
PONDELOK 10. máj
Apoštol Šimon Horlivec
Sk 17, 1 – 15, zač. 39; Jn 11, 47 – 57, 
zač. 40; (HS: 241, 383; PZ: 208, 362)
07.00 + Stanislav Palenčár

UTOROK 11. máj
Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko
Sk 17, 19 – 28a, zač. 40b; Jn 12, 19 – 36a, 
zač. 42a; (HS: 241, 192; PZ: 208, 364)
18.00 + Mária Gajdošová

STREDA 12. máj
Zakončenie Paschy. Biskupi Epifanios 
a Germanos
Sk 18, 22 – 28, zač. 41; Jn 12, 36 – 47, 
zač. 43; (HS: 227, 241; PZ: 192, 208)
18.00 + Martin Timko

ŠTVRTOK 13. máj 
Pánovo nanebovstúpenie. Prikázaný 
sviatok
Sk 1, 1 – 12, zač. 1; Lk 24, 36 – 53, zač. 
114; (HS: 243; PZ: 210)
18.00 za zdravie a požehnanie Jozefa 
Svata (70 r. života)

PIATOK 14. máj
Mučením Izidor
Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 14, 1 – 11a, zač. 
47; (HS: 244; PZ: 210)
18.00 za zdravie a požehnanie Imricha 
Barana (90 r. života)

SOBOTA 15. máj
Prepodobný Pachomios Veľký
Sk 20, 7 – 12, zač. 43; Jn 14, 10b – 21, 
zač. 48; (HS: 244; PZ: 210)
07.00 + z rodiny Hajdukovej a Štofa-
novej

NEDEĽA 16. máj
7. nedeľa po Pasche. Svätých otcov 
Prvého ekumenického 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 17. máj
Apoštol Andronik
Sk 21, 8 – 14, zač. 45; Jn 14, 27b – 15, 
7, zač. 49; (HS: 244; PZ: 210)
07.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Hajdukovej

UTOROK 18. máj
Mučeník Teodot
Sk 21, 26 – 32, zač. 46; Jn 16, 2b – 13a, 
zač. 53; (HS: 244; PZ: 210)
18.00 + Jozef, Imrich, Stanislav, 
Veronika, Mária, Helena

STREDA 19. máj
Hieromučeník Patrik
Sk 23, 1 – 11, zač. 47; Jn 16, 15 – 23, 
zač. 54; (HS: 244; PZ: 210)
18.00 za zdravie a požehnanie Stani-
slava, Andrey, Martina

ŠTVRTOK 20. máj
Mučeník Tallelaios 
Sk 25, 13 – 19, zač. 48; Jn 16, 23b – 33a, 
zač. 55; (HS: 244; PZ: 210)
18.00 + Paraska

PIATOK 21. máj
Zakončenie sviatku Pánovho nane-
bovstúpenia. Apoštolom rovní Kon-
štantín a Helena
Sk 27, 1 – 44, zač. 50; Jn 17, 18 – 26, 
zač. 57; (HS: 244, 184; PZ: 210, 141)
18.00 +  rodiny Bjalasovej a Fedorovej
SOBOTA 22. 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 23. 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

Liturgický program

    Príbeh o uzdravení človeka slepého od narodenia, ktorý nám prináša dnešné nedeľné 
evanjelium, mi pripomenul jednu našu známu. Mamu štyroch detí, ktorej sa už od prvého 
tehotenstva stále postupne zhoršuje zrak. Ešte síce vidí, ale momentálne je na tom dosť 
zle. A hoci jej choroba trvá už viac ako dvadsať rokov, dnešná medicína jej stále nedoká-
že pomôcť. Poznanie na jednej strane neustále postupuje dopredu, ale je toho ešte veľmi 
veľa, s čím si nedokážeme poradiť. Aj slepota bola a stále je nad naše sily. Preto uzdrave-
nie človeka slepého od narodenia nazývame zázrakom. A zázraky nikto z nás ľudí robiť 
nevie. To bolo jasné v prvom rade tomu samotnému človeku, ktorý zrak získal. On má na 
rozdiel od všetkých tých, čo ho vypočúvajú, ako je možné, že vidí človek slepý od 
narodenia vo veci jasno. Ak by Ježiš nebol od Boha, nič také by nemohol urobiť. Človek, 
ktorý sa nikde neučil, ktorý nevedel čítať ani písať, ktorý iba žobral a vzbudzoval súcit u 
iných, dá v dvoch vetách silnejšiu a múdrejšiu katechézu ako teológovia. Ako je to 
možné? Tak, že okrem fyzického svetla očí prijal aj duchovné svetlo poznania. 
    Ešte skôr, než Ježiš urobil zo sliny blato, potrel slepému oči a poslal ho umyť sa v 
rybníku Siloe, pripomenul svojim učeníkom dôležité poslanie. Kým som na svete, 
som svetlom sveta. Tento svet už dostal jedno svetlo, bez ktorého nie je  možný život. 
Je ním naše slnko. Bez neho je koniec životu. Nič ho nedokáže nahradiť. A teraz Ježiš 
o sebe vyhlási, že je rovnako dôležitým svetlom pre svet. Že na svet prišiel práve 
preto, aby svet nezahynul. Svetlo má zaujímavú vlastnosť – odkrýva skutkový stav. 
Tam, kde vstúpi, odhalí pravdu. Aj Ježiš chce zjavovať pravdu. O sebe, o Otcovi, o 
nás. Pravdu o tom, čo je dobré a čo zlé. Čo máme konať a čoho sa máme chrániť.  
    Prvé slová Božieho stvoriteľského diela patria práve svetlu. Bolo to hneď prvý deň, keď 
Boh povedal: „Buď svetlo,“ a stalo sa tak. Naša západná mentalita zmýšľania sa trápi s 
logikou, ako mohlo byť svetlo, keď slnko a mesiac boli stvorené až štvrtý deň. Semiti s 
tým problém nemali. Oni vedeli, že svetlo prichádza na zem ešte pred východom slnka a 
zostáva prítomné, aj keď slnko zájde za horizont. Jedna z egyptských rán v Knihe Exodus, 
bola hustá trojdňová tma, kedy sa Egypťania nemohli pohnúť z miesta. Ale v izraelských 
príbytkoch bolo svetlo. Svetlo, ktoré len ťažko mohlo byť svetlom slnka či mesiaca. 
    V nedeľu Paschy sme počúvali začiatok Jánovho evanjelia. Medzi inými aj tento 
verš: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.“ A potom, o dve 
kapitoly ďalej sa píše: „Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, 
lebo ich skutky boli zlé.“
     Aj cez dnešný príbeh evanjelia k nám prichádza svetlo – Ježiš. Prichádza, aby 
osvetlil život každého z nás. Aby nám odhalil a zjavil pravdu, a tak nás zachránil. 
Neodmietnime toto svetlo, lebo bez neho zahynieme.

