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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 
27. mája a 3. júna večer. Telocvičňa na ZŚ 
Prostějovská bude v tie isté dni.  Modlit-
by mužov a biblická škola budú v utorok 
28. mája a 4. júna. Nácvik zboru bude v 
stredu 29. mája a 5. júna večer. Stretko na 
fare bude v piatok 31. mája a 7. júna o 
16:15 hod. na fare.
u Akatist k presv. Bohorodičke sa po-
modlime v pondelok a stredu po večer-
nej sv. liturgii.
u Vo štvrtok máme prikázaný sviatok 
Nanebovstúpenia Pána. Sv. liturgie budú 
ako zvyčajne o 6:30 a 18:00 hod. s myro-
vaním. Po večernej sv. liturgii bude veče-
radlo obetované za kňazov pred Najsv. 
Eucharistiou.
u Slávnosť Prvej sv. spovede sa v na-
šej farnosti uskutoční v nedeľu 2. júna. 

Samotná slávnosť začne o 9:30 hod. sv. 
spoveďou detí a bude pokračovať sv. li-
turgiou o 10:00 hod.
u Pozývame vás na archieparchiálne 
večeradlo, ktoré sa uskutoční v bazilike 
minor v Ľutine, v nedeľu 2. júna 2019. 
Zapísať sa môžete v sakristii. Pri zápise 
je potrebné zaplatiť cestovné 2,-€. Celý 
program nájdete na priloženom plagáte.
u Prvopiatkový týždeň je 3. - 7. júna. 
Spovedať budeme ako zvyčajne. Na prvý 
piatok bude celodenná adorácia podľa 
rozpisu, Korunka Božieho milosrdenstva 
o 15:00 hod. a zvonček pri sv. liturgiách.
u Piata zádušná sobota bude 8. júna. 
Po rannej sv. liturgii, ktorá bude obetova-
ná za všetkých zosnulých sa pomodlime 
panychídu s hramotami.

o. Peter Kačur

Svätý mučeník Justín Filozof sa narodil helénskym rodičom v samaritánskom 
meste Sychem v roku 105 po Kristovi. S veľkou horlivosťou hľadal počas svojho po-
zemského života múdrosť vo filozofii stoikov, Pytagora, alebo nakoniec aj Platóna. Aj 
keď ho filozofia Platóna neuspokojovala, ostal pri nej najdlhšie, pretože nič presved-
čivejšie nenašiel, aj keď to hľadal celým srdcom. Nakoniec sa mu zjavil akýsi starec, 
ktorý v ňom otriasol celou Platónovou filozofiou a pripomenul mu, že ľudia pravdu 
o Bohu nemôžu vedieť, pokiaľ im to On sám neodkryje a že Boh o sebe odkryl Prav-
du v knihách Svätého Písma. Justín sa rozhodol čítať Sväté Písmo a uveril v Ježiša 
Krista. Aj tak sa však nechcel dať pokrstiť, ani nazvať sa kresťanom, pokiaľ sa osobne 
nepresvedčil o lživosti všetkých tých obvinení, na ktoré pohania proti kresťanom po-
ukazovali. Ako filozof prišiel do Ríma, kde si hneď získal veľkú obľubu a úctu medzi 
poprednými Rimanmi. Bol prítomný pri mučeníckej smrti Ptolomeja a Lucija. Vidiac 
mučenie nevinných kresťanov napísal niekoľko apológií na obranu kresťanov a odo-
vzdal ich cisárom, ktorí neskôr pozastavovali prenasledovanie a mučenie mnohých 
kresťanov. Nakoniec sa Justín dostal do sporu s filozofom Kriskentom, v ktorom ho 
obvinil z kresťanstva. Filozof Justín zomiera ako kresťan a obranca kresťanskej viery 
vo väzení, otrávený filozofom Kriskentom v roku 166.

o. Miroslav Dargaj

S v ät e c

jedného dňa - bolo to na Vianoce - 
mal svätý Hieroným videnie. Zjavil sa mu 
Ježiš a obrátil sa k nemu: „Hieroným, dnes 
je deň môjho narodenia. Daj mi nejaký 
dar!“

Hieroným odpovedal: „Pane, čo ti ja 
môžem dať? Aký dar ti môžem ponúknuť? 
Najväčší dar, ktorý ti môžem ponúknuť, je 
preklad Biblie. Vezmi si ho, vezmi si prácu 
za všetky tie roky strávenú prekladaním. 
Som ochotný Bibliu i spáliť, spáliť celé svo-
je dielo.“

