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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 
19. a 26. júna večer. Takisto bude v týchto 
termínoch aj telocvičňa. Modlitby mužov 
budú v utorok 20. a 27. júna večer. Ná-
cvik zboru bude v stredu 28. júna večer. 
Stretko na fare a zborík už do prázdnin 
nebudú.
u V piatok 23. júna máme sviatok 
Božského Srdca Ježiša Krista. Sv. liturgie 
budú o 6:30 hod. a o 17:30 hod. s myro-
vaním. V tento deň je voľnica.
u V sobotu 24. júna máme sviatok 
patróna našej archieparchia Narodenie 
sv. Jána Kristiteľa. Sv. liturgie budú o 6:30 
hod. a o 18:00 hod. Pre záujemcov o od-
pust v katedrále uvádzame, že slávnost-
ná sv. liturgia bude o 10:30 hod.
u Novéna k Matke ustavičnej pomoci 
bude v sobotu 24. júna po večernej sv. 
liturgii.
u V nedeľu 25. júna pozývame prvop-

rijimajúce deti a ich rodičov na stretnutie 
s o. arcibiskupom a metropolitom Jánom 
do Ľutiny v rámci púte prvoprijímajúcich 
detí spojenej s púťou rodín a slávnost-
ným zasvätením Prešovskej archiepar-
chie Božskému SrdcuJežišovmu a Nepo-
škvrnenému Srdcu Panny Márie.
u Vo štvrtok 29. júna máme prikázaný 
sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. li-
turgie budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod. s 
myrovaním. V tento deň bude zbierka na 
dobročinné diela Svätého Otca.
u Pozývame vás na stretnutie s mys-
tičkou Myrnou Nazzour zo Sýrie, ktorá 
zavíta na Slovensko už po niekoľkýkrát. 
Stretnúť sa s ňou môžete aj v našej far-
nosti, a to v piatok 30. júna, kedy o 17:30 
hod. bude sv. liturgia a po nej svedectvo 
s diskusiou.

o. Peter Kačur

R ADOSŤ L ÁSKY
Pozorujme, čo tvorí viera a láska, milosť a horlivosť v ľudskej rodine a u božskej 

Trojice. Rozmýšľajme, premýšľajme o rodine, ktorú Božie slovo zveruje do rúk muža, 
ženy a detí, aby tvorili spoločenstvo osôb, ktoré bude obrazom jednoty medzi Ot-
com, Synom a Svätým Duchom. Plodiaca a výchovná aktivita je zasa odrazom 
stvoriteľského diela Otca. Rodina je povolaná spoločne prežívať každodennú mod-
litbu, čítanie Božieho slova a eucharistické spoločenstvo, aby v nej rástla láska a 
premieňala sa čoraz viac na chrám, v ktorom prebýva Svätý Duch.

Ikona rodiny z Nazareta ukazuje našim rodinám každodennú námahu, starosť, 
či úzkosť – keď musela znášať násilie od Herodesa - skúsenosť, ktorú dnes prežívajú 
mnohé rodiny, žijúce v slabých sociálnych podmienkach, alebo aj v mnohých rod-
inách odmietnutých a bezbranných utečencov. Nielen mudrci od Východu, ale aj 
dnešné rodiny, sú pozvané kontemplovať Dieťa a Matku, padnúť pred ním na zem 
a klaňať sa mu (porov. Mt 2, 11). Sme pozvaní byť ako Mária a s jej odvahou a pokojom 
prežívať rodinné výzvy, smutné i oduševňujúce; uchovávať si v srdci Božie zázraky a 
premýšľať o nich (porov. Lk 2, 19. 51). V poklade Máriinho srdca sú takisto všetky uda-
losti každej z našich rodín, ktoré ona starostlivo uchováva. Môže nám preto pomôcť 
ich vysvetľovať tak, aby sme v rodinnom príbehu rozpoznali Božie posolstvo.  
  

Spracoval diakon R. Hreňo (body 29 - 30)

Raz si diabol vymyslel hru, aby sa 
pobavil. Vytvoril diabolské zrkadlo, ktoré 
malo kúzelnú moc: čo bolo krásne a dob-
ré, to sa v ňom zdalo úbohé a k ničomu, 
zatiaľ to, čo bolo zlé a škaredé, sa zveliči-
lo a ukázalo sa to príťažlivé.

