluobčanov 
zachránili, a to aj za cenu, že riskovali svoje vlastné životy a životy svojich rodín. 
Arcibiskup ďalej povedal, že rany spred 70. rokov sú dnes už zahojené a vzájomné 
vzťahy s Pravoslávnou cirkvou sú dobré, tak na úrovni biskupov, kňazov, ako aj 
veriacich. V závere príhovoru sa poďakoval predsedovi Národnej rady SR Boriso-
vi Kollárovi, ktorý svojím príhovorom a ospravedlnením dal veľkú morálnu satis-
fakciu za neprávosti, ktoré sa zo strany vtedajšej štátnej moci udiali voči Grécko-
katolíckej cirkvi.
(skrátené)

TK KBS informovali Matúš Demko a Michal Pavlišinovič

Duchovné vedenie


