
PONDELOK 15. jún
Prorok Amos
Rim 7, 1 – 13, zač. 94; Mt 9, 36 – 10, 8, 
zač. 34; (HS: 254; PZ: 223) 
07.00 za uzdravenie Tomáša a Jolany

UTOROK 16. jún
Biskup Tychón Divotvorca
Rim 7, 14 – 8, 2, zač. 95; Mt 10, 9 – 15, 
zač. 35; (HS: 254; PZ: 223) 
18.00 + z rod. Babečkovej, Rypákovej 
a Jankovičovej

STREDA 17. jún
Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael
Rim 8, 2 – 13, zač. 96; Mt 10, 16 – 22, 
zač. 36; (HS: 254; PZ: 223) 
18.00 + Helena Gumanová

ŠTVRTOK 18. jún
Zakončenie sviatku Najsvätejšej 
Eucharistie. Mučeník Leontios
Rim 8, 22 – 27, zač. 98; Mt 10, 23 – 31, 
zač. 37; (HS: 254; PZ: 223)
18.00 + Helena Paločková

PIATOK 19. jún
Najsladšieho Pána Ježiša Krista, 
milujúceho ľudí. Apoštol Júda, podľa 
tela Pánov brat. Myrovanie, voľnica 
Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Jn 3, 13 – 17, 
zač. 9; (HS: 257; PZ: 226)
18.00 + Miroslav

SOBOTA 20. jún
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka 
Hieromučeník Metod Patarský
Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Jn 19, 25 – 27, 
zač. 61; (HS: 260; PZ: 229)
07.00 + Mária Mačišáková

NEDEĽA 21. jún
Tretia nedeľa po Päťdesiatnici. Muče-
ník Julián Tarzský
Rim 5, 1 – 10, zač. 88; Mt 6, 22 – 33, 
zač. 18; (HS: 144; PZ: 97)
11.00 hod.; 2. hlas

PONDELOK 22. jún
Hieromučeník Eusebios
Rim 9, 18 – 33, zač. 102; Mt 11, 2 – 15, 
zač. 40; (HS: 154; PZ: 110)
07.00 za zdravie a požehnanie Veroni-
ky Timkovej

UTOROK 23. jún
Mučenica Agripína
Rim 10, 11 – 11,2a, zač. 104; Mt 11, 16 – 
20, zač. 41; (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + Miroslav Leško

STREDA 24. jún
Narodenie Jána Krstiteľa
Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Lk 1, 1 – 
25, 57 – 68. 76. 80, zač. 1; (HS: 388; PZ: 
369)
18.00 + Róbert, Konštantín, Peter a 
Anton

ŠTVRTOK 25. jún
Prepodobná mučenica Febrónia
Rim 11, 13 – 24, zač. 106; Mt 11, 27 – 
30, zač. 43; (HS: 157; PZ: 112)
18.00 + Verona, Jozef, Imrich, Mária, 
Helena

PIATOK 26. jún
Prepodobný Dávid zo Solúna
Rim 11, 25 – 36, zač. 107; Mt 12, 1 – 8, 
zač. 44; (HS: 159; PZ: 114)
18.00 + Peter Rabada

SOBOTA 27. jún
Prepodobný Samson Pohostinný
Rim 6, 11 – 17, zač. 92; Mt 8, 14 – 23, 
zač. 26; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Martin Timko

NEDEĽA 28. jún
Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici. Prene-
senie ostatkov nezištníkov Kýra a Jána
Rim 6, 18 – 23, zač. 93; Mt 8, 5 – 13, 
zač. 25; (HS: 145; PZ: 99)
11.00 hod.; 3. hlas

