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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 
8., 15., 22. a 29. júla po večernej sv. litur-
gii. Nácvik zboru bude v stredu 10. a 17. 
júla po večernej sv. liturgii.
u Pozývame vás na odpustovú sláv-
nosť, ktorá sa uskutoční v nedeľu 21. júla. 
Samotnej slávnosti bude predchádzať 
duchovná príprava, ktorá začne v stre-
du 17. júla, na samotný sviatok bl. P. P. 
Gojdiča. Po sv. liturgii o 18:00 hod. bude 
Moleben k blaženému s uctením si jeho 
relikvií. Vo štvrtok 18. júla bude po večer-
nej sv. liturgii adorácia s modlitbami za 
uzdravenie a oslobodenie s pomazaním 
olejom sv. Šarbela. V piatok 19. júla bude 
o 17:30 sv. liturgia, po ktorej bude kate-
chéza. V sobotu bude po večernej sv. li-
turgii Pobožnosť pri misijnom kríži. Sláv-
nosť vyvrcholí v nedeľu 21. júla takýmto 

programom: 8:00 utiereň, 9:00 Akatist k 
bl. P. P. Gojdičovi a o 9:30 hod. slovenská 
sv. liturgia s myrovaním.
u V sobotu 20. júla máme sviatok sv. 
proroka Eliáša. Sv. liturgie budú o 6:30 a 
o 18:00 hod.
u V tento deň vás pozývame na Ar-
chieparchiálnu odpustovú slávnosť do 
Ruských Peklian, rodiska bl. P. P. Gojdiča, 
s nasledovným programom: 9:15 Akatist 
k P. P. Gojdičovi, 10:00 archijerejská sv. li-
turgia a moleben s myrovaním.
u V dňoch 3. - 4. augusta sa uskutoční 
Archieparchiálna odpustová slávnosť v 
Litmanovej. Púť vyvrcholí v nedeľu sláve-
ním archijerejskej sv. liturgie o 10:30 hod. 
Kto by mal záujem zúčastniť sa jej, môže 
sa v sakristii nahlásiť na autobus.

o. Peter Kačur

Najstaršia sestra sv. Bazila Veľkého a sv. Gregora Nysského. Ešte ako dievčina bola 
zamlada zasnúbená s istým urodzeným mládencom. Ale keď jej snúbenec zomrel, 
Makrína prisľúbila, že nikdy nevstúpi do manželstva hovoriac: „Nie je správne, aby 
dievča, zasnúbené jednému snúbencovi, vydalo sa za iného; podľa prirodzeného zá-
kona má byť jedno manželstvo tak, ako je jedno narodenie a jedna smrť.“ Dokazovala 
to aj vierou vo vzkriesenie, považujúc svojho snúbenca nie za mŕtveho, ale za živého 
v Bohu. „Je hriech a hanba“, hovorila, „keď manželka nezachová vernosť, keď jej man-
žel odíde do nejakej ďalekej krajiny.“ Potom, spolu so svojou matkou Emíliou prijala 
mníšstvo v ženskom monastieri. Žili z námahy svojich rúk, posväcujúc väčšiu časť 
času myslenia na Boha, modlitbe a neustálemu pozdvihovaniu svojej mysle k Bohu. 
Časom jej matka zosnula a potom aj brat Bazil Veľký. Deväť mesiacov po Bazilovej 
smrti prišiel Gregor navštíviť svoju sestru, ale našiel ju na smrteľnej posteli. Pred smr-
ťou vzniesla sv. Makrína modlitbu k Bohu: „Ty si Pane odpočinutie našich tiel v sne 
smrti na určitý čas, aby si ich opäť zobudil poslednou trúbou. Odpusť mi a dal, že ak 
sa moja duša vyzlečie z telesného odevu, aby predstúpila pred Teba nepoškvrnená 
a bez hriechu a aby bola ako tymian pred Tebou.“ Potom si rukou urobila znamenie 
kríža na čele, na očiach, na tvári, na srdci a vydýchla v roku 379.

