s v ät e c
Svätí mučeníci Kozma a Damián boli rodní bratia, pôvodom z Ríma, pokrstení ako deti a vychovaní v kresťanskom duchu. Mali od Boha veľkú milosť liečiť ľudí
a zvieratá z každej choroby a trápenia, a to väčšinou kladením rúk. Za svoju prácu
nežiadali nijakú odmenu, len od chorých chceli, aby verili v Ježiša Krista. Zdediac
veľký majetok milosrdne ho rozdali chudobným a nemohúcim. V tom čase vládol
v Ríme cisár Karin. Prenasledovatelia kresťanov pred neho predviedli týchto svätých
bratov, spútaných v okovách. Po dlhom vypočúvaní im cisár nariadil, aby sa zriekli
Ježiša Krista a priniesli obeť modlám. Ale Kozma a Damián nielenže cisára nepočúvli,
ale ešte aj jemu radili, aby odstúpil od mŕtvych modiel a aby uznal jediného pravého
Boha. „Náš Boh nie je stvorený, On je Stvoriteľom všetkého a tvoji bohovia sú ľudské
výmysly a dielo rúk umelcov. A keby nebolo umelcov, aby vám vyrobili bohov, nemali by ste sa komu klaňať.“ Po zázraku vykonanom na samotnom cisárovi, keď ho
zázračne uzdravili z ťažkej choroby, aj samotný cisár vyznal svoju vieru v Ježiša Krista
a pustil svätých bratov v pokoji. A oni pokračovali v oslavovaní Krista, uzdravovaní
chorých a sami boli ľuďom oslavovaní zo všetkých strán. Nejaký lekár, ich niekdajší
učiteľ, im však závidel ich slávu a pod zámienkou, aby nazbierali liečivé byliny, ich
zaviedol do hôr a ukameňoval ich. Dôstojne strádali za Kristovu vieru v roku 284.
o. Miroslav Dargaj

FA R S K É O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok
24. júna a 1. júla večer. Telocvičňa na ZŚ
Prostějovská bude už iba 24. júna. Opäť
pokračujeme po prázdninách. Modlitby
mužov budú v utorok 25. júna. Nácvik
zboru bude v stredu 26. júna večer. Posledná detská sv. liturgia bude v piatok
28. júna o 17:30 hod.
u Moleben k Božskému Srdcu sa pomodlime v stredu a piatok po večernej
sv. liturgii.
u V pondelok 24. júna máme sviatok
Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Sv. liturgie
budú ako zvyčajne o 6:30 a o 18:00 hod.
Je to zároveň sviatok našej Prešovskej archieparchie.
u V piatok 28. júna máme sviatok Božského Srdca Ježišovho. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6:30 a o 17:30 hod. Pri

večernej sv. liturgii privítame medzi sebou pútnikov z Ukrajiny, ktorí pricestujú
z Medžugorja. V tento deň je voľnica.
u V sobotu 29. júna máme prikázaný
sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. liturgie budú o 8:00 a o 10:00 hod. s myrovaním.
u
Prvopiatkový týždeň je 1. - 5. júl.
Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv.
liturgiami.
u V prvý piatok mesiaca, 5. júl, máme
sviatok sv. Cyrila a Metoda. Je to zároveň
štátny sviatok, preto sv. liturgie s myrovaním budú o 8:00 a o 10:00 hod. V tento
deň je voľnica.
u Fatimská sobota je 6. júla. O 17:00
hod. sa pomodlime Mariánske večeradlo.
o. Peter Kačur
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Ježiš buduje Cirkev aj vďaka mne
Už ste niekedy videli ako sa stavia
dom? Možno si poviete, aká smiešna
otázka, veď sa buduje pomaly na každom
kroku. Pri tejto otázke však nemyslím na
proces, ale na výsledok. Keď sa pozrieme na dom, ktorý je dokončený, vidíme
krásnu fasádu, nádherne upravený terén
okolo domu, možno skrášlená záhrada
s priestorom na oddych. Výsledok býva
zväčša podľa našich predstáv. No stačilo
by prísť niekoľko týždňov predtým k takejto stavbe a čo by sme tam našli? Zaiste všade plno ruchu s prípravou na dokončenie. Našli by sme tam dom, okolo
ktorého je hlina, našli by sme múry, ktoré
ešte nevytvárajú súvislú plochu, ale kde
tu sa na nich nájde drobná nedokonalosť. Porovnať si tieto dva pohľady by
znamenalo zistiť aké to je teraz a aké to
bolo predtým.
Tento obraz domu mi prichádza na
um pri uvažovaní nad čítaním z dnešného evanjelia podľa Matúša. Počúvame v
ňom o povolaní prvých učeníkov. Mezi
týchto povolávaných patrí Šimon Peter a
jeho brat Ondrej. Matúš ich zachytáva pri
práci, ako vkladajú svoje siete do mora,
lebo boli rybári. Vraví im: „Poďte za mnou
a urobím z vás rybárov ľudí.“ (Mt 4, 19) Ako
ďalších povoláva opäť dvoch bratov, Zebedejových synov Jána a Jakuba. Všetci
štyria zanechávajú svoje živobytie a idú
za ním (porov. Mt 4, 22)
Čo tým Ježiš sleduje? Zaiste nekoná
iba tak. Má s apoštolmi istý úmysel. Začína budovať cirkev pozostávajúcu z ľudí,
ktorí nie sú ideálni. Vytvára spoločenstvo
mužov, ktorých osud bude úzko spojený
s Ježišovým údelom. Apoštoli sa stávajú
vyslancami, ale ešte predtým „znalcami“
Ježiša.

