
PONDELOK 6. jún
Pondelok Svätého Ducha
Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt 18, 10 – 20, 
zač. 75; (HS: 251; PZ: 219) 
18.00  za zdravie a požehnanie Jozefa 
a Márie

UTOROK 7. jún
Hieromučeník Teodor Ankyrský
Rim 1, 1 – 7; 13 – 17, zač. 79; Mt 4, 25 
– 5, 13, zač. 10; (HS: 249; PZ: 219) 
18.00  + Milan Murin

STREDA 8. jún
Prenesenie ostatkov veľkomučeníka 
Teodora Tiróna
Rim 1, 18 – 27, zač. 80; Mt 5, 20 – 26, 
zač. 12; (HS: 249; PZ: 219) 
18.00  za zdravie a požehnanie rod. 
Hajdukovej

ŠTVRTOK 9. jún
Arcibiskup Cyril Alexandrijský
Rim 1, 28 – 2, 9, zač. 81; Mt 5, 27 – 32, 
zač. 13; (HS: 249; PZ: 219)
18.00  + Martin Timko

PIATOK 10. jún
Hieromučeník Timotej. Voľnica
Rim 2, 14 – 29, zač. 82; Mt 5, 33 – 41, 
zač. 14; (HS: 249; PZ: 219) 
18.00  + Mária, Štefan a Štefan z rod. 
Gajdošovej

SOBOTA 11. jún
Zakončenie sviatku Päťdesiatnice 
Apoštoli Bartolomej a Barnabáš
Rim 1, 7b – 12, zač. 79b; Mt 5, 42 – 48, 
zač. 15; (HS: 249, 385; PZ: 219, 365) 
07.00  + Ján, Jozef, Jozef, Peter, 
Anton, Konštantín

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

PONDELOK 13. jún
Mučeníca Akvilína
Rim 2, 28 – 3, 18, zač. 83; Mt 6, 31 – 34. 
7, 9 – 11, zač. 19; (HS: 154; PZ: 108) 
07.00  + Bartolomej, Mária, Mikuláš, 
Paraska

UTOROK 14. jún
Prorok Elizeus
Rim 4, 4 – 12, zač. 86; Mt 7, 15 – 21, 
zač. 22; (HS: 155; PZ: 109) 
18.00  za zdravie a požehnanie rodiny 
Kmecovej a Kertisovej

STREDA 15. jún
Prorok Amos
Rim 4, 13 – 25, zač. 87; Mt 7, 21 – 23, 
zač. 23; (HS: 156; PZ: 111)
18.00  + Helena Haraksimová

ŠTVRTOK 16. jún
Poklona prečistým tajomstvám tela a 
krvi Pána Ježiša Krista. Myrovanie
1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Jn 6, 48 – 
54, zač. 23; (HS: 254; PZ: 223) 
18.00  + Jozef Boroš

PIATOK 17. jún
Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael
Rim 5, 17 – 6, 2 zač. 90; Mt 9, 14 – 17, 
zač. 31; (HS: 256; PZ: 225) 
18.00  + Božena Chomjaková

SOBOTA 18. jún
Mučeník Leontios
Rim 3, 19 – 26, zač. 84; Mt 7, 1 – 8, zač. 
20; (HS: 256; PZ: 225)
07.00  + Peter a Jakuba

NEDEĽA 19. jún
2. nedeľa po Päťdesiatnici. Apoštol 
Júda, podľa tela Pánovho brat
Rim 2, 10 – 16, zač. 81; Mt 4, 18 – 23, 
zač. 9; (HS: 143, 256, 387; PZ: 96, 225, 
367);1. hlas; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

