s v ät e c
Jeden zo Sedemdesiatich. Narodil sa na Cypre bohatým rodičom z kmeňa Léviho a učil sa spolu so Šavlom u Gamaliela. Najprv sa volal Jozef, ale apoštoli ho
nazvali Barnabášom – Synom útechy – lebo výnimočne dokázal utešovať ľudské
duše. Po Šavlovom obrátení ho on prvý priviedol medzi apoštolov; a potom s Pavlom a Markom zvestoval Evanjelium v Antiochii a v ďalších miestach. Barnabáš ako
prvý zvestoval Evanjelium aj v Ríme a Miláne. Strádal od Židov na ostrove Cyprus
a bol pochovaný Markom za západnými bránami mesta Salamina na prsiach s Matúšovým Evanjelium, ktoré vlastnou rukou prepísal. Zomrel pravdepodobne v roku
76 ukameňovaním. Miesto jeho hrobu bolo neznáme niekoľko storočí, ale keďže sa
na tom mieste mnohí uzdravovali, bolo nazvané „miestom zdravia“. V časoch cisára Zinona a Chalcedónskeho snemu zjavil sa apoštol cyperskému archiepiskopovi
Antimovi a to trikrát počas troch nocí a odhalil svoj hrob. Toto zjavenie apoštola sa
udialo práve v tom čase, keď mocichtivý antiochijský patriarcha Peter chcel, aby bola
Cyperská cirkev pod správou antiochijskej katedry. Ale po zjavovaní a odkrytí zázračných ostatkov sv. apoštola Barnabáša bolo ustanovené, že Cyperská cirkev bude ako
apoštolská, navždy samostatná. Svätý apoštol Barnabáš, pros Boha za nás.
o. Miroslav Dargaj

FA R S K É O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok
10. a 17. júna večer. Telocvičňa na ZŚ
Prostějovská bude v tie isté dni. Modlitby mužov budú v utorok 18. júna. Biblická škola bude pokračovať po letných
prázdninách. Nácvik zboru bude v stredu
12. a 19. júna večer. Posledné stretko na
fare bude v piatok 21. júna o 16:15 hod.
na fare.
u Akatist k Svätému Duchu sa pomodlime v pondelok, stredu a piatok (10., 12.
a 14. júna) po večernej sv. liturgii. Akatist
k Ježišovi Kristovi bude v stredu a piatok
(19. a 21. júna) večer.
u V pondelok 10. júna máme sviatok
Svätého Ducha. Sv. liturgie sú ako zvyčajne o 6:30 a o 18:00 hod.
u V pondelok 17. júna bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi

s uctením si jeho relikvií.
u V nedeľu 16. júna sa uskutoční športové popoludnie pre deti a mládež nášho
dekanátu v kňazskom seminári. Začiatok
je o 14:00 hod. modlitbou a o 14:30 hod.
začne futbalový turnaj. Počas futbalového turnaja bude sprievodný program pre
mladšie deti a nefutbalistov. Večera je z
vlastných zásob. Na toto stretnutie pozývame celé rodiny s deťmi.
u Oznamujeme vám, že naša tohtoročná odpustová slávnosť sa uskutoční
v nedeľu 21. júla, na ktorú vás všetkých
srdečne pozývame.
u Ponúkame vám možnosť stretnutia
s mystičkou Myrnou Nazzour v našom
chráme v Sabinove v utorok 18. júna o
18:00 hod.
o. Peter Kačur
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Svätý Duch vs naše slabosti
Počas americkej občianskej vojny sa
jeden zvedavec opýtal generála Jacksona:
„Pán generál, môžem sa vás opýtať,
kde teraz plánujete napadnúť nepriateľa?“
Nato mu generál pošepol do ucha:
„Povedzte mi, viete udržať tajomstvo?“
„Áno, určite, pán generál...“
Jackson: „Ja tiež,“ a nechal dotieravca stáť.
Tento krátky príbeh poukazuje na
jednu výnimočnosť, ktorou človek môže
oplývať a dokonca ňou každý veriaci aj
môže disponovať - je to múdrosť. Práve v tomto príbehu vidíme aké je veľmi
dôležité byť múdrym. Jednať múdro a
s rozvahou je dôležité preto, aby sme si
uvedomili, aké dôsledky môže mať naše
konanie. A práve múdrosť je jedným z
darov Svätého Ducha. Sv. Ducha, ktorého sme všetci dostali pri sv. krste a ako
potvrdenie s jeho darmi pri sv. myropomazania, kedy sme sa stali dospelými
kresťanmi. Byť dospelým kresťanom je
záväzok. Znamená to poznať, kto je mojím Otcom. Poznať jeho vôľu, kráčať za
ňou a po tejto ceste využívať dary, ktoré
mi dal. Avšak veľmi dobre poznáme aj to,
čo nám v tom prekáža, pretože nie stále sa nám podarí kráčať bez prekážok za
Kristom. Hovorím o našich slabostiach,
ktorými všetci disponujeme a ktoré nám
patrične komplikujú naše kráčanie za
Kristom v moci Sv. Ducha. Preto stojí namieste položiť si otázku: „Môžu nám naše
slabosti brániť otvoreniu sa pre pôsobenie
Sv. Ducha?“
Apoštol Pavol by sa najradšej zbavil
svojej choroby. Nevieme, čím trpel, ale
bola to slabosť, ktorá ho skutočne trá-

