
PONDELOK 28. jún
Prenesenie ostatkov svätých nezištní-
kov Kýra a Jána
Rim 16, 17 – 24, zač. 121; Mt 13, 10 – 
23, zač. 51; (HS: 154; PZ: 109)
07.00 za zdravie a požehnanie otca 
Juraja
UTOROK 29. jún
Svätí apoštoli Peter a Pavol. Prikáza-
ný sviatok
2 Kor 11, 21 – 12, 9, zač. 193; Mt 16, 13 
– 19, zač. 67; (HS: 390; PZ: 371) 
18.00 za zdravie a požehnanie Stani-
slava Martona (60 r.)
STREDA 30. jún
Zbor svätých dvanástich apoštolov
1 Kor 2, 9b – 3,8, zač 127; Mt 13, 31 – 
36a, zač. 53; (HS: 392; PZ: 373) 
18.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Martonovej, Francovej a Hvizdošovej
ŠTVRTOK 1. júl
Sv. divotvorcovia Kozma a Damián
1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Mt 13, 36b – 
43, zač. 54; (HS: 157, 296; PZ: 112, 271)
18.00 + Imrich, Alžbeta, Jozef
PIATOK 2. júl
Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky 
v Blachernách
1 Kor 4, 5 – 8, zač. 130b; Mt 13, 44 – 
54a, zač. 55; (HS: 393; PZ: 374)
18.00 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva
SOBOTA 3. júl
Svätý mučeník Hyacint
Rim 9, 1 – 5, zač. 100; Mt 9, 18 – 26, 
zač. 32; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + František a Jozef
NEDEĽA 4. júl
6. nedeľa po Päťdesiatnici. Sv. Andrej 
Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup
Rim 12, 6 – 14, zač. 110; Mt 9, 1 – 8, 
zač. 29; (HS: 148; PZ: 101)
Hlas 5.; 11.00 hod.

PONDELOK 5. júl
Svätí, apoštolom rovní Cyril a Metod
1 Kor 5, 9 – 6, 11, zač. 134; Mt 13, 54 – 
58, zač. 56; (HS: 395; PZ: 376)
08.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Mikulovej a Semančíkovej

UTOROK 6. júl
Prepodobný Sisoés Veľký
1 Kor 6, 20b – 7, 12, zač. 136; Mt 14, 1 
– 13, zač. 57; (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + Ľudmila

STREDA 7. júl
Prepodobní Tomáš z Maley a Akakios
1 Kor 7, 12b – 24, zač. 137; Mt 14, 35 – 
15, 11, zač. 60; (HS: 156; PZ: 111)
18.00 poďakovanie za dar života

ŠTVRTOK 8. júl
Veľkomučeník Prokop
1 Kor 7, 24 – 35, zač. 138; Mt 15, 12 – 
21, zač. 61; (HS: 157; PZ: 112)
18.00 za zdravie a požehnanie Metoda 
(80 r.)

PIATOK 9. júl
Hieromučeník Pankrác
1 Kor 7, 35 – 8, 7, zač. 139; Mt 15, 29 – 
31, zač. 63; (HS: 159; PZ: 114)
18.00 + Katarína, Pavol, Pavol

SOBOTA 10. júl
Prepodobný Anton Pečersko-Kyjevský
Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Mt 10, 37 – 11, 
1, zač. 39; (HS: 188; PZ: 145)
07.00 + Mária, Bartolomej, Mikuláš, 
Paraska

NEDEĽA 11. júl
7. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučenica 
Eufémia
Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 9, 27 – 35, 
zač. 33; (HS: 149; PZ: 103)
Hlas 6.; 10.30 hod.