Liturgický program

    Nikdy tak človek nehovoril. To je konštatovanie a zároveň aj ospravedlnenie sluhov, 
ktorých poslali veľkňazi a farizeji, aby k nim priviedli Ježiša. Bolo to svojím spôso-
bom zhodnotenie Ježišových slov: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku 
mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ A evanje-
lista Ján k tomu hneď pripája aj dôležitú poznámku: „To povedal o Duchu, ktorého 
mali dostať tí, čo v neho uverili.“ 
    Je to nádherný prísľub, ktorý nám Ježiš dáva. Ak prijmeš Svätého Ducha, on z teba 
urobí prameň živej vody. Moja predstava takého človeka sa vždy spájala s dávaním 
živej vody iným ľuďom. V zmysle, že jeden človek preukazuje dobro druhému. Ale 
apoštoli sa po prijatí Svätého Ducha nerozbehli do služby. Oni začali oslavovať a 
dobrorečiť Bohu. Začali sa modliť tak, ako nikdy predtým. Svätý Duch im zjavuje, 
ako a za čo sa správne modliť, píše o tom apoštol Pavol v Liste Rimanom (8, 26). Lebo 
modlitba nestojí na tých najdokonalejších slovách, ale na postoji srdca. 
    Pred vchodom do Kostola svätého Jakuba v Paríži pravidelne sedel jeden žobrajúci 
muž. Volal sa Paul a bol tulákom.  Už v staršom veku a žltá farba jeho tváre prezrádza-
la zlý zdravotný stav. Najčastejšie sedel pred chrámom so svojou najlepšou 
priateľkou, ktorou bola fľaša vína, aby si vyžobral pár drobných.  Jedna dobrá žena z 
tej oblasti chcela byť k nemu milá.  A tak mu raz za čas doniesla nejaké jedlo a poroz-
právala sa s ním. Všimla si, že Paul každý deň vstúpil do kostola. Raz vošla za ním a 
videla ho pred vystavenou Najsvätejšou Eucharistiou, kde spal a pritom aj poriadne 
chrápal. A tak sa ho pýtala: „Paul, vidím, že chodíš do kostola, ale spíš tam. Nemodlíš 
sa, tak prečo tam chodíš?“ On jej odpovedal: „Všimla si si, že Boh, Ježiš je v tej malej 
krabičke celkom sám? Nijaká návšteva, on je tam úplne sám. A on si zaslúži nejakú 
návštevu. Máš pravdu, ja sa nemodlím, nijakú modlitbu si z detstva nepamätám. Tak 
len prídem blízko k nemu a poviem mu: ,Ahoj, Ježiš! To som ja, Paul, a prišiel som ťa 
navštíviť.ʻ Potom si sadnem do lavice a, máš pravdu, zaspím.“ Ostala očarená jeho 
odpoveďou. O pár dní nebol pri dverách kostola. Pochopila, že to bude kvôli chorobe. 
Rozhodla sa, že ho pôjde hľadať do nemocnice. Ležal na nemocničnej posteli a všade 
mal plno hadičiek. Pochopila, že je koniec. Pozdravila ho a povedala mu: „Paul, 
vidím, že sa nemáš dobre. Nemaj obavu, prídem opäť zajtra.“ No pri odchode si 
pomyslela, že ho už nenájde živého. Aké však bolo jej prekvapenie, keď ho na druhý 
deň našla sedieť na posteli s ružovými lícami – živé oči, oholený, ostrihaný. Nechápa-
vo sa pýtala, čo sa stalo, keď včera bol skoro mŕtvy. Odpovedal: „Neviem, čo presne 
sa stalo, ale dnes ráno, keď som otvoril oči, videl som pri posteli stáť muža. Bol 
nádherný a nikdy som takého nevidel, jeho tvár úplne žiarila a prehovoril: ,Ahoj, Paul! 
To som ja, Ježiš. Prišiel som ťa navštíviť.ʻ Odvtedy sa cítim dobre.“ Paul sa nevedel 
modliť. Nič si nepamätal, ale bol jediný v tej oblasti Paríža, kto pravidelne vošiel do 
kostola, aby pozdravil Ježiša. Pritom sú tie ulice plné ľudí. 
    Mať srdce pre Ježiša – to je základ modlitby. Nech sa nielen v dnešný sviatočný deň 
Boží Duch dotkne aj nášho srdca. Nech ho urobí prameňom modlitby a dobrorečenia 
Nebeskému Otcovi. Potom skrze modlitbu sa staneš pre Boha použiteľným tak, ako to 
on chce, a pre toho, ku komu ťa privedie.