A toto je veľmi dôležité aj pre každého z nás. Majúc toto poznanie, že my, ktorí sme prijali Pánov na krst na odpustenie
hriechov, sme povolaní v moci budovať
spoločenstvo cirkvi a stať sa znalcami Ježiša Krista. Čo to v praxi znamená? Znamená to žiť život plný skúseností s Ježišom Kristom. Zažívať ho denno-denne
na svojej vlastnej koži, tráviť s ním všetok
svoj čas, dovoliť mu starať sa do môjho
života a miešať sa do mojich plánov a
predstáv. Zveriť sa mu v nádeji, že On sa
postará o všetko, čo potrebujem.
Ani pre učeníkov to nebol jednodňový proces. Mnohým to trvalo pomerne dlho, aj niekoľko rokov. Našli sa aj takí,
ktorí to nedokázali prijať a opúšťajú ho.
Podobne ako v dnešných časoch. Badáme okolo seba Ježišových učeníkov, ktorí
kráčajú v jeho moci, prijali jeho Svätého
Ducha a v jeho mene sa radujú zo spásy.
Badáme však aj učeníkov, ktorí z rôznych
dôvodov nie sú ochotní pokračovať vo
svojom živote podľa jeho vôle. Nie sú
ochotní naďalej poslúchať jeho slovo
a kráčať za ním. Jednoducho sa stávajú
znalcami samých seba.
Drahí bratia a sestry, aj my sme pozvaní, podobne ako prví učeníci Peter a
Ondrej, Jakub a Ján, aby sme sa stali znalcami Ježiša Krista. Verím, že aj my sme sa
rozhodli nasledovať ho, poznávať a plniť
jeho vôľu a zažívať spásu každý deň. Zakúšať jednotu s ním, ku ktorej sme všetci pozvaní skrze Eucharistiu - Jeho Telo
a Krv, prebodnuté a vyliatu za nás, aby
sme tak mohli vytvárať dom cirkvi, ktorý
je postavený zo slabých ľudí, no v úzkom
spojení s Kristom ľudí mocných zakúšajúcich Jeho milosrdenstvo a milosti.
o. Peter Kačur

SLOVO O BOŽSKOM SRD CI

LITURGICKÝ PROGRAM
Pondelok, 24. jún
Narodenie sv. Jána Krstiteľa
06:30 csl. sv. lit. (HP 239, 391); 18:00 sl. sv.
lit. (PZ 223, 369); Ap. zač. 112. (Rim 13, 11b
– 14, 4); Lk zač. 1. (1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80)

Sv. nezištníci a divotvorcovia Kozma
a Damián
06:30 csl. sv. lit. (HP 286); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
271); Ap. zač. 102. (Rim 9, 18 – 33); Mt zač.
40. (11, 2 – 15)

Utorok, 25. jún
Sv. prep mučenica Febrónia
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)

Utorok, 02. júl
Uloženie úctyhodného rúcha Bohorodičky v Blachernách
06:30 sl. sv. lit. (PZ 374); 18:00 csl. sv. lit. (HP
397); Ap. zač. 104. (Rim 10, 11 – 11, 2a); Mt
zač. 41. (11, 16 – 20)

Streda, 26. jún
Prep. otec Dávid zo Solúna
6:30 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, 27. jún
Prep. otec Samson Pohostinný.
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, 28. jún
Sviatok Božského Srdca Ježiša Krista.
Voľnica. Myrovanie.
6:30 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, 29. jún
Sv. apoštoli Peter a Pavol (Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka). Prikázaný
sviatok. Myrovanie.
06:30 csl. sv. lit. (HP 245, 393); 18:00 sl. sv.
lit. (PZ 97, 373); Ap. zač. 193. (2 Kor 11, 21
– 12, 9); Mt zač. 67. (16, 13 – 19)
17:00 Veľká večiereň
Nedeľa, 30. jún
3. nedeľa po Päťdesiatnici. Zbor sv. dvanástich apoštolov.
07:00 Utiereň; 08:00 csl. sv. lit. (HP 98, 395);
10:00 sl. sv. lit. (PZ 97, 373); Ap. zač. 88. (Rim
5, 1 – 10); Mt zač. 18. (6, 22 – 33); 17:00 Každodenná večiereň
Pondelok, 01. júl

