
PONDELOK 29. jún
Apoštoli Peter a Pavol. Prikázaný 
sviatok, myrovanie
2 Kor 11, 21 – 12, 9, zač. 193; Mt 16, 13 
– 19, zač. 67; (HS: 390; PZ: 371) 
18.00 za zdravie a požehnanie Margity

UTOROK 30. jún
Zbor dvanástich apoštolov
1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mk 3, 13 – 19, 
zač. 12; (HS: 392; PZ: 373) 
18.00 + Anna Lechová

STREDA 1. júl
Nezištníci a divotvorcovia Kozma a 
Damián
Rim 15, 7 – 16, zač. 117; Mt 12, 38 – 45, 
zač. 48; (HS: 156, 297; PZ: 111, 271) 
18.00 + Mária a Michal Chomjakovci

ŠTVRTOK 2. júl
Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky 
v Blachernách
Rim 15, 17 – 29, zač. 118; Mt 12, 46 – 
13, 3a, zač. 49; (HS: 393; PZ: 374)
18.00 + z rodiny Pavlovičovej

PIATOK 3. júl
Mučeník Hyacint
Rim 16, 1 – 6, zač. 120; Mt 13, 3b – 9, 
zač. 50; (HS: 159; PZ: 114)
18.00 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

SOBOTA 4. júl
Arcibiskup Andrej Jeruzalemčan
Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 9, 9 – 13, 
zač. 30; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 na úmysel darcu

NEDEĽA 5. júl
Piata nedeľa po Päťdesiatnici. Apoš-
tolom rovní Cyril a Metod
Rim 10, 1 – 10, zač. 103; Mt 8, 28 – 9, 
1, zač. 28; (HS: 147, 395; PZ: 100, 376)
11.00 hod.; 4. hlas 

PONDELOK 6. júl
Prepodobný Sisoés Veľký
Rim 16, 17 – 24, zač 121; Mt 13, 10 – 
23, zač. 51; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + z rodiny Bartkovej

UTOROK 7. júl
Prepodobní Tomáš z Maley a Akakios
1 Kor 1, 1 – 9, zač. 122; Mt 13, 24 – 30, 
zač. 52; (HS: 155; PZ: 109)
18.00 na úmysel

STREDA 8. júl
Veľkomučeník Prokop
1 Kor 2, 9b – 3, 8, zač. 127; Mt 13, 31 – 
36a, zač. 53; (HS: 156; PZ: 111)
18.00 + Anna Prokopová, Mária 
Sedláková

ŠTVRTOK 9. júl
Hieromučeník Pankrác
1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Mt 13, 36b – 
43, zač. 54; (HS: 157; PZ: 112) 
18.00 + z rodiny Rabadovej, Hajduko-
vej a + Štefana Martona

PIATOK 10. júl
Prepodobný Anton Pečersko-Kyjevský
1 Kor 4, 5 – 8, zač. 130b; Mt 13, 44 – 
54a, zač. 55; (HS: 188; PZ: 145)
18.00 za zdravie a požehnanie Milana 
a Lenky

SOBOTA 11. júl
Mučenica Eufémia
Rim 9, 1 – 5, zač. 100; Mt 9, 18 – 26, 
zač. 32; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 za uzdravenie Márie a Zlatice

NEDEĽA 12. júl
Šiesta nedeľa po Päťdesiatnici. Muče-
níci Proklos a Hilarios
Rim 12, 6 – 14, zač. 110; Mt 9, 1 – 8, 
zač. 29; (HS: 148; PZ: 101)
11.00 hod.; 5. hlas