Diabol sa so svojím strašným zrkad-
lom vydal na cestu do všetkých končín 
sveta. A všetci, ktorí sa pozreli do toho 
zrkadla, zachveli sa. Každá vec sa v ňom 
javila znetvorená a všetko bolo škaredé.

Zlomyseľník sa tým veľmi bavil. Čím 
boli veci odpornejšie, tým viac sa mu pá-
čili. Jedného dňa ho pohľad do zrkadla 
tak uchvátil, že sa začal neriadené smiať. 
Zrkadlo mu v tej chvíli vykĺzlo z rúk a roz-
bilo sa na milión kúskov.

Mohutný vietor, ktorý sa rozpútal, 
rozniesol kúsky zrkadla do celého sveta.

Niektoré kúsky boli menšie než zrn-
ká piesku a spadli do očí mnohým ľuďom. 
Títo ľudia začali vidieť všetko skreslene - 
všímali si len to, čo bolo zlé a všade videli 
iba zlo.

Z ďalších kúskov boli vyrobené sklá 
do okuliarov. Ľudia, ktorí nosili takéto 
okuliare, už nedokázali rozoznať, čo je 
správne a ani nemali schopnosť súdiť 
spravodlivo. Nestretli ste náhodou aj vy 
takýchto ľudí?

Niektoré kúsky zrkadla boli použité 
ako sklá do okien. Tí, ktorí sa pozerali z 
okien s takýmito sklami, videli len ne-
sympatických susedov, ktorí podľa nich 
trávili čas vymýšľaním zlých vecí.

Keď sa Boh dozvedel, čo sa stalo, zos-
mutnel. Rozhodol sa, že ľuďom pomôže.

Povedal: “Pošlem na svet svojho Syna. 
On je môj obraz, moje zrkadlo. Bude uka-

zovať moju dobrotu, moju spravodlivosť, 
moju lásku. Ukáže človeka takého, akého 
som ho chcel a zamýšľal stvoriť.”

Ježiš teda prišiel ako zrkadlo pre 
ľudí. Kto sa naňho pozrel, uzrel dobrotu 
a krásu, naučil sa zbavovať sa sebectva a 
klamstva, učil sa žiť spravodlivo a nikým 
nepohŕdať.

Chorí nachádzali znovu odvahu žiť, 
zúfalí sa posilňovali novou nádejou.

Ježiš tešil zarmútených a pomáhal 
ľuďom premôcť strach zo smrti.

Mnoho ľudí si zamilovalo Božie zr-
kadlo a nasledovalo Ježiša. Dokázal v 
nich zapáliť túžbu po dobre.

Boli aj takí, ktorých zlo premohlo. 
Tí si priali rozbiť Božie zrkadlo. A tak bol 
Ježiš zavraždený. Ale vzápätí sa zdvihla 
nová víchrica: Svätý Duch. Zdvihol milió-
ny kúskov Božieho zrkadla a rozfúkal ich 
po celom svete.

Komu padol do oka malý kúsok z 
toho zrkadla, začal vidieť svet a ľudí tak 
ako Ježiš. V očiach sa mu ukazovali pre-
dovšetkým veci dobré a krásne, spravod-
livosť a ušľachtilosť, radosť a nádej. A čo 
bolo zlé a nespravodlivé, to mu pripada-
lo, že je možné zmeniť a napraviť.

