
PONDELOK 20. jún 
Hieromučeník Metod Patarský
Rim 7, 1 – 13, zač. 94; Mt 9, 36 – 10, 8, 
zač. 34; (HS: 256; PZ: 225)
07.00  + Štefan, Milan, Eva, Jana

UTOROK 21. jún
Mučeník Julián Tarzský
Rim 7, 14 – 8, 2, zač. 95; Mt 10, 9 – 15, 
zač. 35; (HS: 256; PZ: 225)
18.00  + Miroslav

STREDA 22. jún
Hieromučeník Eusebios
Rim 8, 2 – 13, zač. 96; Mt 10, 16 – 22, 
zač. 36; (HS: 256; PZ: 225; HP: 240)
18.00  + Anna Rabadová

ŠTVRTOK 23. jún
Mučenica Agripina
Rim 8, 22 – 27, zač. 98; Mt 10, 23 – 31, 
zač. 37; (HS: 256; PZ: 225)
18.00  + Marta Bartková

PIATOK 24. jún
Narodenie Jána Krstiteľa. Sviatok 
Božského Srdca Ježišovho
Myrovanie. Voľnica
Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Jn 3, 13 – 17, 
zač. 9; (HS: 257, 388; PZ: 226, 369)
18.00  za zdravie a požehnanie Márie 
a Jozefa Lechovcov

SOBOTA 25. jún
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka 
Prepodobná mučenica Febrónia
Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Jn 19, 25 – 27, 
zač. 61; (HS: 260; PZ: 229)
07.00  + Verona, Mária, Jozef

NEDEĽA 26. jún
3. nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobný Dávid zo Solúna
Rim 5, 1 – 10, zač. 88; Mt 6, 22 – 33, 
zač. 18; (HS: 144; PZ: 97) 
2. hlas;11.00 hod.

PONDELOK 27. jún
Prepodobný Samson Pohostinný
Rim 9, 18 – 33, zač. 102; Mt 11, 2 – 15, 
zač. 40; (HS: 154; PZ: 109)
07.00  + Jozef

UTOROK 28. jún
Prenesenie ostatkov nezištníkov Kýra 
a Jána
Rim 10, 11 – 11, 2a, zač. 104; Mt 11, 16 
– 20, zač. 41; (HS: 155; PZ: 109)
18.00  za zdravie a požehnanie Emmy

STREDA 29. jún
Apoštoli Peter a Pavol. Prikázaný 
sviatok. Zbierka na dobročinné diela 
Svätého Otca
2 Kor 11, 21 – 12, 9, zač. 193; Mt 16, 13 
– 19, zač. 67; (HS: 390; PZ: 371)
18.00  za farnosť

ŠTVRTOK 30. jún
Zbor dvanástich apoštolov
Rim 11, 13 – 24, zač. 106; Mt 11, 27 – 
30, zač. 43; (HS: 392; PZ: 373)
18.00  + Martin Timko

PIATOK 1. júl
Nezištníci a divotvorcovia Kozma a 
Damián
Rim 11, 25 – 36, zač. 107; Mt 12, 1 – 8, 
zač. 44; (HS: 159, 297; PZ: 114, 271)
18.00  za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

SOBOTA 2. júl
Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky 
v Blachernách
Rim 6, 11 – 17, zač. 92; Mt 8, 14 – 23; 
zač. 26; (HS: 393; PZ: 374)
07.00  na úmysel darcu

NEDEĽA 3. júl
4. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeník 
Hyacint
Rim 6, 18 – 23, zač. 93; Mt 8, 5 – 13, 
zač. 25; (HS: 145; PZ: 99)
3. hlas; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

