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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 
5. a 12. júna večer. Takisto bude v týchto 
termínoch aj telocvičňa. Modlitby mužov 
v sakristii a biblická škola v chráme budú 
v utorok 6. júna večer. Nácvik zboru bude 
v stredu 7. a 14. júna večer. Stretko na 
fare a zborík budú v piatok 9. a 16. júna 
o 16:15 hod.
u Týždeň modlitieb mladých za mla-
dých bude prebiehať od 4. do 11. júna. 
Pozývame mladých farnosti k zapojeniu 
sa. Program: moderovaná adorácia vo 
štvrtok 8. júna o 20:15 hod., sv. ruženec v 
piatok 9. júna o 18:15 hod., sv. liturgia za 
mladých v nedeľu 11. júna o 10:00 hod.
u V pondelok 5. júna máme sviatok 
Svätého Ducha. Sv. liturgie budú o 6:30 
hod. a o 18:00 hod.
u V nedeľu 11. júna vás pozývame na 
posledné modlitby chvál pred prázdni-
nami so začiatkom o 18:00 hod.

u V utorok 13. júna vás pozývame po 
večernej sv. liturgii na modlitbu slávnost-
ného večeradla. Pri sv. liturgii odznie ka-
techéza o fatimských zjaveniach. V tento 
deň môžeme získať úplné odpustky.
u Vo štvrtok 15. júna máme sviatok 
Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie budú 
o 6:30 hod. a o 18:00 hod. s myrovaním.
u V sobotu 17. júna bude po večernej 
sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi.
u V predstihu vám oznamujeme, že 
odpustová slávnosť našej farnosti bude v 
nedeľu 16. júna. Od stredy 12. júla bude 
prebiehať duchovná príprava na sláv-
nosť. Program bude včas zverejnený na 
plagáte i v Informátore.
u V mesiaci jún sa budeme po sv. li-
turgiách v stredy a piatky modliť na strie-
dačku moleben k Božskému Srdcu Ježi-
šovmu a Akatist k ježišovi Kristovi.

o. Peter Kačur

R ADOSŤ L ÁSKY
Podstatným znakom pre nasledovníkov Ježiša je najmä zákon lásky a sebadarov-

ania (porov. Mt 22, 39; Jn 13, 34). Tento zákon vychádza z princípu lásky medzi otcom 
a matkou: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov“ (Jn 
15, 13). Ovocím lásky je aj milosrdenstvo a odpustenie. Znakom odpustenia je scéna, 
o cudzoložnici, ktorá je obklopená žalobcami, a neskôr osamelá, len s Ježišom, ktorý 
ju neodsudzuje, ale pozýva k dôstojnejšiemu životu (porov. Jn 8, 1 – 11).

Láska ako veľký základný symbol pre kresťanské manželstvá a rodiny odkrýva ešte 
ďalšiu čnosť nežnosť, ktorá je dnes často ignorovaná v týchto búrlivých a povrchných 
vzťahov. V Biblii (Ž 131; Ex 4, 22; Iz 49, 15; Ž 27, 10) vidíme jednotu medzi veriacim a 
jeho Pánom vyjadrenú znakmi otcovskej a materinskej lásky. Objavuje sa tu krehká a 
nežná intimita, medzi matkou a jej dieťaťom, novonarodeným bábätkom, ktoré spí v 
náručí svojej matky potom, čo sa nasýtilo. Hebrejské slovo gamul naznačuje vedomý 
akt staršieho dieťaťa, ktoré sa drží v náruči svojej matky. Je to teda vedomá, a nielen 
biologická intimita. „Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil. Ako nasýtené dieťa v matki-
nom náručí“ (Ž 131, 2). Ozeáša hovorí ako Otec (Boh) tieto slová: „Keď bol Izrael mladý, 
miloval som ho, vodil som (ho), povrazmi ľudskosti som ich tiahol, lanami lásky; bol som 
ako, ten kto dvíha jarmo ponad ich líca a skláňal som sa k nemu chovať ho“ (Oz 11, 1. 3 
– 4).    