zdroj: Slovo

    „S Petrom a Ondrejom, Jánom a Jakubom, chceš mať aj z nás, rybárov ľudí. Siete nám 
podávaš, do sveta posielaš, chceš aby bol, rybolov bohatý, bohatý.“
Pamätáte si ešte na slová tejto mládežníckej piesne? Po Nežnej revolúcii ju bolo 
počuť na každej farskej akcii s mladými. Aj refrén pesničky je zaujímavý: „Aleluja, 
aleluja, s tebou svet dobývať chcem.“ Pieseň nebola zložená pre kňazov, ani pre 
rehoľníkov. A aj keď sa radí medzi mládežnícke, zložená bola a je pre všetkých. 
Veľmi pekne vyjadruje, že spolu s apoštolmi sme všetci povolaní, aby sme najprv 
sami boli s Ježišom, a aby sme k nemu priviedli, koho len môžeme. 
   Dnešnú nedeľu nám Božie slovo prináša stať o povolaní apoštolov. Ježiš kráča popri 
Galilejskom jazere a vidí dve dvojice bratov. Najprv Petra a Andreja a potom Jakuba 
a Jána. Keď im povie slová: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí,“ zanechajú 
siete, rodinu, všetko tak, ako je, odídu s ním. Čo sa to deje? Veď sú to chlapi, ktorí už 
majú čosi odžité. Majú svoje rodiny, o ktoré sa starajú. To nie sú dnešní absolventi školy, 
ktorí, ako sa povie, sa v živote ešte hľadajú. Sú v nejakom tranze? Nie, to by musel trvať 
nielen tri roky pri Ježišovi, ale aj potom, keď už zostali sami. Je to moc a svetlo povola-
nia. Nedá sa z neho cúvnuť? Určite áno, a možno o tom apoštoli aj neraz rozmýšľali. 
Chodiť s Ježišom z dediny do dediny, z mesta do mesta, z jedného kraja do druhého, po 
celom Izraeli nebolo pre nich také jednoduché. Unavení, bez strechy nad hlavou, možno 
často o hlade, odkázaní na ochotu cudzích ľudí. Ale Ježiš vedel, koho si povolať. Nevybe-
ral si podľa toho, kto už má zaopatrené deti, alebo toho, kto je najšikovnejší, najusilovnej-
ší, najposlušnejší... Mal svoje poznanie a kritériá, ale súčasťou povolania učeníkov je aj 
jeho osobnosť. Ježiš nie je hocikto a aj keď má našu ľudskú prirodzenosť, nikdy neprestal 
byť tým, kým bol – Bohom. Povolanie, ktoré apoštolom ponúka, sa v nich postupne 
mení, dozrieva. Na začiatku určite nevedia, čo to znamená byť rybármi ľudí. Možno sa 
pri Ježišovi dobre cítia, vidia mnohé zázraky a znamenia, ale postupne prichádzajú na to, 
že povolanie dáva ich životu zmysel. Už nie sú len každodenní robotníci (viac či menej 
úspešní) a živitelia rodín, v ktorých (ako to tiež býva zvykom) s nimi stále ktosi nie je 
spokojný. Spoznajú, že ich Ježiš zapojil do väčšieho životného príbehu, než bol ten ich 
vlastný. Spoznajú svoju hodnotu pre Boha, spoznajú, akí sú preňho a jeho plán dôležití. 
Tešia sa z povolania ako robotníci v podobenstve o vinici, ktorí mali to šťastie, že ich pán 
vinice stretol a povolal z nečinnosti a záhaľčivého postávania a prisľúbil im odmenu. 
    Neviem, či si to pri čítaní týchto slov uvedomujete, ale my všetci zaradom veľmi 
potrebujeme Ježišovo povolanie. Potrebujeme, aby náš životný príbeh so všetkým, 
čo v ňom je, dostal vyšší zmysel. Aby nebol len o zháňaní peňazí na prežitie nás 
a našich rodín, prípadne na trocha zábavy popri tom.
     Pozri sa na svet okolo seba. Na veci, na udalosti, na ľudí, ako žijú. Nebolí ťa to? 
Pokrčíš plecom a povieš si, že to nevieš zmeniť. To je pravda, ale práve na to je povo-
lanie. Poď za Ježišom, ži s ním a o ostatné sa on postará. 
    Chcem zakončiť tieto slová tak, ako som začal. Jednou známou pesničkou: „Pán 
zastavil sa na brehu. Hľadal ľudí, ochotných ísť za ním...“  A refrén: „Ó, Pane, aj na 
mňa si sa pozrel, tvoje ústa vyriekli moje meno...“ 

otec  Marek
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Povolaní Mt 4, 18 – 23



► 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. Je nutné zacho-
vávať 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.
► Stretnutie pri Božom slove. Večerné stretnutie pri Božom slove na fare bude 
o 18.30 hod.
► Sviatok Božského srdca. V piatok 19. júna je sviatok Božského srdca. Svätá 
liturgia bude večer o 18.00 hod. 
V tento deň je zároveň voľnica.
► Sväté liturgie v nedeľu 21. júna: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec 
► Sviatok sv. Jána Krstiteľa. V stredu 24. júna je sviatok narodenia sv. Jána 
Krstiteľa. Sv. liturgia bude v riadnom čase o 18.00 hod.
► Sväté liturgie v nedeľu 28. júna: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec

