
PONDELOK 26. apríl
Hieromučeník Bazil
Sk 10, 1 – 16, zač. 24; Jn 6, 56 – 69, zač. 
24; (HS: 236; PZ: 203)
07.00 na úmysel darcu

UTOROK 27. apríl
Hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný
Sk 10, 21 – 33, zač. 25; Jn 7, 1 – 13, zač. 
25; (HS: 236; PZ: 203)
18.00 za zdravie a požehnanie Marty a 
Boženy

STREDA 28. apríl
Polovica Päťdesiatnice. Apoštoli Jasón 
a Sósipatros
Sk 14, 6b – 18, zač. 34; Jn 7, 14 – 30, 
zač. 26; (HS: 238; PZ: 205)
18.00 + Imrich, Alžbeta, Jozef

ŠTVRTOK 29. apríl
Deviati mučeníci z Kyzika
Sk 10, 34 – 43, zač. 26; Jn 8, 12 – 20, 
zač. 26; (HS: 238; PZ: 205)
18.00 za zdravie a požehnanie rodín 
Štofanovej a Hrúzovej

PIATOK 30. apríl
Apoštol Jakub, brat Jána Teológa
Sk 10, 44 – 11, 10, zač. 27; Jn 8, 21 – 
30, zač. 30 (HS: 238; PZ: 205) 
18.00 + Paraska

SOBOTA 1. máj
Prorok Jeremiáš
Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 8, 31 – 42a, 
zač. 31; (HS: 238; PZ 205)
07.00 + Mária Jeníková

NEDEĽA 2. máj
Piata nedeľa po Pasche – o Samari-
tánke. Svätý Atanáz Veľký
Sk 11, 19 – 26. 29 – 30, zač. 28; Jn 4, 5 
– 42, zač. 12; (HS: 239; PZ 206)
11.00 hod. 

PONDELOK 3. máj
Odchod do večnosti prepodobného 
Teodóza Pečerského
Sk 12, 12 – 17, zač. 30; Jn 8, 42 – 51, 
zač. 32 (HS: 238, 188; PZ: 205, 145) 
07.00 + Ján, Peter, Pavlína z rodiny 
Štofanovej
UTOROK 4. máj
Mučenica Pelágia
Sk 12, 25 – 13, 12, zač. 31; Jn 8, 51 – 
59, zač. 33; (HS: 238; PZ: 205)
18.00 za zdravie a požehnanie Milana 
(50 r.)
STREDA 5. máj
Zakončenie Polovice Päťdesiatnice. 
Mučenica Irena
Sk 13, 13 – 24, zač. 32; Jn 6, 5 – 14, zač. 
18; (HS: 238; PZ: 205) 
18.00 + Milan
ŠTVRTOK 6. máj
Spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób
Sk 14, 20b – 27, zač. 35; Jn 9, 39 – 10, 
9, zač. 35 (HS: 239, 378; PZ: 206, 358) 
18.00 + Helena, Imrich, Stanislav
PIATOK 7. máj
Spomienka na znamenie svätého 
Kríža v Jeruzaleme
Sk 15, 5 – 34, zač. 36; Jn 10, 17 – 28a, 
zač. 37; (HS: 239; PZ: 206) 
18.00 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva
SOBOTA 8. máj
Apoštol a evanjelista Ján Teológ
Sk 15, 35 – 41, zač. 37; Jn 10, 27 – 38, 
zač. 38 (HS: 239, 380; PZ: 206, 359) 
07.00 + Michal, Mária, Mária z rodiny 
Mačišákovej
NEDEĽA 9. máj
Šiesta ned. po Pasche – o slepom. Pre-
nesenie ostatkov sv. Mikuláša do Bari
Sk 16, 16 – 34, zač. 38; Jn 9, 1 – 38, zač. 
34 (HS: 241, 381; PZ: 208, 361) 
11.00 hod.