otec  Marek
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Svetlo sveta



► Slávenie svätých liturgií. Bohoslužby v chrámoch sú opäť prístupné pre veriacich. 
Ako iste viete, je nutné dodržať podmienky: v našom chráme môže byť prítomných 
naraz maximálne dvanásť ľudí a sedieť budú na presne vyznačených miestach s odstu-
pom. Dýchacie cesty musia byť riadne prekryté respirátorom FFP2, pri vstupe je nutné 
použiť dezinfekciu na ruky.  Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú 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 stále je možnosť, aby ste po sledovaní bohoslužby v nedeľu dopoludnia 
doma, prišli k chrámu o dvanástej, kde sa práve bude končiť svätá liturgia a budete 
môcť prijať Najsvätejšiu Eucharistiu.   
► Májové pobožnosti. V priebehu mesiaca máj sa pred každou svätou liturgiou 
modlíme májovú pobožnosť – Moleben k Presvätej Bohorodičke. 
► Nanebovstúpenie Pána. Vo štvrtok 13. mája je prikázaný sviatok Voznesenija – 
Nanebovstúpenie Pána. Svätá liturgia bude o 18.00 hod. 
► Sväté liturgie v nedeľu 16. mája: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec. V túto nedeľu bude pri svätých liturgiách zbierka na podporu katolíckych 
masmédií. 
► Zádušná svätá liturgia. V sobotu 22. máje bude ostatná zádušná svätá liturgia v 
tomto roku.   
► Sväté liturgie v nedeľu 23. mája: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec. V túto nedeľu je zároveň veľký sviatok Svätej Päťdesiatnice – zostúpenia 
► Anketa Slova. Redakcia časopisu Slovo chce svoje periodikum vylepšiť a priblí-
žiť jeho obsah vašim potrebám. Preto je v čísle 9 anketový lístok. Kto môže, nech ho, 
prosím, vyplní. Ak sa dá, tak za celú domácnosť - po komunikácii doma s ostatnými 
čitateľmi časopisu. Tí, čo majú prístup na internet, ho môžu vyplniť priamo na inter-
nete. Máme jedinečnú možnosť ovplyvniť budúcnosť Slova a bolo by dobré juvyu-
žiť. Anketové lístky po vyplnení odovzdajte p. Rusinkovej.Svätého Ducha.

Oznamy

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená načúvajúci. Zatiaľ, čo 
Matúš a Marek ho označujú Kananejský, Lukáš ho označuje zelóta 
– horlivec. V skutočnosti sú obe označenia rovnocenné, pretože 
znamenajú tú istú vec: v hebrejčine slovo qaná znamená byť žiarli-
vý, zanietený a dá sa to povedať jednak o Bohu, ktorý je žiarlivý 
na ľud, ktorý si vybral, a jednak o ľuďoch, ktorí dokážu byť horliví 
v službe jedinému Bohu s plnou odovzdanosťou ako Eliáš. Je teda 
celkom možné, že aj keď tento Šimon nepatril k zelótom, bol prina-
jmenšom charakterizovaný ako horlivý pre židovskú identitu, pre 
Boha, pre jeho ľud a pre Boží zákon. Šimon Horlivec sa v Novom 
zákone spomína iba štyrikrát v zoznamoch apoštolov v Markovom, 
Matúšovom a Lukášovom evanjeliu a v Skutkoch apoštolov (Mk 3, 

18; Mt 10, 4; Lk 6, 15; Sk 1, 13). Pravdepodobne pôsobil ako misionár v židovskej 
diaspóre, no nie v Malej Ázii, lebo Ján a Papias ho nespomínajú. Podľa legendy 
pôsobil v Babylónii – Perzii. Avšak tento údaj pochádzajúci zo Skutkov Šimona a 
Júdu sa skôr vzťahuje na Šimona Petra. V umení sa Šimon Horlivec znázorňuje na 
kríži alebo so sekerou.