Liturgický program

    V dnešnej dobe  nie je žiadny problém zmeniť zamestnanie. Záleží len na tom, v 
čom a o koľko je výhodnejšia ponuka, a, samozrejme, na vás. Dokonca, ak máte z 
čoho žiť, nemusíte byť vôbec zamestnaný. Starší si iste pamätajú na časy, keď sa 
zamestnanie zapisovalo do občianskeho preukazu. A ak tam mal niekto viacero 
zmien, bol podozrivý. Pamätám si, ako jednému z rovesníkov nátlakom „odporúčali“ 
istú strednú školu, lebo tam bolo potrebné naplniť kvóty... 
    Aj pointa nedeľného evanjelia je o zmene zamestnania. Podobnosť je dokonca aj v 
tom, že iniciatíva nevychádza od budúcich apoštolov, ale od Ježiša, ktorý povoláva. 
Sloboda odpovede je na nich, ale Ježiš je ten, ktorý chce z bežných rybárov urobiť 
rybárov ľudí. Zaujímavá stratégia, nemyslíte? Predstavte si to do detailov: toto je 
obrovský – najväčší Boží plán, aby zachránil všetko svoje stvorenie na zemi, aby 
spasil svet. Pošle na zem milovaného – Jednorodeného Syna a on si vyberie niekoľko 
jednoduchých chlapov, z ktorých väčšina vie len chytať ryby. Nič viac. Stratégia teda 
nemôže byť v tom, akých „súcich“ spolupracovníkov si zvolil. Stratégia je v slovách, 
ktorými každého pozýva: „Poď za mnou a urobím z teba rybára ľudí.“ 
    Dobre si zapamätajme: Boh stále vie, čo robí. Jeho cesty a spôsoby naozaj nebudú ako 
naše. A učme sa na tom všetkom, čo sa stalo, aspoň trošku porozumieť Božiemu 
zmýšľaniu. On je ten, ktorý veľa nových vecí robí tak, že nastavuje pravidlá. Neponáhľa 
sa. Všetko stvoril tak, že nastavil pravidlá. Z Abraháma neurobil svoj nový národ za 
jeden deň, ale trvalo to niekoľko generácií. A jeho ľud prežil. Je stále tu. Aj pri povolaní 
apoštolov by sme mohli mať výhrady, ako dlho to trvalo, kým zvesť evanjelia obišla 
celú zem. Boh však nastavil pravidlá a oni stále platia. Radostná zvesť o našej záchrane 
sa z dvanástich posúva na všetkých, čo jej uverili. A tak sa každý môže stať rybárom 
ľudí. Podmienka je stále tá istá: „Poď za mnou!“ Ako sa to dá? Tak, že sa naučíš mať 
srdce stále pri Pánovi. To neprichádza samo. To si musíš osvojiť. Vedome sa to naučiť. 
Cez jednoduché a krátke modlitby a myšlienky počas dňa. Keď strčíš ruku do vrecka, 
maj tam ruženec. Pozrieš sa doma na stenu? Maj tam ikonu alebo kríž. Počuješ hlas 
zvona? To všetko napomáha, aby si sa slovom či myšlienkou obrátil k Pánovi. 
    Jakov – najmladší z vizionárov v Medžugorí mal v čase zjavenia jedenásť rokov a 
miloval futbal. Keď sa mu Mária zjavila, povedala mu: „Čokoľvek robíš, modli sa krátke 
modlitby. Napríklad: Ježišu, milujem ťa; Mária, pomôž mi; môj anjel strážca, ochraňuj ma; 
Ježišu, ukáž mi cestu a pod.“ Na druhý deň bežal na ihrisko a v polovici cesty si spomenul, 
že sa zabudol pomodliť. Zastavil sa a veľmi rýchlo sa pomodlil Zdravas, Mária. Večer pri 
zjavení ho Mária v duchu preniesla do Číny. Otvorila dvere jedného domu. Tam na lôžku 
ležal mŕtvy muž. Povedala: „Jakov, vidíš tohto muža? Nebol to dobrý človek a za život, aký 
viedol, si zaslúžil peklo. Ale vďaka tvojej modlitbe, ktorú si sa modlil zo srdca, aj keď bola 
trochu prirýchla, som ju mohla použiť a vyprosiť pre tohto muža milosť ľútosti v poslednej 
chvíli. Vďaka tomu je zachránený.“ Jakov bol ohromený. A Naša Pani mu dodala: „Ak by 
ste poznali hodnotu aj tej najmenšej z vašich modlitieb, modlili by ste sa neustále.“ 
    Nech má aj dnes Ježišovo: „Poď za mnou,“  moc nad každým z nás. Prijmime ho 
a napĺňajme aj cez jednoduché a úprimné modlitby počas dňa. Poslúžia nielen nám, 
ale určite aj mnohým iným.