otec  Marek
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Prameň živej vody Jn 7, 37 – 52; 8, 12 



► Mesiac Božského srdca. V priebehu mesiaca jún sa pred svätými liturgiami mod-
líme Moleben k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. 
► Modlitba za Ukrajinu. Po každej svätej liturgii sa modlíme Eucharistickú pobož-
nosť s požehnaním za ukončenie vojny na Ukrajine.
► Stretnutia na Juskovej Voli. Aj tohto roka sa organizujú Stretnutia gréckokato-
líckej mládeže v Juskovej Voli 2022. Termíny:  
1. turnus (1. – 8.7.)   15 a viac rokov (150 eur)
2. turnus (17. – 22.7. )   12 – 14 rokov 
3. turnus (24. – 29.7. )  9 – 11 rokov
4. turnus (31.7. – 5.8.) 9 – 11 rokov
5. turnus (7. – 12.8.)   12 – 14 rokov
6. turnus (14. – 19.8.)  9 – 11 rokov
7. turnus (21. – 26.8.)  12 – 14 rokov
Cena pobytu je 95 eur osoba/pobyt. Nečakajte s prihlasovaním do posledného dňa, aj 
keď je termín neobmedzený. Bližšie informácie: www.gmcbarka.sk
► Sväté liturgie v nedeľu 12. júna: 08.00 Janov; 09.30 R. Pekľany; 11.00 Ľubovec
► Duchovná obnova. Srdečne sme pozvaní na duchovnú obnovu s otcom Jamesom 
Manjackalom, ktorého v Svätom roku milosrdenstva menoval pápež František za misioná-
ra Božieho milosrdenstva. Motto duchovnej obnovy: Tvoj život je s Kristom ukrytý v Bohu 
(Kol 3, 3). Duchovná obnova sa uskutoční 17. – 19. júna v Hlohovci, pod záštitou otca 
arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy Mons. Jána Oroscha. Viac na: www.hlohovec.fara.sk.
► Sväté liturgie v nedeľu 19.júna: 08.00 R. Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 Ľubovec
► Národné stretnutie mládeže. 28. – 31. júla sa v Trenčíne uskutoční Národné 
stretnutie mládeže T22. Všetky potrebné informácie, ako aj možnosť registrácie 
nájdete na: www.narodnestretnutiemladeze.sk 
► Príspevok na potreby farnosti. Ak by niekto chcel prispieť na potreby farnosti, 
uvádzam číslo účtu našej farnosti v SLSP: SK97 0900 0000 0051 6616 6265. 

Oznamy

    Jeden z najčastejšie používaných hymnov k Presvätej Bohorodičke: Dôstojné je, 
ktorý sa spieva po premenení, má pôvod v udalosti na hore Athos. Grécke synaxáre 
spomínajú, že v predvečer nedele počas celonočného bdenia poslal starý pustovník 
svojho žiaka do cely, aby sa v nej modlil. Keď sa zvečerilo, na dvere zaklopal nezná-
my mních, ktorý sa predstavil ako Gabriel. Tak sa pred ikonou Presvätej Bohorodičky 
spolu modlili. Počas utierne, pri 9. piesni kánona, mladý mních začal spievať hymnus 
Kozmu Jeruzalemského: „Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia 
ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme 
ťa.“ Cudzinec zaspieval ďalší verš: „Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobni-
ce…“ No potom zaspieval prvú časť hymnu, ktorú dovtedy nikto nepoznal: „Dôstoj-
né je velebiť teba, Bohorodička, vždy blažená a nepoškvrnená Matka nášho Boha.“
    Ikona potom žiarila nebeským svetlom. Mladý mních túžil zapísať hymnus, no 
nemal pero ani papier, tak mu cudzinec vraj text prstom vyryl do bridlice. Potom si 
mladý mních, ako pokračujú synaxáre, uvedomil, že sa modlil s archanjelom Gabrie-
lom. Spomínaná ikona Axion estin – Dôstojné je sa dodnes nachádza v chráme 
kláštora Karyes na hore Athos. Jej početné kópie zdobia viaceré byzantské chrámy 
najmä v Rusku. Bridlicu s textom preniesli do Konštantínopola do Chrámu Božej 
Múdrosti za patriarchu svätého Mikuláša II. (984 – 996)