o. Miroslav Dargaj

S v ät e c

„Pane, nie som hoden, aby si vošiel 
pod moju strechu, ale povedz iba slovo 
a moje dieťa ozdravie. Veď aj ja som človek 
podriadený a mám pred sebou vojakov. 
Ak niektorému poviem: Choď – ide; inému: 
Poď sem! – príde; a svojmu sluhovi: Urob 
toto! – a urobí.“ (Mt 8, 8 – 9)

Stotníkovo presvedčenie a vyznanie 
o moci, hĺbke a vážnosti slova zarazi-
lo aj samotného Ježiša. Ježiš sa po jeho 
slovách zadivil a tým, čo ho sprevádzali 
povedal, že takú vieru nenašiel u niko-
ho v Izraeli. Stotník nebol žid, ale pohan. 
V očiach pravoverných židov nemal žiad-
nu účasť na prisľúbeniach, ktoré Izrael 
dostal od Boha ako dar a znak vyvolené-
ho národa. Mnohí na neho hľadeli ako na 
jedného z mnohých rímskych občanov, 
ktorí okupujú územie zasľúbenej zeme. 
A Ježiš Kristus, ktorý má byť naplnením 
zákona a prísľubov pre židovský národ, 
pred všetkými vyznáva, že nenašiel väč-
šiu vieru u nikoho v Izraeli, ako je viera 
tohto pohana. Pre mnohých pohoršenie, 
sklamanie v Ježišovi a príležitosť k odsú-
deniu Ježiša ako pravého Mesiáša. 

No pre nás je toto vyznanie kľúčom 
k úplnému uzdraveniu nášho srdca z ot-
roctva hriechu a cestou k dokonalosti 
Božích detí, ku ktorej nás pozýva Ježiš 
Kristus každý deň. Viera v moc ľudské-
ho slova privádzajúca človeka k istote 
nás posúva k viere v moc Božieho slo-
va, ktoré je pripravené premieňať naše 
vnútro, zmýšľanie, slová a skutky. Stotník 
ako človek vydávajúci rozkazy vie, že ak 
svojim slovom vydá nejaký rozkaz, pod-

riadený vojak platený cisárom vykoná 
všetko, čo mu nariadili. No viera v Ježiša 
Krista a jeho slovo ho privádza k podob-
nej skúsenosti, ale oveľa vznešenejšej, 
vzácnejšej a dôležitejšej ako sú veci čas-
ného života. Viera stotníka v Ježiša Krista 
ako Božieho Syna, ktorý má slová večné-
ho života a vyznanie seba ako hriešnika, 
ktorý nie je hoden, aby Ježiš vošiel pod 
jeho strechu ho privádza k uzdraveniu 
jeho chlapca. No čo je dôležitejšie, táto 
skúsenosť je skúsenosťou odpustenia 
jeho hriechov a získania účasti večného 
života v Božom kráľovstve spolu s Ježi-
šom Kristom, ktorého vyznáva ako pra-
vého Boha a človeka zostupujúceho na 
tento svet, ako najväčší prejav lásky Boha 
voči človeku. 

Preto neváhajme a aj my sa zmoc-
nime vo svojom živote tejto skúsenosti 
stotníka. Nech sa aj pre nás ľudské slovo 
stane pevnou oporou a istotou, ktorá 
nás privedie k viere v moc Božieho slova, 
no zároveň s pokorným srdcom a úprim-
nosťou predstúpme pred nášho Pána 
ako hriešnici, ktorí potrebujú jeho lásku 
prítomnú v konajúcom slove ako pros-
triedok pre odpustenie hriechov. Lebo 
to Božím slovom a Kristovou pravicou 
sa nám odpúšťajú hriechy skrze kňaza 
a sviatosti, ktoré sú uskutočnením Bo-
žej lásky prostredníctvom slova. Tak, ako 
Boh svojim slovom tvorí svet a človeka, 
tak aj dnes zachraňuje a odpúšťa hriechy 
pre nový život nesmrteľnosti.