Svätý apoštol Šimon Horlivec

    Svätý Otec František pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patró-
na Katolíckej cirkvi napísal apoštolský list Patris corde – So srdcom otca. V 
našom farskom hlásniku si postupne na pokračovanie uvádzame celé znenie 
tohto apoštolského listu.
   
 5. Tvorivo odvážny otec
 
     Ak sa niekedy zdá, že nám Boh nepomáha, neznamená to, že nás opustil, ale že nám 
dôveruje. Dôveruje v našu schopnosť niečo naplánovať, vymyslieť, nájsť riešenie. Ide 
o rovnakú tvorivú odvahu, akú ukázali priatelia ochrnutého muža, keď ho spustili cez 
strechu, aby sa dostal k Ježišovi (porov. Lk 5, 17 – 26). Ťažkosti nezastavili týchto 
odvážnych a vytrvalých priateľov. Boli presvedčení, že Ježiš môže uzdraviť chorého, 

„ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na strechu a cez povalu 
ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša. Keď videl ich vieru, povedal: ,Človeče, 
odpúšťajú sa ti hriechyʻ“ (v. 19 – 20). Ježiš ocenil kreatívnu vieru, s ktorou sa títo 
ľudia usilovali priniesť svojho chorého priateľa.
 
    Evanjelium nám nepodáva nijaké správy o tom čase, keď Mária, Jozef a Dieťa Ježiš 
žili v Egypte. Zaiste museli jesť, nájsť si ubytovanie a prácu. Netreba však veľkú 
predstavivosť, aby sme si domysleli to, o čom evanjelium mlčí. Svätá rodina musela 
čeliť konkrétnym problémom ako mnohé iné rodiny, ako mnohí naši priatelia migran-
ti, ktorí aj dnes riskujú životy, aby ušli pred nešťastím a hladom. V tomto ohľade som 
presvedčený, že sv. Jozef je skutočne zvlášť patrónom všetkých, ktorí musia opustiť 
svoju krajinu v dôsledku vojny, nenávisti, prenasledovania a biedy.
 
     Na konci každej udalosti, v ktorej bol Jozef hlavným hrdinom, evanjelium pozname-
náva, že vstal, vzal so sebou Dieťa a jeho matku, a urobil, čo mu Boh prikázal (porov. 
Mt 1, 24; 2, 14.21). Ježiš a Mária, jeho Matka, sú vskutku najcennejším pokladom 
našej viery. V Božom pláne spásy nemožno oddeliť Syna od jeho Matky, od tej, ktorá 

„napredovala na ceste viery a verne vytrvala vo svojom spojení so Synom až po kríž“.
 
    Musíme sa preto stále pýtať, či my sami zo všetkých svojich síl chránime Ježiša a 
Máriu, ktorí sú tajomne zverení aj našej zodpovednosti, našej starostlivosti, našej 
ochrane. Syn Všemohúceho prišiel na svet a prijal veľmi zraniteľný stav. Potreboval 
Jozefa, aby ho bránil, chránil, staral sa o neho a aby ho vychoval. Boh dôveroval 
tomuto človeku rovnako ako Mária, ktorá v Jozefovi našla nielen toho, kto jej zachrá-
nil život, ale aj toho, kto sa vždy postará o ňu i o Dieťa. V tomto zmysle je bezpochy-
by sv. Jozef ochrancom Cirkvi, pretože Cirkev je predĺžením Kristovho tela v 
dejinách rovnako ako sa v materstve Cirkvi odráža Máriino materstvo. V tom, že 
Jozef chráni Cirkev, naďalej chráni aj Dieťa a jeho matku, a aj my, keď milujeme 
Cirkev, milujeme tiež Dieťa a jeho matku.
 
    Toto Dieťa raz povie: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších 
bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). Takže každý chudobný, trpiaci, zomierajúci; 
každý cudzinec, každý väzeň a každý chorý je dieťaťom, ktoré Jozef naďalej chráni. 
Preto je sv. Jozef vzývaný ako ochranca nešťastných, biednych, vyhnancov, trpiacich, 
chudobných a zomierajúcich. A preto Cirkev nemôže nemilovať v prvom rade tých 
najmenších, pretože Ježiš ich dal na prvé miesto, stotožnil sa s nimi. Od Jozefa sa 
máme učiť rovnakej starostlivosti a zodpovednosti: milovať dieťa a jeho matku; 
milovať sviatosti a dobročinnú lásku; milovať Cirkev a chudobných. Každá z týchto 
skutočností vždy predstavuje dieťa a jeho matku.

Rok svätého Jozefa