Oznamy

Svätý mučeník Leontios

Jeho meno má grécky pôvod a znamená leví. Pravdepodobne pochádzal z Grécka 
a bol dôstojníkom légie. Mučeníkom sa stal vo fénickom meste Tripolis. V dobe za 
cisára Vespaziána bol predstaveným vo Fenícii senátor Hadrián. Ten nenávidel 
kresťanov. Dozvedel sa, že v Tripolise žije vojvoda Leontín, ktorý verí v Krista. 
Preto tam poslal svojho dôstojníka Hypatia s vojskom, aby Leontína zajal a držal vo 
väzení, pokiaľ on sám nepríde. Cestou Hypatius ťažko onemocnel. Na rady stotníka 
Teodula sa modlil k Leontínovmu Bohu a bol zázračné uzdravený. A tak, keď prišiel 
do Tripolisu, namiesto toho, aby vojvodu zajal, dal sa Hypatius spoločne 
s Teodulom u Leontína pokrstiť. Hadrián prišiel do mesta a zistil, čo sa stalo. Rozh-
nevaný dal Hypatia s Teodulom sťať a Leontína umoriť na smrť.

    Najbližší piatok nás čaká Sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Pred 
časom sme aj v našom Farskom hlásniku písali o šíriteľke úcty Božského 
srdca, rehoľnej sestre Margite Márii Alacoque (+ 1690).  Táto rehoľná sestra  
mala v rokoch 1673 – 1675 osobitné zjavenia. Medzi rôznymi mystickými 
zážitkami a videniami sú tri najdôležitejšie, ktoré odovzdala celému ľudstvu.

Najsvätejšie srdce Ježišovo
 1.     Božské srdce je plné lásky k ľuďom.
 2.     Túži po láske človeka –  chce byť milované.
 3.     Ustanovenie osobitného sviatku Božského srdca Ježišovho.

    1. Božské srdce je plné lásky k ľuďom. Lásky, ktorá nerobí rozdiely. Veď on je 
Boh, ktorý dáva vychádzať slnku nad dobrých i zlých a svoj dážď posiela na 
spravodlivých i nespravodlivých. Láska Božského srdca Ježišovho sa takto 
dotýka každého človeka a nerobí rozdiely. Jeho láska je  bezpodmienečná, nič za 
ňu nečaká. Medzi ľuďmi je bežný takmer obchodný vzťah lásky. Ja urobím niečo 
pre teba, ale očakávam za to vďačnosť, naviazanosť, ba neraz i závislosť.  Láska 
Božského srdca Ježišovho nekladie podmienky. Jeho láska sprevádza každého 
človeka i napriek tomu, že sa od neho vzďaľuje. Niečo z takejto lásky vedia dávať 
rodičia. Nech sa ich deti akokoľvek správajú, neprestávajú ich nosiť vo svojom 
srdci. Jeho láska je plná slobody. Nikoho nenúti zachytávať, vnímať jeho lásku 
a odpovedať na ňu. Je to len jemná, rešpektujúca ponuka.

    2. Tu si viacerí teológovia kladú otázku, ako môže Boh, ktorý je dokonalý a nič 
mu nechýba, túžiť po láske svojich stvorení, po láske človeka. Boh sa v Ježišovi 
stal človekom a stal sa závislý na viacerých potrebách tak, ako každý z nás. Vtele-
nie Boha v Ježišovi Kristovi znamená vstup do sveta závislostí. Stal sa jedným 
z nás a mal také isté potreby ako my. To isté však platí i o vzťahu lásky. Ten, ktorý 
sa zamiluje, do istej miery začína byť ustarostený a závislý na tom druhom. Či 
nájde rezonanciu v jeho srdci, či sa naň pozrel, či naň myslí, či mu zavolá. A toto 
je niečo, čo Božské srdce Ježišovo prežíva voči nám. Akoby bolo ustarostené, aby 
sme ho nestratili, neprestali sa na naň pozerať a myslieť na neho. Chce našu lásku 
do takej miery, že stále vytvára príležitosti na stretnutia a nové pozvania. Je ako 
zamilovaný mladík, ktorý hľadá príležitosti na nové stretnutia, aby mohol zostať 
v prítomnosti milovanej osoby. Každý človek od raného detstva potrebuje byť 
milovaný. Ak nemá rodičov, ktorí si ho k sebe občas privinú, nevyvinie sa normá-
lne. Citový rozvoj dieťaťa sa zablokuje. Táto potreba milovanej osoby sa však 
s vekom nezmenšuje. I dospelý človek pociťuje túto potrebu a verí, že mu nebude 
chýbať ani po smrti.

     3. Sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho pre celú Cirkev ustanovil pápež Pius 
IX. v roku 1856. O 33 rokov neskôr pápež Lev XIII. povýšil tento sviatok na 
stupeň 1. triedy. 

    Sv. Ján Pavol II. nás povzbudzuje slovami: „Vyzývam vás, drahí bratia a sestry, 
hľadieť s dôverou na Božské srdce Ježišovo a často opakovať najmä v tomto 
mesiaci júni: ,Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.ʻ“

otec Marek

Duchovné vedenie