Spomienka na zjavenie sa archanjela Gabriela mní-
chovi z hory Athos a zjavenie hymnu Dôstojné je

  Od začiatku tohto roka v našom Farskom hlásniku prinášame na pokračova-
nie úryvky z knihy Patrizie Cattaneovej Svätá Rafka, kvet Libanonu. Žila 
(1832 – 1917) skoro súčasne s oveľa známejším libanonským svätcom otcom 
Šarbelom Machlúfom. Doteraz sme si mohli prečítať niekoľko svedectiev 
uzdravenia z veľkého množstva zázrakov, ktoré sa udiali na jej príhovor. Teraz 
budeme mať možnosť dozvedieť sa niečo viac o jej vlastnom osobnom živote.

    V roku 1871, kým ešte Petra učila v Maade, sa teda jezuiti rozhodli zlúčiť 
kongregáciu Mariamat s Rádom Dcér Najsvätejšieho Srdca zo Zahlé, pretože išlo 
o dve kongregácie s rovnakým apoštolským poslaním – vyučovať deti a mládež. 
Táto reforma však narazila na tuhý odpor. Mnohé z rehoľníčok ju odmietli a vrátili 
sa do svetského života. Samotné zlúčenie oboch rádov sa odohralo o niečo neskôr, 
v roku 1875, a vznikla kongregácia Najsvätejších sŕdc Márie a Ježiša, ktorá existu-
je dodnes. Jej sestra sa ľudovo nazývajú jezuitky.
    Petra, zmätená touto situáciou a vydaná napospas hlbokej bezútešnosti, prosila 
Pána, aby jej ukázal cestu. Vo svojej autobiografii opisuje tieto chvíle takto: „Vošla 
som do Chrámu sv. Juraja v Maade a začala som sa modliť. S plačom a nárekom 
som prosila Pána, aby mi ukázal cestu, až som napokon vyčerpaná zaspala...
    V spánku som pocítila, že sa môjho pleca dotkla neviditeľná ruka, a začula som 
hlas, ktorý mi povedal: ,Neboja sa, budeš rehoľníčkou!‘ Hneď som vyšla na ulicu, 
kde som stretla Antouna Issa. Ten si všimol môj zármutok a spýtal sa na príčinu. 
Odvetila som: ,Som zmätená z toho, čo sa stalo...‘ ... Môj dobrodinec mi na to 
povedal: ,Zostaňte tu u nás a pokračujte vo vyučovaní. Postarám sa a zabezpečím 
vám bývanie i plat...‘ Zdvorilo som odmietla...

    Keď videl moje odhodlanie, povedal mi: 
,Ak je to tak, poskytnem vám prostriedky na 
vstup do kláštora...‘ V tú noc sa mi prisnil sen, 
v ktorom vystupovali traja muži: prvý z nich 
bol mních s bielou bradou a v ruke držal 
palicu, Druhý mal na sebe vojenský odev a 
tretí mal podobu dôstojného starca. Mních ku 
mne pristúpil, dotkol sa ma špičkou palice a 
povedal mi: ,Vstúp do baladitského rádu!‘
    Natešená som sa prebudila a bežala som za 
Antounom Issom. Rozpovedala som mu svoj 
sen a keď som dokončila, vyložil mi jeho 
zmysel: ,Mních predstavuje svätého Antona z 
Qozhaye a vojak svätého Juraja, ktorému je 
zasvätený kostol v Maade.‘ Antoun Issa mi 
odovzdal finančnú čiastku potrebnú na vstup 
do kláštora a list pre arcibiskupa...
    A tak som bola prijatá. Stalo sa to na začiat-
ku júla 1871.
Patrizie Cattaneo: Svätá Rafka, kvet Libano-

nu

Čítajme


