Poslušník predstavuje

sv. Agripína

Úcta svätých sprevádza Cirkev od
samého začiatku.
V tomto ročníku informátora vám náš
poslušník predstavuje významných
svätcov našej
východnej cirkvi.
Nech nám Boh na
ich príhovor udelí
svoje požehnanie.
Úloha: Obrázok sv.
Agripína si vystrihni
a vyfarbi.

VYHRADENÉ PRE DETI

Svätá mučeníčka Agripína sa narodila a vyrastala v meste Rím.
Ešte ako maličká sa zasvätila Bohu a krok za krokom vzrastala
v čnostiach. Jej príkladný život svedčil o viere v Krista, ktorú
neváhala vyznávať za akúkoľvek cenu. V mladom veku odmietla
vstúpiť do manželstva, aby patrila iba Ježišovi. Svoje dni trávila v
modlitbách, ovocím ktorých boli mnohé stretnutia s núdznymi.
Tí ju vyhľadávali veľmi často. Nielen kvôli modlitbe. Agripína
sa vyznačovala múdrosťou pri ľudských starostiach i ochotou
pomôcť každému, kto potreboval viac ako slová. Po nariadení
imperátora Valeriána sa v Ríme vystupňovalo prenasledovanie
tých, ktorí vyznávali vieru v Ježiša ako sľúbeného Mesiáša. Uväznená bola aj Agripína. Najprv ju palicovali s takou krutosťou, že
čoskoro bolo vidno jej kosti. Potom ju zviazali a mučili ďalej, až
kým nevydýchla naposledy. Jej telo bolo následne prenesené
z Ríma na Sicíliu a tam pochované s veľkou úctou. Na príhovor
Agripíny čoskoro Sicília zažila slobodu od moslimského útlaku.
Pri hrobe mučeníčky sa udial nejeden zázrak, ktorý svedčil o
Božej moci každému, kto sa túžil priblížiť k Bohu. Spomienku
svätej mučeníčky Agripíny si pripomíname 23. júna.
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bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove-Sídlisko III ročník XI.

Nech sa ti stane, ako si uveril
„Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa
spolieha na tvoje slovo.“ (Ž 130, 5) Slová žalmu,
ktoré dnes stoja na začiatku nášho úvodníka, nie
sú len takou modlitbovou frázou. Čosi ako: Jasné,
Pane, že sa na teba spolieham. Celý život, veď je to
samozrejmosť. Tieto slová sú úpenlivým volaním k
Pánovi s nádejou, že budú vypočuté. Žalmista totiž
volá „z hlbín“, odkiaľ ho nemá kto vytiahnuť. Prosí
Pána, aby počul jeho hlas a modlitbu. Spolieha sa
na jeho dobrotu a milosrdenstvo. Na slovo, ktoré
Boh dal celému Izraelskému národu. Na slovo, že
bude ich otcom a oni budú jeho ľudom.
Spolieham sa na tvoje slovo, Pane. Túto myšlienku obsahuje aj dnešné nedeľné evanjelium. Ježiš
vošiel do Kafarnauma. Tu k nemu pristúpi vojenský
hodnostár (stotník) a prosí ho o pomoc pre svojho
sluhu. Ostal ochrnutý ležať doma a hrozne trpel. A
keď mu Ježiš prisľúbil, že k nemu príde a uzdraví ho,
stotník zareaguje tak, že prekvapí nie len zástup, ale
aj Ježiša samotného. Nezaslúžim si, nie som hoden

HORE SRDCIA

Mt 8, 5 – 13

toho, aby si ku mne prišiel. Povedz iba slovo. Vydaj
rozkaz. To mi stačí. Stotník už pravdepodobne
vedel, že Ježiš nie je klasický lekár so zázračnými
schopnosťami. Vedel, že on uzdravuje inak. Že mu
stačí jeden dotyk, alebo len slovo, keď sa stretol s
chorým človekom. A preto mu úplne stačí, keď aj
v jeho prípade Ježiš povie iba slovo. Keď mu dá
prísľub. Jednoducho verí Ježišovmu slovu.
Koľko vzácnych a drahých slov„odkázal“ v evanjeliu Ježiš každému z nás! Koľko prísľubov nám tam
zanechal! Viete, ktorý je najväčší a najvzácnejší?
Tento: Milujem vás! Viac, ako svoj život milujem
človeka! Prišiel som pre tvoju záchranu, aby si ty
hrozne netrpel. Viete, koľko vecí by v našich životoch mohlo byť inak, ak by sme podľa príkladu
stotníka aj my tomuto slovu verili a spoliehali sa
na neho? Všetko by bolo iné.
?