o. Miroslav Dargaj

Moc a hĺbka slova



Pondelok, 08. júl
Sv. veľkomuč. Prokop
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 108); Ap. zač. 109. (Rim 12, 4 – 5. 15 
– 21); Mt zač. 45. (12, 9 – 13)

Utorok, 09. júl
Sv. hieromuč. Pankrác
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 110); Ap. zač. 114. (Rim 14, 9 – 18); Mt 
zač. 46. (12, 14 – 16. 22 – 30)

Streda, 10. júl
Prep. otec Anton Pečersko – Kyjevský
6:30 csl. sv. lit. (HP 401); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
145); Ap. zač. 117. (Rim 15, 7 – 16); Mt zač. 
48. (12, 38 – 45)

Štvrtok, 11. júl
Odchod do večnosti blaženej Oľgy
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 113); Ap. zač. 118. (Rim 15, 17 – 29); 
Mt zač. 49. (12, 46 – 13, 3a)

Piatok, 12. júl
Sv. mučeníci Proklos a Hilarios
6:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 
114); Ap. zač. 120. (Rim 16, 1 – 6); Mt zač. 
50. (13, 3b – 9)

Sobota, 13. júl
Zhromaždenie k sv. archanj. Gabrielovi
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 100, 377); Ap. zač. 97. (Rim 8, 14 – 21); 
Mt zač. 30. (9, 9 – 13) 
17:00 Veľká večiereň

Nedeľa, 14. júl
5. nedeľa po Päťdesiatnici. Pamiatka 
svätých otcov šiestich ekumenických 
snemov.
07:00 Utiereň; 08:00 csl. sv. lit. (HP 101, 
405); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 100, 377); Ap. 
zač. 103. (Rim 10, 1 – 10); Mt zač. 28. (8, 
28 – 9, 1) 
17:00 Každodenná večiereň

Pondelok, 15. júl
Sv. apoštolom rovný a veľký knieža Vla-

dimír
06:30 csl. sv. lit. (HP 403); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 108); Ap. zač. 121. (Rim 16, 17 – 24); 
Mt zač. 51. (13, 10 – 23)

Utorok, 16. júl
Sv. hieromuč. Aténogénes a jeho desiati 
spoločníci
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 110); Ap. zač. 122. (1 Kor 1, 1 – 9); Mt 
zač. 52. (13, 24 – 30)

Streda, 17. júl
Bl. hieromuč. Pavol Peter Gojdič, pre-
šovský biskup
6:30 csl. sv. lit. (HP 407); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
379); Ap. zač. 127. (1 Kor 2, 9b – 3, 8); Mt 
zač. 53. (13, 31 – 36a)
18:45 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi

Štvrtok, 18. júl
Sv. mučeník Hyacint z Amastridy
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 113); Ap. zač. 129. (1 Kor 3, 18 – 23); 
Mt zač. 54. (13, 36b – 43)
18:45 Modlitby za oslobodenie a uzdra-
venie s pomazaním olejom sv. Šarbela

Piatok, 19. júl
Prep. matka Makrína
6:30 csl. sv. lit. (HP 408); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 
381); Ap. zač. 129. (1 Kor 4, 5 – 8); Mt zač. 
55. (13, 44 – 54a)
18:15 Katechéza

Sobota, 20. júl
Svätý a slávny prorok Eliáš
06:30 csl. sv. lit. (HP 410); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 382); Ap. zač. 100. (Rim 9, 1 – 5); Mt 
zač. 32. (9, 18 – 26)
18:45 Modlitba pri misijnom kríži

Nedeľa, 21. júl
6. nedeľa po Päťdesiatnici. Odpustová 
slávnosť. Myrovanie.
8:00 Utiereň; 9:00 Akatist k bl. P. P. Gojdi-
čovi; 9:30 sl. sv. lit. (PZ 379); Ap. zač. 110. 
(Rim 12, 6 – 14); Mt zač. 29. (9, 1 – 8)