zdroj: Slovo

Liturgický program

   Všetky žalmy vo Svätom písme sú nielen očíslované (viete, koľko ich je spolu?), 
ale majú aj svoje jednotlivé názvy. Žalm číslo 60 (ak niekto tipoval menšie číslo – 
chyba ) sa volá: Modlitba po porážke.  Určite stojí za to prečítať si ho. A nielen 
prečítať, ale modliť sa ho pri čítaní. Spomínam ho preto, lebo v závere žalmu znie 
jeden verš takto: „Pomôž nám (Bože) dostať sa s útlaku, pretože ľudská pomoc 
nestačí.“ 
   Aj v našich životoch nie je núdza o situácie, v ktorých ľudská pomoc nestačí. A tak 
je to aj v príbehu dnešného nedeľného evanjelia. Ježiš sa pri rybníku Betsata v 
Jeruzaleme stretol s človekom, ktorý bol ochrnutý už tridsaťosem rokov. Čakal tak, 
ako mnoho ďalších chorých na zázrak, ktorý sa z času na čas pri tomto rybníku 
opakoval. Keď sa ňom pohla – zvírila voda, prvý, kto do rybníka vstúpil, bol uzdra-
vený. Len čo sa Ježiš dozvedel, ako dlho je už tento človek chorý, spýtal sa ho: 
„Chceš ozdravieť?“ A ochrnutý vysvetľuje: „Pane, ja nemám človeka, ktorý by mi 
pomohol dostať sa do vody. A kým sa tam dostanem, iní ma predbehnú.“ Koľko 
ďalších z toho množstva chorých tam bolo v podobnej situácii. Slepí, ktorí ani 
nemohli vidieť, čo sa v rybníku deje. Potom chromí, ktorí síce videli, ale boli strašne 
pomalí a podobne. To, na čo v skutočnosti ochrnutý celé roky čakal a čo potreboval, 
nebol človek, ale Boh. Lebo iba on môže urobiť, čo je ľudsky nemožné – zázrak. 
Pomoc priateľa či rodiny mala byť len takým medzičlánkom k Božej pomoci. Ježiš 
celý tento rozhovor zakončil vetou: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď.“ V tom momente 
bol ochrnutý človek uzdravený, vzal si lôžko a chodil. Bolo to také rýchle a prekva-
pivé, že uzdravený človek ani nevedel, kto je ten, čo mu pomohol. 
   Každá jedna udalosť, ktorá sa kedysi odohrala a ktorú nám Božie slovo sprostred-
kuje, či už cez Starý, alebo Nový zákon, tak ako dnes, prináša svoje osobité posol-
stvo. Ježiš cez dnešný zázrak chce odvrátiť náš pohľad od zázračnej vody k sebe. On 
je ten, koho máme hľadať a ku komu máme volať. Všetko ostatné je len prostried-
kom, ktorý privádza k nemu. Na pútnickom mieste nie je cieľom prameň, ale Ježiš, 
ktorý za tým prameňom stojí. Zázrak nespôsobuje text modlitby, ale Ježiš, ktorý 
modlitbu počuje a odpovedá na ňu. Nie sám človek, na ktorého som dostal tip, že je 
dobrý radca alebo modlitebník, ale Ježiš, ktorý si môže toho človeka použiť ako 
nástroj. 
   Tam, kde evidentne ľudská pomoc nestačí, nehľadajme ľudské riešenia, hľadajme 
Ježiša. Svätý apoštol Jakub vo svojom liste píše (poznáme to aj zo zaambónnej mod-
litby na konci liturgie): „Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje 
od Otca svetiel“ (Jak 1,17). A ten dokonalý dar Otca je Ježiš Kristus.

otec  Marek
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Jn 5, 1 – 15
Keď ľudská pomoc nestačí



► Slávenie svätých liturgií. Po viac ako troch mesiacoch sa znova môžeme stretnúť na 
svätých liturgiách. Ako iste viete, je nutné dodržanie istých podmienok: v našom chráme 
môže byť prítomných naraz maximálne dvanásť ľudí a sedieť budú na presne vyznače-
ných miestach s odstupom. Dýchacie cesty musia byť riadne prekryté respirátorom 
FFP2, pri vstupe je nutné použiť dezinfekciu na ruky.  Do počtu zúčastnených sa nezapo-
čítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. 
► Prijímanie Najsvätejšej Eucharistie. V priebehu týždňa na rozdiel od nedele 
nebude problém zúčastniť sa na svätých liturgiách. Väčšina z vás teda bude aj naďa-
lej odkázaná na sledovanie bohoslužby prostredníctvom televízie, internetu alebo 
rozhlasu. Ale bude možnosť, aby ste po sledovaní bohoslužby dopoludnia doma, 
prišli k chrámu o dvanástej, kedy sa bude v našom chráme končiť svätá liturgia a 
budete môcť prijať Najsvätejšiu Eucharistiu.
► Sviatosť zmierenie. Aj keď bude nasledujúci týždeň od 3. mája prvopiatkový, 
bude možnosť vyspovedať sa aj v priebehu tohto týždňa pred každou svätou 
liturgiou. 
► Sväté liturgie v nedeľu 2. mája: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec
► Spoveď chorých. Piatok 7. mája je prvý v mesiaci. Dopoludnia od 08.15 budem 
spovedať chorých doma a popoludní od 16.30 budem spovedať v chráme.
► Celodenná prvopiatková poklona. Počas celého dňa bude chrám otvorený na 
celodennú poklonu pred Najsvätejšou Eucharistiou.
► Sväté liturgie v nedeľu 9. mája: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec

Oznamy

Jasón pochádzal z významného cilícijského mesta Tarzus, 
rodiska svätého apoštola Pavla,  
a Sósipatros pochádzal z Achájska. V dospelosti sa obidva-
ja stali kresťanmi a učeníkmi sv. apoštola Pavla a obaja 
boli ustanovení za biskupov. Jasón vo svojom rodnom 
meste Tarzus, Sósipatros meste Ikónium. Po istom čase 
Jasón a Sósipatros prišli na ostrov Kerkyra (dnes Korfu). 
Keďže Jasóna a Sósipatra ktosi očiernil na najvyšších 
miestach, kráľ Kerkylinos ich dal zatknúť a uväzniť. Vo 
väzení svojimi postojmi a rozhovormi priviedli k svätej 
viere siedmich zločincov. Vtedy kráľ rozkázal rozpáliť v 
kotle smolu, síru a vosk a vrhnúť doň novopokrstených 
zločincov. Takto niekdajší zločinci skončili mučeníckou 
smrťou a získali nevädnúce vence večnej slávy. Po čase pri 
prenasledovaní skupiny kresťanov počas plavby po mori 
sa strhla silná búrka a Kerkylinos v nej zahynul. 
Na istý čas boli po kráľovej smrti svätí apoštoli Jasón a 