otec  Marek
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Povolanie Mt 4, 18 – 23



► 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.
► Sviatky. V piatok tohto týždňa sú dva sviatky. Sviatok Božského srdca a tiež Narode-
nie sv. Jána Krstiteľa. Pri večernej svätej liturgii bude myrovanie a v tento deň je voľnica.  
► Stretnutia na Juskovej Voli. Aj tohto roka sa organizujú Stretnutia gréckokato-
líckej mládeže. 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. Bližšie informácie: www.gmcbarka.sk
► Sväté liturgie v nedeľu 26. júna: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 Ľubovec
► Prikázaný sviatok. V stredu 29. júna je prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a 
Pavla. Vo všetkých chrámoch je zbierka Na dobročinné diela Svätého Otca.
► Prvý piatok. Piatok 1. júla je prvý v mesiaci. Dopoludnia od 08.15 hod. budem spove-
dať chorých. Popoludní od 16.30 hod. budem spovedať v chráme. Počas dňa bude chrám 
otvorený k celodennej poklone pred Najsvätejšou Eucharistiou.  
► Sväté liturgie v nedeľu 3. júla: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 Ľubovec
► Národné stretnutie mládeže. 28. – 31. júla sa v Trenčíne uskutoční Národné 
stretnutie mládeže T22. Informácie: 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

    História sviatku nás zavedie do roka 452, kedy cisárovná Aelia Pulcheria vybudo-
vala kaplnku pri blachernskom paláci v Konštantínopole, aby tam uložila rúcho a 
šaty Presvätej Bohorodičky. Podľa tradície boli nájdené v prázdnom hrobe po zosnutí 
Bohorodičky. Keď kaplnku dokončili, rúcha vraj uložili 2. júla. O dve desaťročia, v 
roku 473 vybudoval cisár Lev I. v blízkosti kaplnky nový chrám, ktorý dostal meno 
svätej Márie Blachernskej, známy aj ako Blachernský chrám. História hovorí, že táto 
Blachernská svätyňa bola v Byzancii privilegovaným miestom mariánskej úcty. 
Okrem divotvorných ikon sa tu od konca 5. storočia uctievala aj jedna z najvýznam-
nejších relikvií – plášť Božej Matky. Je to plášť či závoj – maforion, omoforion, 

ktorý tvorí dlhý kus látky a ženy si 
ním pokrývali hlavu i telo ako 
plášťom až po kolená. Na Východe to 
bolo typické oblečenie pre diakonky a 
zasvätené ženy. Zakrývanie hlavy 
bolo symbolom ochrany. Plášť Boho-
rodičky – omofor sa stal symbolom 
ochrany a príhovoru Presvätej Boho-
rodičky. Dôležitosť dnešnému sviatku 
pridávajú aj dve historické udalosti, 
ktoré sa odohrali 2. júla. Odvrátenie 
útoku staroruských kmeňov na Kon-
štantínopol v roku 860 a Tatárov na 
Moskvu v roku 1451.