o. Marek

Z O S LO V N Á Š H O B I S K U PA
Arcipastiersky list o vyprosení si milosti dobrej smrti (8)
Jedným pohľadom sa presvedčil, že nebezpečenstvo smrti je veľmi blízko. Preto chorého krátko pozdravil a napomenul ho láskavým slovom:„Všetci musíme umrieť, tým viac by mal na smrť myslieť taký
starý a chorý človek ako vy!“„Ja ešte neumriem,“ prerušil zomierajúci jeho slová,„neumriem, nemôžem!“
„Kto vás tak presvedčil, že neumriete, keď vy už ste jednou nohou v hrobe!“ Starček odpovedal: „Skôr
než vám všetko poviem, povedzte mi, či ste kresťan katolík?“ „Áno!“ „Potom vám poviem, prečo neumriem. Ja som od prvého svätého prijímania doteraz prosil Presvätú
Pannu Máriu, aby som nezomrel bez kňaza a bez svätej spovede!“ „Tak, vás Božia Matka
vypočula,“ odpovedal vladyka so slzami v očiach. Rozhrnul plášť, ukázal biskupský
kríž a pokračoval: „Pred tebou stojí nielen kňaz, ale tvoj biskup.“ Chorý starček srdečne
ďakoval Nebeskej Matke, vyspovedal sa, prijal Eucharistiu a ticho a pokojne odovzdal
svoju dušu Pánu Bohu na rukách svojho vladyku. (V čase prenasledovania nosili kňazi
veľmi často so sebou sviatosť Eucharistie.)
† Pavol, biskup, ap. adstor.
Dušpastyr, 6 - 7/1930
? o. Rudo

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK

Liturgický kalendár

PRAKTICKÝ ŽIVOT V CIRKVI

Liturgické okienko
Liturgia obety (15)

Pondelok, 17. jún

Utorok, 25. jún

Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael

Svätá mučenica Febrónia

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108);
Rim 12,15-21, zač.109; Mt 12, 9-13, zač. 45

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.(HP 110); 1
Kor 1,1-9, zač. 122; Mt 13, 24-30, zač. 52

Utorok, 18. jún

Streda, 26. jún

Svätý mučeník Leontios

Prepodobný otec Dávid zo Solúna

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.(HP 110);
Rim 14,9-18, zač. 114; Mt 12, 22-30, zač. 46

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); 1
Kor 2,9b-3,8, zač.127; Mt 13, 31-36a, zač.53

Streda, 19. jún

Štvrtok, 27. jún

Svätý apoštol Júda

Prepodobný Samson Pohostinný

06:30 csl. sv. lit. (HP 390); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 367);
Rim 15,7-16, zač.117; Mt 12, 38-45, zač. 48

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.(HP 113); 1
Kor 3,18-23, zač.129; Mt 13, 36b-43, zač. 54

Štvrtok, 20. jún

Piatok, 28. jún

Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup

Prenesenie pozostatkov svätých Kýra a Jána

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.(HP 113);
Rim 15,17-29, zač.118; Mt 12, 46-13,3, zač. 49

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114);
1 Kor 4,5-8, zač. 130b; Mt 13, 44-54a, zač. 55

Piatok, 21. jún

Svätý mučeník Julián Tarzský

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114);
Rim 16,1-6, zač. 120; Mt 13, 3-9, zač. 50

Sobota, 22. jún

Svätý hieromučeník Eusebios

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115);
Rim 8,14-21, zač. 97; Mt 9, 9-13, zač. 30

Nedeľa, 23. jún

Piata nedeľa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica
Agripína. Radový hlas 4.
08:00 csl. sv. lit. (HP 101); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 100);
Rim 10,1-10, zač.103; Mt 8,28 – 9,1, zač. 28
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 24. jún

Narodenie Jána Krstiteľa. Myrovanie
06:30 csl. sv. lit. (HP 391); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 369);
Rim 13,11-14,4, zač.112; Lk 1, 1-25, zač. 1

Sobota, 29. jún

Svätí apoštoli Peter a Pavol. Prikázaný sviatok.
Myrovanie
08:00 csl. sv. lit. (HP 393); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 371);
2 Kor 11,21-12,9, zač. 193; Mt 16, 13-19, zač. 67

Nedeľa, 30. jún

Šiesta nedeľa po Päťdesiatnici. Zbor dvanástich apoštolov Radový hlas 5.
08:00 csl. sv. lit. (HP 102); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 101);
Rim 12,6-14, zač.110; Mt 9,1 – 8, zač. 29
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

?