Sósipatros vyslobodení z väzenia a mohli slobodne učiť. Onedlho však nastúpil na 
trón nový kráľ, ktorý dal apoštolov opätovne zatknúť a vrhnúť do rozpálenej smoly, 
síry a vosku. Keď ich Boh pri týchto mukách zázračne zachránil, uveril v Krista aj 
samotný panovník a zvolal: „Bože Jasóna a Sósipatra, zmiluj sa nado mnou!“ Prijal 
svätý krst a dostal meno Sebastián. Po mnohých ďalších námahách a uskutočnení 
viacerých obyčajných i neobyčajných skutkov odišli svätí apoštoli Jasón a Sósipatros 
v pokoji a radosti vo vysokom veku k svojmu Pánovi.

Svätý apoštoli Jasón a Sósipatros 

    Svätý Otec František pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za 
patróna Katolíckej cirkvi napísal apoštolský list Patris corde – So srdcom otca. 
V našom farskom hlásniku si postupne na pokračovanie uvádzame celé znenie 
tohto apoštolského listu.

   

  4. Prijímajúci otec
 
    Nesmieme si nikdy myslieť, že veriť znamená nachádzať ľahké a uspokojivé 
riešenia. Viera, ktorej nás učil Kristus, je naopak taká, akú vidíme u sv. Jozefa. On 
nehľadal nejaké rýchle riešenia, ale čelil realite „s otvorenými očami“, prijímajúc 
osobnú zodpovednosť.
 
     Jozefov postoj nás povzbudzuje, aby sme prijímali druhých takých, akí sú, bez 
výnimky, a aby sme sa predovšetkým s láskou venovali slabým, pretože Boh si 
vyvolil to, čo je slabé (porov. 1 Kor 1, 27), „on je otec sirôt a záchranca vdov“ (Ž 68, 
6) a prikázal nám milovať cudzincov.
 
     Rád si predstavujem, že Ježiš sa v podobenstve o márnotratnom synovi a milosrd-
nom otcovi (porov. Lk 15, 11 – 32) inšpiroval práve postojmi sv. Jozefa.
 
 5. Tvorivo odvážny otec
 
     Ak je prvým krokom každého skutočného vnútorného uzdravenia prijatie vlastnej 
osobnej histórie a v nej aj toho, čo sme si v našom živote nezvolili, treba dodať aj 
ďalšiu dôležitú vlastnosť: kreatívnu odvahu. Tá sa objavuje predovšetkým vtedy, 
keď nás postretnú problémy. Skutočne pred ťažkosťami sa možno zastaviť a vzdať 
sa, alebo sa istým spôsobom s nimi popasovať. Práve ťažkosti niekedy umožňujú, 
aby sa v každom z nás prebudili zdroje, o ktorých sme ani netušili, že ich máme. 
 
     Keď čítame „evanjeliá o detstve“, často sa pýtame, prečo Boh nekonal priamo 
a jasne. Boh však koná prostredníctvom udalostí a osôb. Jozef bol človek, prostred-
níctvom ktorého sa Boh postaral o začiatky dejín spásy. On bol skutočným „zázra-
kom“, pomocou ktorého Boh zachránil Dieťa a jeho matku. Nebo konalo tak, že 
dôverovalo kreatívnej odvahe tohto muža, ktorý keď dorazil do Betlehema a nena-
šiel príbytok, kde by Mária mohla porodiť, zariadil a upratal maštaľ, aby sa podľa 
možností stala miestom na prijatie Božieho Syna, ktorý prichádzal na svet (porov. 
Lk 2, 6 – 7). Pred nebezpečenstvom hroziacim od Herodesa, ktorý chcel zabiť Dieťa, 
bol Jozef znova vo sne upozornený, aby ochránil Dieťa, a uprostred noci zorganizu-
je útek do Egypta (porov. Mt 2, 13 – 14).
 
    Pri povrchnom čítaní týchto rozprávaní máme vždy dojem, že svet je vydaný na 
milosť silným a mocným, avšak „dobrá zvesť“ evanjelia spočíva v tom, že nám 
ukazuje, ako napriek arogancii a násiliu pozemských vládcov Boh vždy nájde 
spôsob, ako uskutočniť svoj plán spásy. Aj náš život sa niekedy zdá vydaný na 
milosť a nemilosť mocným silám, ale evanjelium nám hovorí, že podstatné je to, že 
Boh nás vždy dokáže zachrániť, ak použijeme rovnakú tvorivú odvahu ako tesár 
z Nazareta, ktorý bol schopný premeniť problém na možné riešenie, keď na prvé 
miesto kladie vždy dôveru v Božiu prozreteľnosť.

Rok svätého Jozefa