Akými očami sa pozerám na svet 
okolo seba? Vidím dobro alebo iba zlo? 
A čo si všimnem ako prvé? Lebo je ľahšie 
vidieť zlo, ale teraz sa môžem pozerať na 
svet očami Ježiša Krista, ktorý prišiel zja-
viť obraz svojho Otca - Otca, ktorý je môj 
i tvoj. Vidieť zlo je ľahšie, ale vidieť do bro 
lepšie - pre teba i celé tvoje okolie. Ako Ako 
sa dnes rozhodneš pozerať na svet okolo 
seba?

o. Peter Kačur

O dvoch zrkadlách



Pondelok, 19. jún
Sv. apoštol Júda, podľa tela Pánov brat
06:30 csl. sv. lit. (HP 239, 390); 18:00 sl. 
sv. lit. (PZ 223, 367); Ap. zač. 94. (Rim 7, 1 
– 13); Mt zač. 34. (9, 36 – 10, 8)

Utorok, 20. jún
Sv. hierom. Metod, patarský biskup    
06:30 sl. sv. lit. (PZ 223); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 239); Ap. zač. 95. (Rim 7, 14 – 8, 2); Mt 
zač. 35. (10, 9 – 15)   

Streda, 21. jún
Svätý mučeník Julián Tarzský.
06:30 csl. sv. lit. (HP 239); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 223); Ap. zač. 96. (Rim 8, 2 – 13); Mt 
zač. 36. (10, 16 – 22)

Štvrtok, 22. jún
Zakončenie sviatku Najsv. Eucharistie.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 223); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 239); Ap. zač. 98. (Rim 8, 22 – 27); Mt 
zač. 37. (10, 23 – 31)

Piatok, 23. jún
Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišov-
ho. Voľnica.
06:30 csl. sv. lit. (HP 242); 17:30 sl. sv. lit. 
(PZ 226); Ap. zač. 306. (Hebr 2, 11 – 18); 
Jn zač. 9. (3, 13 – 17)

Sobota, 24. jún
Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Odpustová 
slávnosť v katedrále.
06:30 csl. sv. lit. (HP 391); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 369);  Ap. zač. 112. (Rim 13, 11b – 14, 
4); Lk zač. 1. (1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80.)
18:45 Novéna k Matke ustav. pomoci

Nedeľa, 25. jún
2. hlas. Tretia nedeľa po Päťdesiatnici. 
Svätá prepodobná mučenica Febrónia
08:00 csl. sv. lit. (HP 98); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 
97); Ap. zač. 88. (Rim 5, 1 – 10); Mt zač. 18. 
(6, 22 – 33)
17:00 Večiereň   

Pondelok, 26. jún
Náš prep. otec Dávid zo Solúna       
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. 

(PZ 108); Ap. zač. 102. (Rim 9, 18 – 33); Mt 
zač. 40. (11, 2 – 15)

Utorok, 27. jún
Náš prep. otec Samson Pohostinný
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 110); Ap. zač. 104. (Rim 10, 11 – 11, 
2a); Mt zač. 41. (11, 16 – 20)

Streda, 28. jún
Prenesenie pozostatkov svätých nezišt-
níkov Kýra a Jána
06:30 csl. sv. lit. (HP 112 ); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 111); Ap. zač. 105. (Rim 11, 2b – 12); 
Mt zač. 42. (11, 20 – 26)

Štvrtok, 29. jún
Svätí apoštoli Peter a Pavol. Prikázaný 
sviatok. Myrovanie.
06:30 sl. sv. lit. (HP 393); 18:00 csl. sv. lit. 
(PZ 371); Ap. zač. 193. (2 Kor 11, 21 – 12, 
9); Mt zač. 67. (16, 13 – 19)
19:00 Večeradlo obetované za kňazov

Piatok, 30. jún
Zbor svätých, slávnych a všechválnych 
dvanástich apoštolov 
06:30 csl. sv. lit. (PZ 373); 17:30 sl. sv. lit. 
(HP 395); Ap. zač. 107. (Rim 11, 25 – 36); 
Mt zač. 44. (12, 1 – 8)
18:30 Myrna Nazzour (svedectvo a disku-
sia)        

Sobota, 1. júl
Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma 
a Damián
06:30 csl. sv. lit. (HP 286); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 271); Ap. zač. 92. (Rim 6, 11 – 17); Mt 
zač. 26. (8, 14 – 23)

Nedeľa, 2. júl
Hlas. 3. Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici.  
Uloženie úctyhodného rúcha našej pre-
svätej Vládkyne a Bohorodičky v Bla-
chernách
08:00 csl. sv. lit. (HP 100, 397); 10:00 sl. 
sv. lit. (PZ 99, 374); Ap. zač. 93. (Rim 6, 18 
– 23); Mt zač. 25. (8, 5 – 13)     
17:00 Večiereň

o. Peter Šturák ml.

