
PONDELOK 24. máj
Pondelok Svätého Ducha
Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt 18, 10 – 20, 
zač. 75; (HS: 251; PZ: 219)
18.00 na úmysel darcu

UTOROK 25. máj
Tretie nájdenie hlavy Jána Krstiteľa
Rim 1, 1 – 7; 13 – 17, zač. 79; Mt 4, 25 
– 5, 13, zač. 10 (HS: 249, 155; PZ: 217, 
109)
18.00 za zdravie a požehnanie Gabrie-
ly a Patrika

STREDA 26. máj
Apoštol Karpos
Rim 1, 18 – 27, zač. 80; Mt 5, 20 – 26, 
zač. 12; (HS: 248; PZ: 216)
18.00 + Martin Timko (ročná liturgia 
s panychídou)

ŠTVRTOK 27. máj
Hieromučeník Terapont
Rim 1, 28 – 2, 9, zač. 81; Mt 5, 27 – 32, 
zač. 13; (HS: 248; PZ: 216)
18.00 + Ján, Mária, Ján Lazorčákovci

PIATOK 28. máj
Prepodobný Nikita. Voľnica
Rim 2, 14 – 29, zač. 82; Mt 5, 33 – 41, 
zač. 14; (HS: 249; PZ: 216)
18.00 + Jozef Škripko 

SOBOTA 29. máj
Zakončenie sviatku Päťdesiatnice
Rim 1, 7b – 12, zač. 79b; Mt 5, 42 – 48, 
zač. 15; (HS: 249; PZ: 216)
07.00 + Ján, Anna, Ľudmila, Marián 

NEDEĽA 30. máj
1. nedeľa po Päťdesiatnici. Všetkých 
svätých
Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt 10, 
32 – 33. 37 – 38; 19, 27 – 30, (HS: 253; 
PZ: 221) 
8. hlas; 11.00 hod.

PONDELOK 31. máj
Apoštol Hermas
Rim 2, 28 – 3, 18, zač. 83; Mt 6, 31 – 34. 
7, 9 – 11, zač. 19; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Anatolij

UTOROK 1. jún
Mučeník Justín Filozof a spol.
Rim 4, 4 -12, zač. 86; Mt 7, 15 – 21, zač. 
22; (HS: 155; PZ: 109)
18.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Štefana Turčíka

STREDA 2. jún
Patriarcha Nikefor Vyznávač
Rim 4, 13 – 25, zač. 87; Mt 7, 21 – 23, 
zač. 23; (HS: 156; PZ: 111)
18.00 + Emilia Bartková

ŠTVRTOK 3. jún
Poklona prečistým tajomstvám tela 
a krvi nášho Pána Ježiša Krista
1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Jn 6, 48 – 
54, zač. 23; (HS: 254; PZ: 223)
18.00 + z rodiny Rabadovej a Hajdu-
kovej a + Štefana Martona

PIATOK 4. jún
Patriarcha Métrofanés
Rim 5, 17 – 6, 2, zač. 90; Mt 9, 14 – 17, 
zač. 31; (HS: 255; PZ: 240)
18.00 + Helena a František Borošovci

SOBOTA 5. jún
Hieromučeník Dorotej
Rim 3, 19 – 26, zač. 84; Mt 7, 1 – 8, zač. 
20; (HS: 255; PZ: 240)
07.00 + Juraj, Anna, Juraj
 
NEDEĽA 6. jún
2. nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodob-
ný Besarión Divotvorca
Rim 2, 10 – 16, zač. 81b; Mt 4, 18 – 23, 
zač. 9; (HS: 143, 256; PZ: 96, 225) 
1. hlas; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