pila. Bol presvedčený, že ako zdravý, by
mohol poslúžiť Božiemu kráľovstvu oveľa viac. Kristus mu však odpovedá: „Stačí ti moja milosť, pretože sila sa dokonale
prejaví v slabosti“ (2 Kor 12, 9)
Slabosť nám teda nijako nebráni,
práve naopak. Ježiš dokáže pôsobiť aj cez
naše slabosti. Aj takto môžeme byť plne
disponovaní pre Krista. Dokonca nám
môže pomôcť. Ako? Z veľmi jednoduchého dôvodu. Aby sme nestavali do stredu
pozornosti seba, ale Krista a jeho Ducha.
Môžeme Boha prosiť o oslobodenie zo
strachu a precitlivenosti, ale ak budeme
aj naďalej trpieť, neznamená to, že nás
Boh nevyslyšal. Skôr nám dôveruje, že sa
dokážeme s týmto strachom a precitlivenosťou vysporiadať a práve tým budeme
otvorení pre jeho pôsobenie. Oslobodí
nás to od vlastného sebeckého ja, ktoré
sa snaží svojmu okoliu imponovať. Dotkneme sa podstaty svojho bytia, svojho
pravého ja, v ktorom prebýva Boh.
Pavol prijíma skúsenosť vlastnej
choroby a slabosti ako dôležitú cestu k
poznaniu tajomstva Ježišovho utrpenia.
Keď Boh nevypočul jeho prosbu o vyslobodenie z choroby, uvedomil si, že práve
vďaka chorobe a vlastnej slabosti hlbšej
vrástol do spoločenstva s ukrižovaným a
vzkrieseným Kristom. Sám potom zvestoval tajomstvo Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania, a to nielen slovami, ale celým bytím vrátane svojej choroby.
Všetci sme prijali Sv. Ducha a spolu
s ním aj jeho dary, aby sme mohli konať
Božie veci. Veriť, vyznávať a zažívať Božiu
starostlivosť o vlastný život i životy iných.
Dnes môžeme zažiť nový začiatok, nový
impulz ku kráčaniu po jeho cestách.
o. Peter Kačur

POZ VÁNK A NA PODUJATIE

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

čiatok petropavlovského pôstu.
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)
18:45 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi

Utorok, 11. jún
Sv. apoštoli Bartolomej a Barnabáš
06:30 sl. sv. lit. (PZ 216, 365); 18:00 csl. sv.
lit. (HP 232, 388); Ap. zač. 79. (Rim 1, 1 – 7;
13 – 17); Mt zač. 10. (4, 25 – 5, 13)

Utorok, 18. jún
Sv. mučeník Leontios
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)

Streda, 12. jún
Prep. otec Onufrios Veľký
6:30 csl. sv. lit. (HP 232); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
216); Ap. zač. 80. (Rim 1, 18 – 27); Mt zač.
12. (5, 20 – 26)

Streda, 19. jún
Sv. apoštol Júda, podľa tela Pánov brat
6:30 csl. sv. lit. (HP 390); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
367); Ap. zač. 87. (Rim 4, 13 – 25); Mt zač.
23. (7, 21 – 23)

Štvrtok, 13. jún
Sv. mučenica Akvilína
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)

Štvrtok, 20. jún
Sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Odporúčaný sviatok.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 223); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 239); Ap. zač. 149. (1 Kor 11, 23 – 32);
Jn zač. 23. (6, 48 – 54)

Piatok, 14. jún
Voľnica. Sv. prorok Elizeus.
6:30 csl. sv. lit. (HP 232); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
216); Ap. zač. 82. (Rim 2, 14 – 29); Mt zač.
14. (5, 33 – 41)
Sobota, 15. jún
Zakončenie sviatku Päťdesiatnice. Sv.
prorok Amos.
06:30 csl. sv. lit. (HP 232); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 221); Ap. zač. 79b. (Rim 1, 7b – 12); Mt
zač. 15. (5, 42 – 48)
17:00 Veľká večiereň
Nedeľa, 16. jún
1. nedeľa po Päťdesiatnici – Všetkých
svätých.
07:00 Utiereň; 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; 27 – 30)
17:00 Každodenná večiereň
Pondelok, 17. jún
Sv. mučeníci Manuel, Sabel a Izmael. Za-

Piatok, 21. jún
Sv. mučeník Julián Tarzský.
6:30 csl. sv. lit. (HP 239); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
223); Ap. zač. 90. (Rim 5, 17 – 6, 2); Mt zač.
31. (9, 14 – 17)
Sobota, 22. jún
Sv. hieromuč. Eusebios, samosatský biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 239); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 96, 226); Ap. zač. 84. (Rim 3, 19 – 26);
Mt zač. 20. (7, 1 – 8)
17:00 Veľká večiereň
Nedeľa, 23. jún
2. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Agripína.
07:00 Utiereň; 08:00 csl. sv. lit. (HP 97,
239); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 96, 226); Ap. zač.
81b. (Rim 2, 10 – 16); Mt zač. 9. (4, 18
– 23)
17:00 Veľká večiereň
- zdržanlivosť od mäsa

o. Miroslav Dargaj

Športové popoludnie detí
a mládeže Prešovského
protopresbyterátu

Dátum: 16. jún 2019
Čas: 14:00 hod.
Miesto: Gréckokatolícky kňazský
seminár v Prešove
Program:

14:00 Moleben k Božskému Srdcu Ježišovmu
14:30 Futbalový turnaj tímov z farností
Pravidlá: Tím min. 4 hráči + 1 brankár, vek do 18 rokov,
trvanie zápasu 2x10 min.
Tímy z jednotlivých farností je potrebné nahlásiť do
10. júna o. Patrikovi Palčovi na tel. č. 0903630845.

Počas futbalového turnaja bude sprievodný program
pre mladšie deti a nefutbalistov (športové súťaže, erko
tance, floorbal, ukazovačky, workshopy).
Večera z vlastných zásob.
V prípade nepriaznivého počasia bude popoludnie v telocvični gymnázia
bl. P. P. Gojdiča na Bernolákovej 6795/21 na sidlisku Prešov - Sekčov.