Ale Ježiš odpovedal: „Ďakujem ti, Hie-
roným, za tvoju veľkorysosť, ale ja chcem 
od teba niečo úplne iné.“

„Čo ti teda môžem dať, Pane?Ak chceš, 
darujem ti celý svoj život. Vezmi si môj zrak, 
môj sluch! Vezmi si celý môj život, vezmi si 
čokoľvek chceš! Som ochotný i zomrieť za 
teba.“

A Ježiš mu povedal: „Hieroným, ďa-
kujem, ale to všetko, čo mi chceš dať, mi 
patrí. Týmito darmi by si mi len vrátil to, čo 
máš odo mňa. Chcem niečo, čo náleží iba 
tebe.“

Hieroným odpovedal: „Nemám nič, 
čo by bolo iba moje. Čo ti môžem dať, čo 
patrí iba mne?“ A Ježiš mu odpovedal: 
„Hieroným, daj mi svoje hriechy, iba tie sú 
tvoje!“

Čo to znamená dať Ježišovi svoje 
hriechy? Znamená to povedať Pánovi: 
„Pane, znič moje hriechy takým spôsobom, 
akým chceš ty!“

V mesiacoch máj a jún sa v prevaž-
nej miere konajú vo farnostiach slávnosti 
prvých sv. prijímaní, v našej Prešovskej 
archieparchii slávnosti prvých svätých 
spovedí. Aj v našej farnosti sa budúcu 
nedeľu uskutoční toto nádherné stret-
nutie človeka - hriešnika s bezhriešnym 

Kristom. Zameriavame sa vtedy na deti, a 
ponúkame im život Ježiša Krista ako od-
menu. Hľadíme však na to správne?

Hneď na začiatku si musíme uvedo-
miť, že to nie je na prvom mieste slávnosť 
našich detí, ale samotného Ježiša Krista. 
Prečo? Lebo my hriešnici prichádzame 
k nemu bezhriešnemu a dávame mu 
výtvor nás samých. K hriechu sme síce 
pokúšaní, ale konáme ho my. Hriech je 
dielo človeka. A odpoveď Boha na toto 
konanie človeka je Ježiš Kristus - Boží Syn 
žijúci jeden dokonalý život postavený na 
pokore a poslušnosti svojmu Otcovi, pl-
není jeho vôle, ktorá vrcholí umučením, 
ukrižovaním a slávnym zázrakom nad 
všetky zázraky - zmŕtvychvstaním. 

Práve dnešná nedeľa - o slepom je 
poslednou nedeľou pred nanebovstúpe-
ním Pána. V túto nedeľu si uvedomuje-
me, že existuje nielen telesná slepota, ale 
aj duchovná. Kristus prichádza otvoriť 
oči tela i duše jemu vlastným spôsobom. 
Prichádza otvoriť aj naše duchovné oči 
spôsobom, ktorý on uzná za vhodný. Pri-
chádza nás zbaviť hriechov, ktoré  z nás 
robia slepých ľudí neschopných vidieť 
Boha okolo seba. Ako je niekedy ťažké 
tomu uveriť.

Bratia a sestry, pozývam vás k mod-
litbe za deti, ktoré prvý krát pristúpia k 
sviatosti zmierenia a pokánia. Prosme za 
ich odvahu obdarovávať Krista svojimi 
hriechmi. Prosme za ich svedectvo živo-
ta, za ich svätosť. Aby sme sa aj my mohli 
skrze nich posväcovať. Aby naše rodiny 
rástli v Kristovej láske. Aby sme boli sku-
točnými duchovnými súrodencami, kto-
rých spája Ježiš Kristus a moc jeho od-
pustenia. Christos voskrese!

o. Peter Kačur

Ako obdarovať Ježiša?



Pondelok, 27. máj
Sv. hieromuč. Terapont
06:30 csl. sv. lit. (HP 224); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
208); Ap. zač. 39. (Sk 17, 1 - 15); Jn zač. 40. 
(11, 47 – 57)

Utorok, 28. máj
Prep. otec Nikita, chalcedónsky biskup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 208); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
224); Ap. zač. 40b. (Sk 17, 19 – 28a); Jn zač. 
42a. (12, 19 – 36a)

Streda, 29. máj
Zakončenie Paschy. Sv. prep. mučenica 
Teodózia, panna.
6:30 csl. sv. lit. (HP 207, 224); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 192, 208); Ap. zač. 41. (Sk 18, 22 – 28); 
Jn zač. 43. (12, 36 – 47)

Štvrtok, 30. máj
Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša 
Krista. Prikázaný sviatok. Myrovanie.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 210); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
225); Ap. zač. 1. (Sk 1, 1 – 12); Lk zač. 114. 
(24, 36 – 53)