zdroj: Slovo

Liturgický program

      Každoročne nám média prinášajú zaujímavé štatistiky a rebríčky s rôznym zameraním, 
ktoré sa týkajú nášho spoločenského života. Jedným z nich je aj poradie veľkých sveto-
vých miest s najbezpečnejšími podmienkami pre život. V prvej desiatke sú mestá Tokio, 
Singapúr, Štokholm, Zurich a podobne. A aj keď tieto mestá patria k najbezpečnejším, 
neplatí, žeby tam bola nulová kriminalita alebo žeby sa tam nič zlé neudialo. Dovolím si 
povedať, že na tomto svete nikde nie je úplne bezpečne. Pretože aj keď nám bezprostredne 
nehrozí vonkajšie nebezpečenstvo, máme iného – duchovného nepriateľa, ktorý nikoho z 
nás nenechá na pokoji. 
      Aj v dnešnom evanjeliu sa spomína miesto, ktorému sa ľudia zďaleka vyhýbali, ale 
nebolo to tak stále. Bolo to v Gadarskom kraji, kde sa zdržiavali dvaja ľudia posadnutí 
zlými duchmi. Boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. 
      Dnešný príbeh evanjelia by som chcel spojiť ešte s jedným príbehom, ktorý sa začal 
písať pred štyridsiatimi rokmi. 24. júna v roku 1981 sa v Medžugorí začali mariánske 
zjavenia trvajúce dodnes. Práve v týchto dňoch teda prežívame štyridsiate výročie medžu-
gorských zjavení. Prvý deň sa Panna Mária s malým Ježišom v náručí deťom len ukázala. 
Bez toho, aby niečo povedala. Druhý deň ju videli už bez dieťatka neopísateľne krásnu a 
rukami im naznačovala, aby sa nebáli prísť k nej bližšie. Na tretí deň čakali deti plné napä-
tia na hore zjavenia vo zvyčajnom čase. Mária k nim v ten deň prehovorila prvýkrát. 
Najprv sa predstavila ako blahoslavená Panna Mária a neskôr len jednej z dievčat poveda-
la: „Pokoj, pokoj, pokoj a len pokoj.“ – Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a ľuďmi a 
medzi ľuďmi navzájom“.
      Náš nebeský Otec veľmi túži po tom, aby všetky jeho deti mohli žiť v bezpečí a s poko-
jom v srdci. A aj kvôli tomu už štyridsať rokov cez medžugorské posolstvá Panny Márie 
prichádza výzva k modlitbe, pokániu, čítaniu Božieho slova, prijímaniu Eucharistie, lebo 
tak sa buduje pokoj. 
      Tento svet má svoje cesty a spôsoby, ako sa usiluje o pokoj a bezpečie: posilňuje 
policajné hliadky, montuje kamerové systémy, udeľuje pokuty, zvyšuje trestné sadzby a 
podobne. To všetko je určite dobré a potrebné. Ale náš učiteľ – Ježiš nám hovorí, aby sme 
sa nebáli len toho, kto nám môže ublížiť telesne. Skôr sa máme báť toho, kto môže dušu 
aj telo zahubiť v pekle. Preto majú Božie deti svoje duchovné prostriedky a zbrane. Aj 
Dávid si pred bojom s Goliášom vyzliekol výstroj, ktorú mu ponúkol kráľ Šaul, a zvíťazil 
so svojimi zbraňami palicou, prakom a kameňmi. 
      Boh nám pokoj nedáva zázračne, bez nášho pričinenia. Naopak, dáva nám duchovné 
prostriedky, aby sme ho sami vytvárali. Bezpečné miesto na zemi je teda tam, kde ho sami 
vytvárame a kde sa oň s Božou pomocou sami pričiňujeme prostriedkami, ktoré nám dáva 
náš nebeský Otec.

otec  Marek
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► Slávenie svätých liturgií. Od pondelka 28. júna náš okres prechádza do zelenej 
farbe covid automatu. Vzhľadom na bohoslužby platia tieto kapacitné podmienky: 
rúško v interiéri v spoločných priestoroch a na hromadných podujatiach aj v exterié-
ri; na státie max. 50% kapacity; na sedenie v interiéri aj exteriéri 75%; ak je kňaz 
zaočkovaný, môže spievať a čítať bez rúška.
► Koniec dišpenzu. Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa 
všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na boho-
službách. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí 
navštevovať. Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických 
časoch, nemôžu však natrvalo nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. Na základe 
rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti 
na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna.
► Sviatok sv. Petra a Pavla. V utorok 29. júna je prikázaný sviatok sv. apoštolov 
Petra a Pavla. Svätá liturgia bude o 18.00 hod. a bude pri nej zbierka na dobročinné 
diela Svätého Otca.
► Prvý piatok. Piatok 2. júla je prvý v mesiaci. Dopoludnia od 08.15 budem spove-
dať chorých doma a popoludní od 16.30 sa bude spovedať v chráme. Počas celého 
dňa bude chrám otvorený na celodennú poklonu pred Najsvätejšou Eucharistiou.
► Sväté liturgie v nedeľu 4. júla: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 Ľubovec
► Sviatok sv. Cyrila a Metoda. V pondelok 5. júla je sviatok svätých Cyrila a 
Metoda. Keďže je tento deň aj štátnym sviatkom svätá liturgia bude o 08.00 hod.  
► Sväté liturgie v nedeľu 11. júla: 07.30 Janov; 09.00 Ruské Pekľany; 10.30 Ľubovec
► Odpust v Ruských Pekľanoch. V sobotu 17. júla bude v Ruských Pekľanoch archie-
parchiálna slávnosť k úcte bl. Pavla Petra Gojdiča. Program sa začne modlitbou ruženca 
o 8.45. Pokračovať bude Akatistom k bl. P. P. Gojdičovi o 09.15 a vyvrcholí slávnostnou 
svätou liturgiou o 10.00 hod. po ktorej bude moleben k blahoslavenému a myrovanie.