o. Alexander
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Všetci, ktorí pozorne vnímali svätú božskú liturgiu, sú v kontakte s ľuďmi družnejší, prívetivejší a pokornejší vo všetkom svojom konaní. A preto každému, kto sa chce meniť a stávať sa lepším, je potrebné,
aby sa čo najčastejšie zúčastňoval na božskej liturgii a pozorne počúval. Božská svätá liturgia človeka
nepozorovane pretvára a formuje. Keďže ešte nedošlo k úplnému rozkladu spoločnosti, keďže sa ľudia
ešte úplne nepozabíjali, je skrytou príčinou tohto všetkého svätá božská liturgia, ktorá vždycky človekovi pripomína svätú nebeskú bratskú lásku. A preto, kto sa chce utvrdiť v láske, musí byť podľa svojich
možností čo najčastejšie prítomný na posvätných hodoch lásky s bázňou, vierou a láskou. A keď cíti, že
nie je hodný prijímať do svojich úst samého Boha, ktorý je celá láska, nech sa aspoň prizerá tomu, ako
prijímajú iní, aby sa pozvoľna stával každým týždňom lepším a dokonalejším. Veľmi významným môže
byť vplyv svätej božskej liturgie v prípade, že jej človek načúva s úmyslom zavádzať v živote to, čo počul.
Všetkých učí rovnako, rovnako pôsobí na všetkých, na všetky články reťazcov, všetkým rozpráva to isté,
aj keď nie rovnakým jazykom, všetkých učí láske, ktorá je spojencom medzi ľuďmi, skrytou pružinou
všetkého, čo sa harmonicky pohybuje, životom, pokrmom pre všetko.
? o. Alexander

Bude
u Pozývame vás na spoločné prežitie dnešného
popoludnia pri príležitosti tohtoročného Dňa
otcov a Dňa rodiny. Popoludní o 14.30 hod. bude
od nášho chrámu spoločný odchod objednaným
autobusom (kto bude chcieť, môže ísť aj individuálne vlastným autom) do Ľutiny, kde v programe
nebude chýbať spoločná modlitba, súťaže, zábava
a agapé (spoločná opekačka). Občerstvenie nech
si každý prinesie so sebou.
u Zajtra, t.j. v pondelok 17. Júna, sa budeme
po večernej sv. liturgii modliť pobožnosť k úcte
patróna nášho chrámu – Moleben k bl. biskupovi
Pavlovi Petrovi Gojdičovi.
u V mesiaci jún sa pri večerných sv. liturgiách
modlíme pobožnosti k úcte Božského srdca. V
pondelok, v stredu, v piatok a v sobotu Akatist k
Ježišovi Kristovi. V utorok a vo štvrtok Moleben k
Božskému srdcu. Srdečne vás na tieto pobožnosti
pozývame.
u V pondelok 24. júna je sviatok Narodenia sv.
Jána Krstiteľa. Bohoslužobný poriadok sa v tento
deň nemení. Sv. liturgie budú o 6.30 csl. a 18.00 sl.
Pri obidvoch liturgiách bude myrovanie.
u V sobotu 29. júna je prikázaný sviatok sv.
apoštolov Petra a Pavla. Sv. liturgie budú v tento
deň tak ako v nedeľu: o 8.00 csl. a 10.00 sl. Pri obi-

dvoch liturgiách bude myrovanie. V tento sviatok
sa doteraz pri sv. liturgiách konala aj pravidelná
zbierka pre potreby Svätého Otca nazvaná Halier
sv. Petra. Počnúc týmto rokom sa zbierka posúva
na poslednú júnovú nedeľu a bude sa volať Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Tohto roku
bude v nedeľu 30. júna.
u Sobota 29. júna je zároveň poslednou v
mesiaci, kedy sa zvykneme modlievať Novénu
k Matke ustavičnej pomoci. Keďže večer už sv.
liturgia nebude novénu sa pomodlíme vo štvrtok
večer po sv. liturgii. V priebehu týždňa môžete do
pripravených košíkov dávať svoje poďakovania
a prosby adresované Matke ustavičnej pomoci.
Na všetky tieto vaše dobré úmysly sa bude slúžiť
sobotná sv. liturgia o 8.00 hod.
u Nezabudnite svoje deti prihlásiť aj na Letné
stretnutia mládeže v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Bližšie
informácie nájdete vzadu na plagáte alebo na
www.gmcbarka.sk. Deti nemusíte prihlasovať len
cez farský úrad, ale môžete tak urobiť aj priamo
cez webovú stránku centra. Cena päťdňového
pobytu je 40 eur.
? o. Marek