c h O D e N i e  D O  c h R Á M u

Úkony - dvíhanie rúk a prekríženie rúk na prsiach

L i T u R G i c K Ý  P R O G R A M

Pri liturgii môžeme často vidieť kňaza dvíhať ruky. Prečo to robí? Dvíhanie 
rúk je základný výraz túžby našej duše k Bohu, je výrazom radosti, vďačnosti 
a veselosti. V kresťanskej Cirkvi sa užíva od najstarších dôb ako svedčí svä-
topisec: „Ľudia, kedykoľvek sa modlia, pozdvihujú zbožne ruky, bez hnevu 
a pochybnosti.” (porov. 1 Tim 2, 8) A že prvotní kresťania tak skutočne konali, 
je zrejmé z nespočetných obrazov v katakombách. Tertulián, ale pripomína, 
že kresťania ruky nedvíhajú priamo k nebu, ale šikmo, keď hovorí: „My nielen, 
že dvíhame ruky ako pohania, ale ich aj rozpíname, aby sme tým napodobili Kris-
tove utrpenie a a aby sme ho vyznávali.“

Dnes dvíhajú ruky na liturgii iba kňazi. Veriaci však, ktorí sú v chráme, ruky 
nedvíhajú, ale modlia sa postojačky ako obyčajne, s rukami buď spustenými 
vedľa tela, alebo prekríženými na prsiach. Prekríženie rúk na prsiach je zna-
mením vnútorného povznesenia srdca k Bohu, modlitby z celého srdca. Preto 
veriaci ak idú na prijímanie prichádzajú s rukami prekríženými na prsiach.

Spracoval o. Peter Šturák ml.

- zdržanlivosť od mäsa

13. júna 1917 povedala Panna Má-
ria pri zjavení vo Fatime trom deťom 
a priamo Lucii a cez ňu nám i celému 
svetu tieto slová: „Chcem,... aby ste sa 
modlili ruženec každý deň....“ Všetko 
to, čo trpíš, všetko obetuj za obráte-
nie hriešnikov, lebo veľmi veľa duší v 
týchto časoch prichádza do zatrate-
nia, do pekla. Lebo niet nikoho, kto 
by sa za nich modlil. Preto Vás prosím, 
veľa sa modlite najmä svätý ruženec 
a prinášajte obety za hriešnikov.” Lu-
cia poprosila Máriu, aby ich vzala do 
neba. Panna Mária odpovedala: „Áno, 
Hyacintu a Františka si tam skoro vez-
mem, ale ty zostaneš ešte nejaký čas 
tu na zemi. Ježiš chce, aby ho ľudia 
poznali a milovali, a ty mu máš pri 
tom pomáhať. Chce zaviesť vo svete 
úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srd-
cu. Kto ju príjme, tomu sľubuje spásu 
a tieto duše budú milované Bohom 

ako kvety, ktoré tam položím, aby oz-
dobili jeho trón.“

Po tomto zjavení deti berú váž-
ne slová Panny Márie, sú nadchnutí 
zachraňovať duše a začínajú sa veľa 
modliť a prinášať obety. Žili veľmi chu-
dobne a jedlo mali veľmi skromné. So 
sebou si nosili iba suchý chlieb, ale aj 
ten prestávali jesť a dávali ho deťom 
aj ovečkám. Toto všetko obetovali za 
hriešnikov. Okolo pása nosili povraz 
a utrpenie, ktoré im povraz spôsobil, 
obetovali za obrátenie hriešnikov, aj 
za mňa i za Teba. Teraz je rad na nás. 

Presvätá Bohorodička, vypros 
nám všetkým plnosť Svätého Ducha, 
aby sme činili pokánie, modlili sa ru-
ženec, žili Evanjelium. Tvojmu Nepo-
škvrnenému Srdcu zasväcujeme seba 
a všetkých členov našich rodín pre 
čas i večnosť.

Jaroslav Dvorščák

M Á R i A  A  F AT i M A