zdroj: Slovo

    Vedeli by ste povedať, čo vás v ostatnom čase príjemne prekvapilo? Niečo, čo ste naozaj 
nečakali, a prišlo to. Dnešné nedeľné evanjelium totiž prináša presne takú prekvapivú 
situáciu, ktorú zažil Ježiš. Vojde do mestečka Kafarnaum a tu k nemu pristúpi vojak – 
stotník, s prosbou o pomoc pre svojho sluhu, ktorý je ochrnutý a veľmi trpí. Ježiš hneď 
zareaguje slovami: „Prídem a uzdravím ho.“ A v tom momente zostane prekvapený 
reakciou stotníka: „Nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo 
a môj sluha ozdravie.“ Na vysvetlenie len dodá, že aj on, ako vojak rozkazy vydáva aj 
prijíma, preto mu stačí, keď Ježiš povie iba slovo. Tým, čo ho sprevádzali, Ježiš povedal: 
„Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.“ 
    Možno by sa na prvý pohľad zdalo, že povolanie vojaka akosi pomohlo stotníkovi poho-
tovo zareagovať, a tak Ježiša príjemne prekvapiť. Keď sa musia splniť jeho rozkazy, 
musia sa splniť aj tie Ježišove. Ale pravda je kdesi ďalej než len vo vojenskom povolaní. 
Lebo výzve: „Povedz iba slovo,“ predchádza vyznanie: „Pane, nie som hoden, aby si 
vošiel pod moju strechu.“ Pokora spolu s odvahou je veľmi silná a obdivuhodná kombiná-
cia. Aj tu by sa na prvý pohľad zdalo, že pokora nemá čo dočinenia s vojenským povola-
ním. Ale koľkokrát práve pýcha, nadutosť a prílišné sebavedomie predchádzalo vojnovým 
porážkam. Možno aj tomuto stotníkovi bola pokora a poctivosť rebríkom v kariérnom 
postupe. A aj keď už dosiahol dosť vysokú vojenskú hodnosť, jeho charakter sa nemení, 
čo sa prejavuje aj v starostlivosti o trpiaceho sluhu. 
    Pane, nie som hoden... Ako často znejú smerom k Bohu každý deň tieto alebo aj podob-
né slová? Ale koľko úprimnosti sa v nich skrýva?! Vo Svätom písme nie je veľa podob-
ných výrokov, každý z nich je však veľmi úprimný. Hovorí ich napríklad Ján Krstiteľ: „Ja 
vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som 
hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“ Tak isto ich Ježiš 
vložil do úst márnotratného syna z podobenstva, ktorý sa stretol so svojím otcom: „Otče, 
zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Urob ma 
jedným zo svojich nádenníkov.“ A hovorí ich aj apoštol Pavol v Liste Korinťanom: „Veď 
ja som najmenší z apoštolov. Ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledo-
val Božiu Cirkev.“
    Ty sa cítiš byť hodný(á) Božej dobroty, lásky a požehnania, alebo nie? Nesprávame sa 
náhodou tak trocha, že si na Božiu priazeň nárokujeme? Boh nedelí svoje dobrá nikomu 
z nás podľa našich zásluh. O každého z nás sa stará nezaslúžene, ale nemôže si nevšimnúť 
toho, kto vie byť pokorným a poctivým. Snažme sa ho aj my každý deň trocha príjemne 
prekvapiť. 

otec  Marek
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Nie som hoden
Mt 8, 5 – 13 



► Slávenie svätých liturgií. Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia slovenskí biskupi 
rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a 
sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie preno-
sov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, nemôže 
trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach. Bezpochyby 
zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v 
karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu 
kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). Kým platia krízové 
hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi 
rozhodli pre čas núdze kvôli ochrane zdravia a života.
► Sviatok sv. Petra a Pavla. Zajtra je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a 
Pavla. Svätá liturgia s myrovaním bude o 18.00 hod. Zbierka, ktorá bola s týmto 
sviatkom spojená, je preložená na október.
► Prvopiatkový týždeň. Tento týždeň je aj prvopiatkový. Spovedať budem tu v 
Ľubovci tak ako zvyčajne. V piatok 3. júla dopoludnia od 8.15 hod. už bude aj 
spoveď chorých doma. Popoludní bude spoveď v chráme od 16.30 hod. Počas dňa 
bude chrám otvorený k celodennej poklone pred Najsv. Eucharistiou.
► Sväté liturgie v nedeľu 5. júla: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 Ľubo-
vec. Zároveň je aj štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda. Pri svätých liturgiách bude 
Zbierka na seminár (preložená z 3. mája).
► Sväté liturgie v nedeľu 12. júla: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 Ľubovec 
► Letné stretnutia mladých v Juskovej Voli. Na stránke gmcbarka.sk, nájdete 
termíny tohtoročných letných mládežníckych stretnutí, ktoré začínajú od 12. júla aj 
všetky ostatné podrobnosti a podmienky. 

Oznamy

Svätí, apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
Slovanskí apoštoli sv. Cyril a Metod sa stali súčasťou našich 
dejín a sú pre nás výnimočnými osobnosťami. Pochádzali z 
gréckeho Solúna. Ich otec Lev mal vysoké postavenie v 
štátnej správe. O matke Márii sa nezachovala žiadna písomná 
zmienka. Spolu mali sedem detí. Metod (rehoľné meno) 
krstným menom sa volal pravdepodobne Michal, sa narodil 
okolo roku 815. Cyril (tak isto rehoľné meno), bol najmladší 
a krstným menom sa volal Konštantín. Narodil sa okolo roku 
827. Starší Metod sa stal dôležitým civilným úradníkom. 
Neskôr sa však utiahol do kláštora. Konštantín sa stal učen-
com a profesorom, známym ako Filozof, v Konštantínopole. 
No tiež odišiel za svojím bratom Metodom do toho istého 
kláštora. Moravské knieža Rastislav, ktorý tak ako ostatné 
slovanské kniežatá, bojoval o nezávislosť spod germánskeho 
vplyvu, požiadal byzantského panovníka Michala III. o 
misionárov z východu, ktorí by pomohli Rastislavovi upevniť 

moc v krajine. Najmä ak hovorili slovanskou rečou. Roku 863 teda bratia spolu s 
niekoľkými spoločníkmi prišli na Veľkú Moravu. Pochopili, že ak chcú byť úspešní, 
musia sa prispôsobiť rečou i kultúrou miestnemu obyvateľstvu. Do jazyka starých 
Slovanov preložili celú liturgiu a časť Biblie. Bola to veľká zmena, keďže pri boho-
službách sa používali len tri jazyky: gréčtina, hebrejčina a latinčina.  V roku 867 sa 
vydali na cestu do Ríma, aby získali povolenie slúžiť liturgiu v reči ľudu. Pápež     ►   