Liturgický program

     Z času na čas sa stane každému, kto používa mobilný telefón, že si na displeji nájde 
odkaz zmeškaného hovoru. Ak vieme kto nám volal, zvykneme sa jednoducho v najbliž-
šom čase ozvať späť s otázkou: „Volal si mi? Čo si odo mňa potreboval?“ Lebo je predpo-
klad, že ak sa vám niekto ozval, čosi od vás chcel. Pomoc, radu, informáciu alebo sa chcel 
„iba“ porozprávať. Podobne je to aj v prípade, ak vám ktosi zazvoní pri dverách. Otvoríte 
a spýtate sa (ak nie slovami tak pohľadom ): „Čo potrebuješ? Načo si prišiel?“ 
      V ostatnú nedeľu sme okrem samotnej nedele zároveň slávili sviatok Svätej Päťdesiat-
nice, deň zostúpenia Svätého Ducha na spoločenstvo apoštolov. Splnilo sa prisľúbenie, 
ktoré dal Ježiš učeníkom pred svojím návratom k nebeskému Otcovi, že im zošle toho, 
ktorého Otec prisľúbil – Svätého Ducha. Kvôli čomu sa to deje? Prečo Svätý Duch 
prichádza k apoštolom a prečo klope aj na dvere nášho srdca? 
      Poďme po poriadku. Nebeský Otec v plnosti času začína svoj plán spásy najprv skrze 
svojho milovaného syna. Ježiš prišiel na tento svet na rozdiel od Svätého Ducha v úplnej 
skrytosti. O jeho narodení vedeli len tí najbližší: Jozef s Máriou a potom niekoľkí pastieri, 
ktorým to povedali anjeli. Aj Ježiš mal na zemi svoje poslanie. Možno nám ako prvá 
napadne jeho obeta na kríži, ale to nebolo to hlavné. Ježiš nám všetkým prišiel zjaviť 
Otcovu lásku. A utrpenie a kríž boli len prostriedkom, ako nám bola Božia láska zjavená 
až do krajnosti. Toto poslanie splnil a vrátil sa späť do neba. Po ňom teraz prichádza Svätý 
Duch, a to nielen pred očami tých, ktorí boli zhromaždení spolu s apoštolmi vo večeradle. 
Ale pred očami všetkých obyvateľov Jeruzalema. 
      Keď Ježiš rozprával svojím učeníkom o Svätom Duchu, hovoril o ňom ako náhrade, 
ktorá príde namiesto neho. A ktorý už nebude len pri nich, ale bude prebývať v ich vnútri. 
Ak teda Svätý Duch určitým spôsobom nahrádza Ježiša, aj jeho poslanie bude v jednote 
s tým poslaním, ktoré mal na zemi sám Ježiš. Zjavovať Božiu lásku tomuto svetu. Zjavovať 
ju skrze tých, ktorí ho príjmu a v ktorých môže prebývať. Najprv skrze apoštolov, ktorých 
poslaním znova nie je len samotná služba apoštolátu a evanjelizácie. Apoštolská služba sa 
stáva prostriedkom, cez ktorý aj oni majú zjavovať tomuto svetu Božiu dobrotu a lásku. No 
a podobne to bude aj zo všetkými ostatnými, ktorí dar Ducha prijímajú cez ohlasovanie, 
krst a vkladanie rúk apoštolov. Potom už nezohráva úlohu, či je niekto zamestnaný, alebo 
nie. Či je zdravý, alebo chorý. Či je ženatý, rozvedený, vdovec, alebo slobodný. Či má 
jedno, alebo sedem detí. Poslaním každého z nás je v milosti a pomoci Svätého Ducha, 
práve v takom živote, aký žijeme, zjavovať Božiu lásku a dobrotu tomuto svetu.
      Ježišovo poslanie na zemi sa skončilo. Poslanie Svätého Ducha zatiaľ stále trvá. Nie je 
viazané len na samotný sviatok Turíc. Každý deň je príležitosťou otvoriť mu v modlitbe 
dvere svojho srdca a spolu s ním napĺňať jeho aj naše vlastné poslanie.

otec  Marek
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Jn 7, 37 – 52; 8,12
Príď a prebývaj v nás