Spracoval diakon R. Hreňo (body 27 - 28)

Týmito slovami označil Svätého Du-
cha pápež František. Nám neostáva nič 
iné, iba s ním súhlasiť. Svätý Duch ako 
tretia Božská osoba v nás skutočne pô-
sobí. Nie je to „iba niečo“. Nie je akousi 
nehmatateľnou prítomnosťou v tomto 
svete, prítomný okolo nás, ktorý v nás 
spôsobuje krásne pocity. Svätý Duch je 
reálna osoba, ktorá existuje! Ako ho teda 
môžeme spoznať? V týchto niekoľkých 
riadkoch vás pozývam na stretnutie so 
Svätých Duchom.

Sväté písmo je plné symbolov Sväté-
ho Ducha. Medzi ne patria vietor, oheň, 
oblak, voda, dych, olej, svetlo, holubica. 

Pri krste Ježiša sa nad ním zjavila ho-
lubica. Evanjelista Lukáš píše: „...zostúpil 
na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako 
holubica...“ (Lk 3, 22). Holubica sa stala 
poslom mieru a lásky. Môže letieť kde 
len chce, a to je dobrý obraz pôsobenia 
Svätého Ducha.

Vietor je ďalším symbolom. Sám o 
sebe môže byť silný a zničujúci, ale aj 
jemný a priam nepozorovateľný. To nás 
môže upriamiť na to, že Svätý Duch k 
nám môže prichádzať ako mocný víchor 
alebo ako jemný osviežujúci vánok (po-
rov. Jn 3, 8).

Svätý Duch ako oheň. Jeho hlavnou  
charakteristikou je, že dokáže spaľovať a 
očisťovať, dávať svetlo a energiu. Oheň 
Svätého Ducha nás dokáže očistiť a napl-
niť silou, lebo je znamením prítomnosti 
Boha ako u Mojžiša v horiacom kríku, či 
pri Eliášovi na hore Karmel ako oheň z 
neba.

Ďalším symbolom je oblak. Pod-
ľa Katechizmus katolíckej cirkvi zjavuje 

raz temný, inokedy žiarivý oblak živého 
Boha a Spasiteľa (napr. Mojžišovi na vr-
chu Sinaj alebo v stánku stretnutia počas 
putovania Izraelitov púšťou). Oblaky sú 
tajomné a stále v pohybe. Môžu nebes-
kú oblohu zakrývať, ale môžu ju aj opäť 
ukázať.

Voda je symbol, ktorý očisťuje, oži-
vuje a osviežuje. Kde niet vody, tam je 
púšť. Nie je tam život. A preto sa Svätý 
Duch stáva vodou tak dôležitou pre náš 
duchovný život (porov. Jn 7, 37 - 39).

Symbol oleja je často používaný v 
Biblii. Slúži na varenie, svietenie, ale aj 
na ošetrenie tela. Používa sa pri sviatosti 
krstu, pri myropomazaní ako pečať či pri 
pomazaní chorých. Olejom boli poma-
závaní židovskí králi pre službu (porov. 1 
Sam 16, 12; Lk 4, 18; Ef 1, 13 - 14).

To, že žijeme, sa prejavuje aj dýcha-
ním. Preto sa dych stáva ďalším symbo-
lom Svätého Ducha. Pri stvorení človeka 
Boh vdychuje človeku život (Gn 2, 7). Po-
dobne Ježiš svojím dýchnutím odovzdá-
va Svätého Ducha apoštolom (Jn 20, 22).

Posledným symbolom je svetlo. Je 
nevyhnutné nato, aby sme dobre videli. 
Svätý Duch do nás vlieva Božie svetlo a 
napĺňa ním naše srdcia i mysle.

Každá osoba sa prejavuje jej vlast-
ným spôsobom. Aj Svätý Duch má svoje 
spôsoby, ktorými sa prejavuje v našich 
životoch. Preto je hoden našej lásky i 
chvály. Môžeme mu naplno uveriť. Je ne-
ustále po našom boku. Mnohým ľuďom 
prieniesol požehnanie. Toto je Svätý 
Duch! Chceš, aby požehnal aj tvoj život?