Piatok, 31. máj
Poprazdenstvo nanebovstúpenia. Sv. 
apoštol Hermas.
6:30 csl. sv. lit. (HP 225); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 
210); Ap. zač. 42. (Sk 19, 1 – 8); Jn zač. 47. 
(14, 1 – 11a)

Sobota, 1. jún
Sv. muč. Justín Filozof a spol.
06:30 csl. sv. lit. (HP 225); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
210); Ap. zač. 43. (Sk 20, 7 – 12); Jn zač. 48. 
(14, 10b – 21) 
17:00 Mariánske večeradlo

Nedeľa, 2. jún
7. nedeľa po Pasche – svätých otcov 
prvého ekumenického nicejského sne-
mu. 
07:00 Utiereň; 08:00 csl. sv. lit. (HP 229); 
10:00 sl. sv. lit. (PZ 213); Ap. zač. 44. (Sk 20, 
16 – 18a. 28 – 36); Jn zač. 56. (17, 1 – 13) 
9:30 Slávnosť prvej sv. spovede
17:00 Každodenná večiereň

Pondelok, 3. jún
Sv. mučeník Lucilián a spol.
06:30 csl. sv. lit. (HP 225); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
210); Ap. zač. 45. (Sk 21, 8 – 14); Jn zač. 49. 
(14, 27b – 15, 7)

Utorok, 4. jún
Sv. Métrofanés, konštantínopolský pat-
riarcha
06:30 sl. sv. lit. (PZ 210); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
225); Ap. zač. 46. (Sk 21, 26 – 32); Jn zač. 53. 
(16, 2b – 13a)

Streda, 5. jún
Sv. hieromuč. Dorotej, týrsky biskup
6:30 csl. sv. lit. (HP 225); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
210); Ap. zač. 47. (Sk 23, 1 – 11); Jn zač. 54. 
(16, 15 – 23)

Štvrtok, 6. jún
Prep. otec Bessarión Divotvorca
06:30 sl. sv. lit. (PZ 210); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
225); Ap. zač. 48. (Sk 25, 13 – 19); Jn zač. 55. 
(16, 23b – 33b)

Piatok, 7. jún
Zakončenie sviatku nanebovstúpenia. 
Sv. hieromuč. Teodot Ankyrský. Prvý pia-
tok.
6:30 csl. sv. lit. (HP 225); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 
210); Ap. zač. 50. (Sk 27, 1 – 44); Jn zač. 57. 
(17, 18 – 26)

Sobota, 8. jún
Sobota pred Päťdesiatnicou – piata zá-
dušná.
06:30 csl. sv. lit. (HP 231); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
116); Ap. zač. 51. (Sk 28, 1 – 31); Jn zač. 67. 
(21, 15 – 25)

Nedeľa, 9. jún
Päťdesiatnica – Zostúpenie Svätého 
Ducha.
07:00 Utiereň; 08:00 csl. sv. lit. (HP 232); 
10:00 sl. sv. lit. (PZ 216); Ap. zač. 3. (Sk 2, 1 
– 11); Jn zač. 27. (7, 37 – 52; 8, 12) 
17:00 Veľká večiereň

o. Miroslav Dargaj

L I t U R G I c K Ý  P R O G R A M

- zdržanlivosť od mäsa

ARcHIePARcHIÁLNe veČeR ADLO

ARCHIEPARCHIÁLNE
VEČERADLO V  ĽUTINE

Srdečne vás pozývame na archieparchiálne
večeradlo, ktoré sa uskutoční v  bazilike minor v 

Ľutine, v nedeľu 2. júna 2019  

   PROGRAM VEČERADLA  :  

15:00 Korunka 
          Božieho milosrdenstva

15:15 Prednáška

16:00 Večeradlo

17:00 Svätá Božská liturgia     

Organizujeme autobusovú púť:
Zapísať sa môžete v sakristii. 
Pri zápise je potrebné zaplatiť

cestovné 2,-€.

Odchod autobusu:
  13:20 hod. parkovisko Karmen – Opal Sekčov
  13:30 hod. dočasná zastávka Železničná stanica smer mesto
(len pre pútnikov mimo mesta Prešov: nahláste sa na 0904738049)
  13:40 hod. zastávka Okružná (pod bývalým starým Tescom)         
  13:50 hod. parkovisko Jednota pri chráme bl. P. P. Gojdiča 

Ak sa včas nahlásite aj na t. č.: 0904 738 048 zoberieme ľudí aj po
trase do Ľutiny. Miesto a  čas upresníme telefonicky.
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