► Slávenie svätých liturgií. Pri účasti na liturgiách v chráme je potrebné mať dýchacie 
cesty riadne prekryté respirátorom FFP2 a pri vstupe je nutné použiť dezinfekciu na ruky. 
V priebehu týždňa je menší problém s účasťou na svätej liturgii. V nedeľu bude väčšina z 
vás aj naďalej 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.
► Voľnica. V piatok 28. mája je po sviatkoch Svätej Päťdesiatnice voľnica.
► Sväté liturgie v nedeľu 16. mája: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 Ľubovec 
► Sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Vo štvrtok 3. júna je sviatok Najsvätejšej Eucharis-
tie – Poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista.
► Prvopiatkový týždeň. Piatok 4. júna je prvý v mesiaci. Dopoludnia od 08.15 budem 
spovedať chorých doma a popoludní od 16.30 budem spovedať v chráme. Počas celého 
dňa bude chrám otvorený na celodennú poklonu pred Najsvätejšou Eucharistiou. 
► Sväté liturgie v nedeľu 6. júna: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 Ľubovec
► Online projekt k Roku sv. Jozefa. Gospelová skupina Peter Milenky Band v rámci 
mimoriadneho Roka svätého Jozefa organizuje online projekt Ako Otec: hudobná 
katechéza o tesárovi z Nazareta. Ide o sériu piatich naživo vysielaných hudobno-slovných 
večerov na jednotlivé témy podľa apoštolského listu pápeža Františka Patris Corde. Pozý-
vame vás sledovať prvý živý večer na tému Otec nežný a láskavý, ktorý sa uskutoční v 
nedeľu 30. mája 2021 o 18.00 hod. na YouTube kanáli Peter Milenky a na FaceBook-u 
Peter Milenky band / OFFICIAL.  
► Anketa Slova. Pripomínam, že môžete do sakristie priniesť vyplnené anketové lístky 
časopisu Slovo.

Oznamy

     Meno Bessarión má grécky pôvod a znamená  – z lesa. Narodil 
sa začiatkom 5. storočia v Egypte. Ako dospelý sa Bessarión vybral 
na svätú púť do Jeruzalema, kde sa stretol s prepodobným Gerasi-
mom od Jordána a ďalšími mužmi, ktorí zápasili o kresťanské 
čnosti. U nich načerpal mnoho dobra pre svoju dušu. Po návrate domov si našiel duchov-
ného otca  – prepodobného Izidora Peluzijského a často k nemu prichádzal po radu. Napo-
kon sa rozhodol rozdať chudobným a monastierom majetok a stať sa mníchom. Odišiel 
do púšte a žil v úplnom mlčaní. Často nič nejedol aj celý týždeň. Ba niekedy celých štyrid-
sať dní, keď stál pri modlitbe uprostred tŕnia so zdvihnutými rukami. Vtedy sa s nikým 
nerozprával, vôbec nespal a nepomyslel na nič pozemské. Za tieto námahy ho sám Boh 
uznal za hodného veľkej milosti – daru konať zázraky. Preto ho nazývame Divotvorcom 
a môžeme ho porovnávať s mužmi, akými boli svätí starozákonní proroci Mojžiš, Jozue, 
Eliáš a Elizeus. V Jeruzaleme založil hospic a na vrchu Sion kláštor.
     Raz priviedli do chrámu človeka posadnutého nečistým duchom a konali nad ním exorci-
zmus, no bezvýsledne. Vtedy skonštatovali: „Tohto zlého ducha dokáže vyhnať jedine otec 
Bessarión. Ak ho však začneme o to prosiť, zo skromnosti nebude chcieť prísť. Urobme to 
takto. Otec Bessarión prichádza do chrámu vždy prvý. Tentoraz ho predbehneme a posadí-
me na jeho miesto posadnutého. Keď otec vstúpi, povieme mu: ,Zobuď spiaceho, lebo sedí 
na tvojom mieste!’“ Ako sa dohovorili, tak urobili, no otec Bessarión človeka neodohnal. 
Nechal ho sedieť a postavil sa vedľa neho. Keď sa však začali bohoslužby, povedali starco-
vi: „Otče, zobuď spiaceho!“ Bessarión k nemu pristúpil, dotkol sa ho a povedal: „Vstaň a 
odíď odtiaľto!“ Nečistý duch odišiel a uzdravený človek začal zvelebovať Boha.
     Bessarión sa dožil vysokého veku a potom odišiel v pokoji do večnej blaženosti.

Svätý Bessarión Divotvorca 

     Svätý Otec František pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za 
patróna Katolíckej cirkvi napísal apoštolský list Patris corde – So srdcom otca 
a vyhlásil tento rok ako zasvätený sv. Jozefovi. 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 poznamenáva, 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 „napredo-
vala 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.23 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