Oznamy

    Cisárovna Aelia Pulcheria vybudo-
vala v roku 452 kaplnku pri blachern-
skom paláci v Konštantínopole, aby 
tam uložila rúcho a šatky Presvätej 
Bohorodičky. Tie podľa tradície našli 
po zosnutí Bohorodičky v prázdnom 
hrobe. Keď kaplnku dokončili, rúcha 
do nej vraj uložili 2. júla. Cisár Lev I. 
vybudoval v roku 473 nový chrám 
v blízkosti kaplnky, ktorú zriadila 
Pulchéria. Chrám dostal meno svätej 
Márie Blachernskej. Od konca 5. 
storočia sa v chráme uchovával aj 
Máriin dlhý modrý závoj maforion. 
Popri chráme Hagie Sofie sa blachenský chrám stal druhým najdôležitejším v meste. 
V jeho okolí vznikol v 11. storočí blachernský palác – hlavná rezidencia byzantského 
cisára. Dôležitosť dnešnému sviatku pridávajú aj dve historické udalosti, ktoré sa 
odohrali 2. júla. Odvrátenie útoku staroruských kmeňov na Konštantínopol v roku 
860 a Tatárov na Moskvu v roku 1451.

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách 

    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. 

   
 7. Tieň Otca
 
   Poľský spisovateľ Jan Dobraczyński vo svojej knihe Tieň Otca vyrozprával 
životný príbeh sv. Jozefa vo forme románu. Postavu Jozefa opisuje pomocou 
sugestívneho obrazu tieňa: voči Ježišovi je Jozef akoby tieňom nebeského Otca na 
zemi. Ochraňuje ho, stráži, nikdy sa od neho neodlúči, ale stále sleduje jeho kroky. 
Spomeňme si, čo Mojžiš pripomínal Izraelu: „Na púšti si sám videl, ako ťa Pán, tvoj 
Boh, nosil ako muž, ktorý nesie svojho syna po celej ceste“ (porov. Dt 1, 31). Takto 
Jozef plnil svoju otcovskú úlohu celý svoj život.
 
      Otcami sa nerodíme, otcami sa stávame. A nestávame sa nimi tým, že privedieme 
na svet dieťa, ale preto, že prevezmeme zodpovednosť za starostlivosť oň. Zakaž-
dým, keď ktokoľvek prijme starostlivosť o život druhého, v istom zmysle plní voči 
nemu otcovskú úlohu.
 
    V súčasnej spoločnosti sa deti často zdajú byť sirotami bez otcov. Aj dnešná 
Cirkev potrebuje otcov. Stále je totiž aktuálne upozornenie sv. Pavla adresované 
Korinťanom: „Keby ste mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov 
nemáte mnoho“ (1 Kor 4, 15); a každý kňaz alebo biskup by mohol, podobne ako 
apoštol, dodať: „... lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium“ 
(tamže). A Galaťanom hovorí: „Deti moje, znovu vás v bolestiach rodím, kým vo 
vás nebude stvárnený Kristus“ (4, 19).

    Byť otcami značí uvádzať deti do života a do reality. Nedržať ich, nebyť príliš 
ochranársky ani vlastnícky, ale urobiť ich skôr schopnými samostatne a slobodne sa 
rozhodovať, otvoriť sa pre nové možnosti. Možno preto prisúdila tradícia Jozefovi 
popri pomenovaní otec aj prívlastok prečistý. Neoznačuje to len afektívnu stránku, 
ale zahŕňa to postoj, ktorý je opakom vlastnenia. Čistota je slobodou od vlastnenia 
vo všetkých oblastiach života. Iba ak je láska čistá, je skutočne láskou. Láska, ktorá 
chce vlastniť, sa napokon stáva nebezpečnou: zväzuje, zadúša, robí nešťastnými. 
Sám Boh miloval človeka čistou láskou, ponechajúc ho slobodného, aj keď pochy-
bil a obrátil sa proti nemu. Logika lásky je vždy logikou slobody a Jozef vedel 
milovať mimoriadne slobodne. Nikdy sám seba nestaval do centra. Vedel sa 
stiahnuť a do centra svojho života postaviť Máriu a Ježiša.
 
     Jozefovo šťastie nespočíva v logike sebaobetovania, ale v sebadarovaní. Nikdy 
u neho necítime frustráciu, ale iba dôveru. Jeho vytrvalé mlčanie nezahŕňa sťažnosti, 
ale vždy konkrétne skutky dôvery. Svet dnes potrebuje otcov, nechce pánov ani tých, 
čo chcú druhých vlastniť preto, aby zaplnili vlastné prázdno. Odmieta tých, čo si 
zamieňajú autoritu s autoritárstvom, službu so servilnosťou, konfrontáciu s utláča-
ním, dobročinnú lásku s asistencializmom, silu s deštruktivitou.

Rok svätého Jozefa