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách 

  Od začiatku tohto roka prinášame na pokračovanie úryvky z knihy Patrizie 
Cattaneovej Svätá Rafka, kvet Libanonu. Bola súčasníčkou oveľa známejšieho 
libanonského svätca otca Šarbela Machlúfa. Mohli ste si prečítať niekoľko 
svedectiev uzdravenia z veľkého množstva zázrakov, ktoré sa udiali na jej 
príhovor. Teraz sa dozviete niečo viac o jej osobnom živote.
    Po príchode do Kláštora svätého Simeona Petra dostala uistenie o správnosti 
svojej voľby: „Keď som vošla do chrámu, uvidela som tam obraz svätého Simeona 
a hneď som v ňom spoznala starca, ktorý sa mi zjavil vo sne.“ 
Do noviciátu vstúpila 12. júla 1871 vo veku tridsaťdeväť rokov. Rehoľné sľuby zložila 25. 
augusta 1872 a prijala rehoľné meno Rafka (Rebeka) na pamiatku svojej zosnulej matky. 
    Jedným z kľúčových posolstiev, ktoré nám svätá Rafka sprostredkúva, je vytrva-
losť pri hľadaní vlastného povolania. Táto svätica dôrazne odmietala každý podnet 
k manželskému životu, či už prišiel od príbuzných, alebo od nápadníkov, pretože 
manželstvo nepovažovala za svoju cestu. Prvú fázu svojho rehoľného povolania 
zavŕšila vo veku dvadsaťsedem rokov, čo bolo nezvyčajne neskoro, najmä ak 
vezmeme do úvahy, že dievčatá sa v jej dobe zvyčajne vydávali približne štrná-
sťročné. Dá sa predpokladať, že tých trinásť rokov „navyše“ strávených vo svojej 
rodine – od návratu z Damasku až po vstup do kláštora – pre ňu nebolo jednodu-
chým obdobím... Jej svedectvo nás učí, že Boh má neobmedzenú moc naplno usku-
točniť svoje plány, vyžaduje však spoluprácu človeka, ktorý nie je ušetrený od 
skúšok a vždy má možnosť slobodne prijať, alebo odmietnuť Božie povolanie.
    V prvú októbrovú nedeľu 1885, na sviatok Ružencovej Panny Márie, si Rafka, ktorá sa 
tešila vynikajúcemu zdraviu, uvedomila, že niektoré jej spolusestry sú chorľavé, nevidiace 
či sužované nejakým telesným postihnutím. Sama to opísala takto: „Jedného dňa sa mníšky 
z Kláštora svätého Simeona prechádzali okolo kláštora. Bola práve Nedeľa posvätného 
ruženca. S dovolením predstavenej som zostala vnútri. Keď sestry vychádzali na dvor, 
každá sa pri mne pristavila a poprosila ma: ,Sestra, modli sa za mňa.ʻ Jedna ma požiadala o 
sedem desiatkov ruženca, iná o päť a podobne. Vošla som teda do kostola  a začala som sa 
modliť. Uvedomila som si pri tom, že som zdravá ako ryba a že nikdy v živote som nebola 
chorá. Obrátila som sa preto na Pána a spýtala som sa ho: ,Prečo si sa odo mňa vzdialil a 
opustil ma? Prečo ma nenavštíviš chorobou? Zabudol si na svoju služobnicu?ʻ“
    Rafka tak vyjadrila svoju túžbu získať účasť na Kristovom utrpení, aby mohla 
zachraňovať duše. Pán zaraz vypočul jej modlitbu. Hneď v tú noc sa začala dlhá 
krížová cesta, ktorá trvala až do jej smrti. Počas nej nikdy nepocítila oprávnenie 
sťažovať sa, pretože túto skúšku si vyžiadala sama. Rafka pokračuje v rozprávaní: 
„V tú noc som pocítila prudkú bolesť v hlave, ktorá sa rozšírila aj na oči, a tak som 
sa dostala do stavu, v ktorom som doteraz – nevidiaca a ochrnutá...“
    Keď sa bolesti stupňovali, predstavená kláštora ju poslala do Tripolisu k istému 
lekárovi, ktorý jej narezal hrdlo s úmyslom zmierniť zápal pravého oka, čím jej 
spôsobil prudké bolesti a masívne krvácanie. Rafka bola počas celého zákroku 
pokojná a usmievavá. Ustavične opakovala: „Pripájam sa k tvojmu utrpeniu, 
Pane.“ Po niekoľkých dňoch sa jej rana zapálila a začal z nej vytekať hnis. Pravé 
oko mala naďalej začervenané, opuchnuté a vychýlené z pôvodnej polohy. Táto 
anomália sa odrazila aj na stave ľavého oka. Od toho dňa už utrpenie Rafku nikdy 
neopustilo, ba jej bolesti zo dňa na deň rástli... Keď sa bolesť stávala celkom 
neznesiteľnou, zvykla volať: „Na Božiu slávu, v jednote s Kristovým utrpením a 
Ježišovou tŕňovou korunou!“ (Patrizie Cattaneová: Svätá Rafka, kvet Libanonu)

Čítajme