Podľa článku na www.pastorace.cz 
spracoval o. Peter Kačur

Svätý Duch - Boh pôsobiaci v nás



Pondelok, 5. jún
Pondelok Svätého Ducha
06:30 csl. sv. lit. (HP 235); 18:00 csl. sv. lit. 
(PZ 219); Ap. zač. 229. (Ef 5, 8b – 19); Mt zač. 
75. (18, 10 – 20)

Utorok, 6. jún
Náš prep. otec Bessarión Divotvorca    
06:30 sl. sv. lit. (PZ 216); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
232); Ap. zač. 79. (Rim 1, 1 – 7; 13 – 17); Mt 
zač. 10. (4, 25. 5, – 13)   

Streda, 7. jún
Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský
06:30 csl. sv. lit. (HP 232); 18:00 csl. sv. lit. 
(PZ 216); Ap. zač. 80. (Rim 1, 18 – 27); Mt 
zač. 12. (5, 20 – 26)

Štvrtok, 8. jún
Prenesenie pozostatkov sv. veľkomuče-
níka Teodora Tiróna
06:30 sl. sv. lit. (PZ 216); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
232); Ap. zač. 81. (Rim 1, 28 – 2, 9); Mt zač. 
13. (5, 27 – 32)

Piatok, 9. jún
Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arci-
biskup.  Voľnica.
06:30 csl. sv. lit. (HP 232); 18:00 csl. sv. lit. 
(PZ 216); Ap. zač. 82. (Rim 2, 14 – 29); Mt 
zač. 14. (5, 33 – 41)

Sobota, 10. jún
Zakončenie Päťdesiatnice  
06:30 csl. sv. lit. (HP 232); 18:00 csl. sv. lit. 
(PZ 216);  Ap. zač. 79b. (Rim 1, 7b – 12); Mt 
zač. 15. (5, 42 – 48)

Nedeľa, 11. jún
8. hlas. Prvá nedeľa po Päťdesiatnici 
– Všetkých svätých.  Svätí apoštoli Bar-
tolomej a Barnabáš
08:00 csl. sv. lit. (HP 237); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 
221); Ap. zač. 330. (Hebr 11, 33 – 12, 2a); Mt 
zač. 38. (10, 32 – 33. 37 – 38; 19, 27 – 30)
17:00 Večiereň
18:00 Modlitby chvál

Pondelok, 12. jún
Náš prepodobný otec Onufrios Veľký       

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
108); Ap. zač. 83. (Rim 2, 28 – 3, 18); Mt zač. 
19. (6, 31 – 34. 7, 9 – 11)

Utorok, 13. jún
Svätá mučenica Akvilína
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
110); Ap. zač. 86. (Rim 4, 4 – 12); Mt zač. 22. 
(7, 15 – 21)
18:45 Modlitba večeradla

Streda, 14. jún
Svätý prorok Elizeus
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
111); Ap. zač. 87. (Rim 4, 13 – 25); Mt zač. 
23. (7, 21 – 23)

Štvrtok, 15. jún
Slávnostná poklona prečistým tajom-
stvá tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. 
Myrovanie.      
06:30 sl. sv. lit. (PZ 223); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
239); Ap. zač. 48. (Sk 25, 13 – 19); Jn zač. 55. 
(16, 23b – 33a)

Piatok, 16. jún
Náš otec svätý Tychón Divotvorca, ama-
tuntský biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 239); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
223); Ap. zač. 90. (Rim 5, 17 – 6, 2); Mt zač. 
31. (9, 14 – 17)        

Sobota, 17. jún
Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael
06:30 csl. sv. lit. (HP 239); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
223); Ap. zač. 84. (Rim 3, 19 – 26); Mt zač. 
20a. (7, 1 – 8)
18:45 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi

Nedeľa, 18. jún
Hlas. 1. Druhá nedeľa po Päťdesiatnici. 
Svätý mučeník Leontios
08:00 csl. sv. lit. (HP 97, 239); 10:00 sl. sv. lit. 
(PZ 96, 223); Ap. zač. 81b. (Rim 2, 10 – 16); 
Mt zač. 9. (4, 18 – 23)    
17:00 Večiereň

o. Peter Šturák ml.

c h O D e N i e  D O  c h R Á M u

Úkony - prežehnávanie

L i T u R G i c K Ý  P R O G R A M

Asi najčastejší úkon, najčastejšiu modlitbu, ktorú počas dňa konáme, je 
prežehnávanie sa – robenie znamenia sv. Kríža. Do 12. storočia sa prežehnávali vý-
chodní aj západní kresťania rovnako. Pápež Inocent III. (1198 - 1216) o tom píše: 
„Znamenie kríža má sa robiť troma prstami, a to zhora dolu, a od pravej strany k ľavej.“ 
Neskôr na západe pristúpili k žehnaniu celou rukou, z ľava do prava. Pri bohoslužbách 
sa prežehnávame na začiatku a konci modlitby, pri spomínaní Sv. Trojice, pri 
najzávažnejších momentoch bohoslužieb...