    Mesiac jún, ktorý sa v tomto týždni končí, je nielen mesiacom úcty Najsvä-
tejšieho srdca Ježišovho, ale aj obdobím, keď slávime Sviatok Najsvätejšej 
Eucharistie. Je to úcta k prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša 
Krista. Len pred pár rokmi sa neďaleko od nás stal jeden z ostatných zázra-
kov spojených s tajomstvom Eucharistie. 

   Do poľského mesta Legnica, kde sa v roku 2013 odohral eucharistický zázrak, 
putuje čoraz viac Poliakov i veriacich zo zahraničia. Svedectvo o duchovnom 
ovocí v podobe obrátení dosvedčili legnický biskup Zbigniew Kiernikowski a 
miestny farár Andrzej Ziombra.
   V eucharistickej kaplnke Kostola sv. Hyacinta Odrowaža v Legnici je vystavená 
na poklonu hostia s viditeľnými stopami krvi a telesného tkaniva. V monštrancii 
bola verejne vystavená po tom, ako k tomu v roku 2016 dala súhlas Kongregácia 
pre náuku viery.
   Eucharistický zázrak v Legnici na juhozápade Poľska sa stal na Vianoce 25. 
decembra 2013. Pri svätej omši padla premenená hostia na zem. Ako je to v týchto 
prípadoch zvykom, farár ju položil do nádoby s vodou, aby sa rozložila. Namiesto 
toho sa však Eucharistia nerozpustila a objavili sa na nej stopy krvi a tkaniva.
   Vo februári 2014 vzali z hostie vzorky na preskúmanie. Analýza súdneho lekárstva 
ukázala, že ide o tkanivo zodpovedajúce srdcovému svalu človeka. Lekári konštatova-
li na srdcovom svale zmeny, ktoré nastávajú počas smrteľnej agónie u človeka. Gene-
tické vyšetrenie ukázalo, že naozaj ide o ľudské tkanivo a o ľudskú krv skupiny AB 
(ako je to mimochodom aj pri krvi na Turínskom plátne či pri eucharistickom zázraku 
v Lanciane). Tkanivom sú podľa vedcov „útržky priečne pruhovaného svalu“, ktorý 

„veľmi pripomína srdcový sval so zmenami, ktoré sa často objavujú počas agónie“.
   Miestny biskup Mons. Kiernikowski hovorí: „Do sanktuária putuje mnoho pútni-
kov, ktorí sa tu zhromažďujú v modlitbe. Početní sú pútnici z Poľska, ale i zo 
zahraničia. Zbierame svedectvá o oslobodení zo závislostí a aj o uzdravení. ... 
Zatiaľčo je ťažké posúdiť vnútorné zážitky osôb, nepochybným však zostáva, že 
eucharistická udalosť a prítomnosť svätej relikvie podnecujú vieru ľudí a pomáha-
jú k obráteniu.“
   Farár Andrzej Ziombra, ktorý tu pôsobí od roku 2011, tiež hovorí o mnohých 
obráteniach pútnikov. Vo farnosti sa koná aj neustála adorácia Najsvätejšej sviatosti. 

podľa TK KBS

Duchovné vedenie

► Hadrián II. ich v roku 868 s radosťou prijal a vyhovel všetkým požiadavkám. 
Konštantín sa však už nikdy nevrátil. V Ríme ochorel, vstúpil do kláštora, prijal meno 
Cyril a zakrátko tam 14. februára v roku 869 zomrel. Metoda pápež vymenoval za 
arcibiskupa a pápežského legáta s právomocou pre slovanské národy. Franským 
biskupom sa to nepáčilo, a tak sa nečakane stalo, že Metoda v roku 870 uväznili vo 
Švábsku v kláštore, ktorý bol mimo ciest. Až v roku 873 bol Metod prepustený. Prišiel 
na Veľkú Moravu, kde však musel čeliť rôznym intrigám. V roku 882 sa na pozvanie 
byzantského cisára Bazila I. vybral do svojej vlasti. Cítil, že mu ubúda síl a chcel ešte 
dokončiť preklad Svätého písma do staroslovienčiny. Vybral si na to dvoch žiakov a v 
priebehu ôsmich mesiacov veľké dielo dokončil. Zomrel vo veku sedemdesiat rokov 
6. apríla 885. Tesne pred smrťou určil za svojho nástupcu Gorazda, jedného z učení-
kov slovanského pôvodu. Miesto jeho smrti a hrobu bolo pravdepodobne hlavné 
mesto Veľkej Moravy, no nevieme určiť jeho polohu.