Streda, 03. júl
Sv. mučeník Hyacint
6:30 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, 04. júl
Sv. Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP
113); Ap. zač. 106. (Rim 11, 13 – 24); Mt zač.
43. (11, 27 – 30)
Piatok, 05. júl
Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod,
učitelia Slovanov. Voľnica. Prvý piatok
mesiaca. Štátny sviatok. Myrovanie.
8:00 csl. sv. lit. (HP 239); 10:00 sl. sv. lit. (PZ
376); Ap. zač. 107. (Rim 11, 25 – 36); Mt zač.
44. (12, 1 – 8)
Sobota, 06. júl
Prep. otec Sisoés Veľký. Fatimská sobota.
06:30 csl. sv. lit. (HP 400); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
99); Ap. zač. 92. (Rim 6, 11 – 17); Mt zač. 26.
(8, 14 – 23); 17:00 Mariánske večeradlo
Nedeľa, 07. júl
4. nedeľa po Päťdesiatnici. Prep. otcovia Tomáš z Maley a Akkakios.
07:00 Utiereň; 08:00 csl. sv. lit. (HP 100);
10:00 sl. sv. lit. (PZ 99); Ap. zač. 93. (Rim 6,
18 – 23); Mt zač. 25. (8, 5 – 13); 17:00 Veľká
večiereň
o. Miroslav Dargaj

- zdržanlivosť od mäsa

Kresťan si vo svojom srdci musí znova pripomínať, že je milovaným Božím
dieťaťom. Každý z nás totiž vnútorne o
láske pochybuje a samozrejme i o láske
Božej. Túto pochybnosť zasial do srdca
človeka Zlý. Snaží sa nám nahovoriť, že
Boh je nepriateľom našej slobody, že si
nepraje, aby sme boli šťastní. Snaží sa
nám nahovoriť, že Boh je zachmúreným
a prísnym sudcom a nedokáže mať pochopenie s našimi krehkosťami. Aby sme
pochopili a skutočne prežili, že sme milovanými Božími deťmi, musíme prísť k
Ježišovmu srdcu!
V Evanjeliu podľa Matúša nachádzame tieto slová: „Poďte
ku mne všetci, ktorí sa
namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
Vezmite na seba moje
jarmo a učte sa odo
mňa, lebo som tichý
a pokorný srdcom; a
nájdete odpočinok pre
svoju dušu. Moje jarmo
je príjemné a moje bremeno ľahké.“ (Mt 11,
28 - 30) Poďte ku mne!
Nie s vlastnými zásluhami, ale s tým, čo vás
unavuje a obťažuje.
Poďte ku mne bez toho, aby ste sa museli maskovať a zakrývať skutočnosť, čo
nie je v poriadku a v čom ste slabí. Poďte
ku mne a otvorte mi svoje srdcia, rozprávajte mi o svojom súžení a o svojich
hriechoch. Poďte ku mne, lebo u mňa
nájdete odpočinok, po ktorom tak túžite
a pokoj, po ktorom prahnete. Nie je ťažké prijať moju vôľu, pretože moje jarmo
netlačí a moje bremeno naťeží.
Keď uprieme svoj pohľad na Ježiša,
ktorý je „tichý a pokorný srdcom“ a začneme ho skutočne počúvať, oslobodíme
sa od bremena náboženstva. Náboženstva, ktoré je chápané len ako výkon obradov, zásluh, skutkov a povinností.

V Ježišovi sa zjavuje tvár milujúceho
Boha, ktorý má moc naplniť tie najhlbšie túžby duše každého človeka. Viera
oslobodená od bremena náboženstva sa
mení na skúsenosť prijatia novej, zhora
pochádzajúcej sily. jej prijatie dovoľuje
človeku neúnavne bežať - takmer ako
na krídlach orla - oproti láske, ktorá nás
predchádza a učí túžiť po tom, čo sľubuje.
Poďte! Keď nás Kristus takto pozýva,
vie dobre, že skutočné utrpenie sa snaží človeka zavrieť do samoty a potopiť v
bahne zúfalstva. Ježiš neočakáva, že tí,
ktorí trpia pod ťarchou zla, príjdu k nemu
z vlastnej iniciatívy. A
pretože ich miluje,
sám sa k nim obracia
so svojím pozvaním
„poďte ku mne“ a ide
im v ústrety.
Ježiš sa obracia
k unaveným, skľúčeným a vysíleným nešťastníkom, ktorí už
vôbec neveria, že existuje nejaká útecha.
A on to veľmi dobre
vie: mimo neho totiž
žiadna útecha ani pomoc neexistuje. Preto
sa k nám obracia so svojím pozvaním:
„Poďte ku mne!“ Kiež by sme prijali jeho
pozvanie!
Nie je dôležité, koľko námahy, času
a zlých nádejí si už vložil do svojho úsilia
nájsť nejakú pomoc. Pokiaľ sa ti zdá, že
už nemôžeš ani o kúsok ďalej a už už sa
rútiš, urob ešte jeden krok a nájdeš odpočinok: „Poďte ku mne!“ A pokiaľ by bolniekto tak vysílený, že už by nedokázal
urobiť ani tento jediný krok, stačí jeden
jediný povzdych: Už samotná túžba po
ježišovi znamená prísť k nemu.
Podľa Lectio divina na každý deň
spracoval o. Peter Kačur