L I t U R G I c K Ý  P R O G R A M

- zdržanlivosť od mäsa

L I t U R G I c K Ý  P R O G R A M
Pondelok, 22. júl

Sv. myronosička a apoštolom rovná Má-
ria Magdaléna
06:30 csl. sv. lit. (HP 411); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 384); Ap. zač. 134. (1 Kor 5, 9 – 6, 11); 
Mt zač. 56. (13, 54 – 58)

Utorok, 23. júl
Sv. mučeníci Trofim, Teofil a spol. 
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 110); Ap. zač. 136. (1 Kor 6, 9 – 20b. 7, 
12); Mt zač. 57. (14, 1 – 13)

Streda, 24. júl
Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom 
krste nazvaní Roman a Dávid
6:30 csl. sv. lit. (HP 413); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
111); Ap. zač. 137. (1 Kor 7, 12b – 24); Mt 
zač. 60. (14, 35 – 15, 11)

Štvrtok, 25. júl
Zosnutie svätej Anny, matky Presvätej 
Bohorodičky
06:30 sl. sv. lit. (PZ 385); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 414); Ap. zač. 138. (1 Kor 7, 24 – 35); 
Mt zač. 61. (15, 12 – 21)

Piatok, 26. júl
Sv.  hieromuč. Hermolas a spoločníci
6:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 
114); Ap. zač. 139. (1 Kor 7, 35 – 8, 7); Mt 
zač. 63. (15, 29 – 31)

Sobota, 27. júl
Sv. veľkomuč. a uzdravovateľ Pantelei-
món
06:30 csl. sv. lit. (HP 416); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 103); Ap. zač. 108. (Rim 12, 1 – 3); Mt 
zač. 39. (10, 37 – 11, 1) 
17:00 Veľká večiereň

Nedeľa, 28. júl
7. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätí apoš-
toli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón 
a Parmenas. 
07:00 Utiereň; 08:00 csl. sv. lit. (HP 104); 
10:00 sl. sv. lit. (PZ 103); Ap. zač. 116. (Rim 
15, 1 – 7); Mt zač. 33. (9, 27 – 35) 
17:00 Každodenná večiereň

Pondelok, 29. júl
Sv. mučeník Kallinik
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 108); Ap. zač. 142. (1 Kor 9, 13 – 18); 
Mt zač. 65. (16, 1 – 6)

Utorok, 30. júl
Sv. apoštoli Silas, Silván a spol.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 110); Ap. zač. 144. (1 Kor 10, 5 – 12); 
Mt zač. 66. (16, 6 – 12)

Streda, 31. júl
Predprazdenstvo Vynesenia sv. Kríža
6:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
111); Ap. zač. 145. (1 Kor 10, 12 – 22); Mt 
zač. 68. (16, 20 – 24)

Štvrtok, 01. august
Vynesenie úctyhodných driev sv. Kríža. 
Začiatok pôstu pred sviatkom Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky. 
06:30 sl. sv. lit. (PZ 114); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 114); Ap. zač. 125. (1 Kor 1, 18 – 24); 
Jn zač. 60. (19, 6 – 11. 13 – 20. 25 – 28a. 
30b – 35)

Piatok, 02. august
Prvý piatok. Prenesenie pozostatkov sv. 
prvomuč. a archidiakona Štefana. 
6:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 
114); Ap. zač. 148. (1 Kor 11, 8 – 22); Mt 
zač. 71. (17, 10 – 18)

Sobota, 03. august
Prep. otcovia Izák, Dalmat a Faust
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 104); Ap. zač. 111. (Rim 13, 1 – 10); Mt 
zač. 47. (12, 30 – 37)
17:00 Mariánske večeradlo

Nedeľa, 04. august
8. nedeľa po Päťdesiatnici. Siedmi svätí 
mladíci z Efezu.
07:00 Utiereň; 08:00 csl. sv. lit. (HP 105); 
10:00 sl. sv. lit. (PZ 104); Ap. zač. 124. (1 
Kor 1, 10 – 18); Mt zač. 58. (14, 14 – 22) 
17:00 Každodenná večiereň

o. Miroslav Dargaj
- zdržanlivosť od mäsa