Svätý Cyril Jeruzalemský hovorí takto: „Nehanbíme sa vyznávať Ukrižovaného! 
Čiňme s dôverou znamenie Kríža prstami na čele a na všetkom; na chlebe, ktorý jeme; na 
čaši, z ktorej pijeme; pri príchode a východe; keď sa ukladáme k spánku a vstávame; pri 
chôdzi a pri odpočinku. Kríž je veľkým prostriedkom obrany, znamením veriacich a pos-
trachom pre zlých duchov, lebo ním triumfujú veriaci nad zlými duchmi, kedykoľvek sa 
vedome ním prekrižujú, lebo keď vidia Kríž, boja sa Ukrižovaného... Nezabúdaj na toto 
znamenie!“

Spracoval o. Peter Šturák ml.

- zdržanlivosť od mäsa

P O Z VA N i e P R e M L A DÝc h
Ako malý chlapec si pamätám, že o 

mne moji starí rodičia niekoľkokrát pove-
dali, že tomu, čo sa deje, ešte nemôžem 
rozumieť. Bolo to pri rôznych debatách, 
ktoré som počul či rodinných stretnu-
tiach. Mal som vtedy 9 rokov.

Keď si uvedomíme, koľko rokov mali 
fatimské deti pri zjavení Panny Márie, zis-
tíme, že neboli príliš iné. Lucia ako najstar-
šia mala 10 rokov. Jej bratranec František 
mal 9 rokov a sesternica Hyacinta len 7 
rokov. Je preto namieste položiť si otáz-
ku, ak je pravda to, čo povedia dospelí o 
deťoch, že tomu ešte nerozumejú, mohli 
tieto tri malé deti rozumieť tomu, čo sa 
stalo? Odpoveďou je stopercentné tvr-
denie, že áno, rozumeli tomu. Možno ne-
chápali, možno mali strach, ale rozumeli 
všetkému, čo od nich Mária žiadala.

V týchto dňoch prežívame Týždeň 
modlitieb mladých za mladých. Nie je 
to iba týždeň rôznych aktivít, na ktoré 
by sa  mladí upli, ale počas týchto dní sa 
Cirkev obracia na mladých a ponúka im 
modlitbu za seba navzájom - mladých 

za mladých. Prečo? Lebo aj Mária dala 
fatimským deťom jasný odkaz, a tým 
odkazom nebolo nič iné, iba pozvanie k 
dennej modlitbe sv. ruženca, k pokániu, 
k modlitbám za hriešnikov, k úcte jej Ne-
poškvrnenému Srdcu.

Každý mladý človek bol dieťaťom a 
ako také dieťa tiež mnohým veciam ne-
rozumel. Ale teraz verím, že sa to zmeni-
lo. Ak chceš byť zodpovedný mladý muž 
či žena, vstupuj dennodenne do prítom-
nosti Ježiša Krista a modli sa - za seba a 
za iných. Nebude to stratený čas, aj keď 
sa to tak môže zdať. Budeš vidieť, ako sa 
meníš ty sám/sama a ako sa menia tvo-
ji priatelia. Budeš zakúšať ako si Ťa Pán 
používa spolu s tvojimi modlitbami, aby 
konal dielo svojho milosrdenstva. Počas 
tohto týždňa sa môže veľa zmeniť. Mô-
žeš zachrániť mnohých mladých pred 
vábením tohto sveta. Ale môžeš si aj po-
vedať, že to je nezmysel. Pamätaj, že Boh 
od Teba nežiada nereálne veci. Poď a za-
poj sa do modlitby za mladých.

o. Peter Kačur


