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FA R S K É  O Z N A M Y
u Vo štvrtok 29. mája bude po večernej 
sv. liturgii modlitba sv. ruženca obetova-
ná za kňazov pred Najsv. Eucharistiou.
u Piata zádušná sobota bude 30. mája. 
Po rannej sv. liturgii bude panychída s 
hramotami.
u V tento deň (sobota 30. mája) bude 
veľká večiereň sviatku Zostúpenia Svä-
tého Ducha s lítiou o 16.00 hod. O 17.00 
hod. bude slávené tajomstvo sv. krstu.
u V nedeľu 31. mája máme sviatok Zo-
stúpenia Svätého Ducha. Pri všetkých sv. 
liturgiách bude myrovanie. O 17.00 hod. 
vás pozývame na veľkú večiereň sviatku, 
pri ktorej budú špeciálne modlitby na 
kolenách.
u V pondelok 1. júna máme sviatok Sv. 
Ducha. Sv. liturgie budú o 6.30 hod. a o 
18.00 hod.
u Prvopiatkový týždeň je od 1. júna do 
5. júna. Spovedať budeme pred sv. litur-
giami (ráno od 6.00 hod. a večer od 17.00 

hod. resp. v piatok od 16.30 hod.). Na 
prvý piatok bude zvonček, ktorým pod-
poríte prácu s deťmi a mladými farnosti. 
Celodenná adorácia nebude. V tento deň 
je voľnica.
u Fatimská sobota je 6. júna. O 17.00 
hod. bude Mariánske večeradlo.
u Oznamujeme rodičom detí, ktoré sa 
pripravujú na prvú sv. spoveď, že nový 
termín slávnosti je po vzájomnej dohode 
13. september. Bližšie informácie budú 
včas oznámené.
u Až do odvolania slávime v nedeľu 
4 sv. liturgie: 7.30 a 9.00 hod. prednost-
ne pre seniorov, 10.30 hod. a 12.00 hod. 
Pripomíname, že kapacita chrámu je 60 
miest. Žiadame preto tých, ktorí prichá-
dzajú do chrámu už po jeho zaplnení, 
aby zaujali miesto vonku pred chrámom 
alebo prišli na ďalšiu sv. liturgiu. Všetci 
potrebujeme zachovávať opatrenia.

o. Peter Kačur

Všetko sa zazelenalo, pred našimi očami sa zjavil život a to, čo bolo akoby v zim-
nom spánku očakávania nového času sa uskutočnilo pred našimi zmyslami ako záz-
rak niečoho nového. Aj takto by sme mohli opisne vyjadriť pocity a dojmy zo sviat-
kov Zostúpenia Svätého Ducha. Celý chrám žiari zelenou farbou a symbolicky nám 
odovzdáva to nové, po čom sme odjakživa túžili, a pre čo sme stvorení. Je to nový 
život vo Svätom Duchu. Zelená farba liturgického rúcha, mnohé kvety a listy zdo-
biace zákutia chrámu, to všetko je symbolom nového života a nádeje, ktoré sa nám 
dávajú skrze Kristovu Paschu. Aby sme tento nový život bez smrti mohli žiť už tu na 
zemi, potrebujeme Svätého Ducha, ktorý je naším Utešiteľom, Kráľom, Pomocníkom 
a Radcom v neľahkých podmienkach každodenného života. Zelená farba tak otvára 
bránu k vnímaniu nového Kristovho života vo Svätom Duchu žijúceho v Cirkvi. Pre-
to sa zelená farba pri liturgických sláveniach môže využívať nielen na sviatky svätej 
Päťdesiatnice, ale aj na Kvetnú nedeľu, či pamiatku prepodobných otcov, keďže sa 
stali veľmi podobnými Ježišovi Kristovi. Žili medzi nami, ale zjavovali Kristov život vo 
Svätom Duchu. Nech nám tieto malé liturgické symboly pomôžu lepšie poznať krásu 
Boha a nasmerujú náš pohľad na blízky príchod nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša 
Krista.

o. Miroslav Dargaj

S Y M B O L  Z E L E N E J  FA R B Y

Vírus, ktorý sa šíri po celom svete 
a spôsobuje ochorenie COVID-19, ne-
sie označenie „koronavírus“. Tento vý-
raz označuje vírusy, ktoré spůsobujú 
ochorenia zvierat i ľudí. Ich typickou 
vlastnosťou je práve prípad preno-
su medzi živočíšnymi druhmi. Názov 
„korona“ pochádza z latinského slova 
„corona“, čo znamená v preklade „ko-
runa“. Názov je odvodený od charak-
teristického usporiadania vonkajšej 
stavby obalu vírusu, ktorý je v tvare 
kráľovskej koruny.

Čo vlastne symbolizuje kráľovská 
koruna? Je symbolom moci a autority. 
Aj koronavírus v sebe nesie rovnaký 
zmysel. Nielen že sa viditeľne podo-
bá korune, oplýva aj symbolom moci 
a autority, keďže má nad nami ľuď-
mi skutočnú moc. Ľudským okom je 
neviditeľný, ale všimnime si, k čomu 
prinútil celé miliardy ľudí. Čo všetko 
sme museli začať robiť a naopak na 
čo všetko pre nás normálne sme mu-
seli na istý čas zabudnúť.

Pripomína nám tiež našu zrani-
teľnosť. Človek na svoju smrť často 
zabúda. Koronavírus nám ukazuje, 
že náš vzťah  k stvoreniu a tiež vzťah 
stvorenia k nám, nie je úplne v po-
riadku. A že sa to nestalo náhodou.

Existuje ešte jedna koruna, ktorá 
nám možno v tomto prípade ani na 
um neprišla. Ide o Kristovu tŕňovú ko-
runu. Čoho je ona symbolom? Má v 
sebe náboj nádeje. Touto nádejou sa 
pre nás tŕnimkorunovaný Ježiš stal. 
Práve táto koruna nám ukazuje, aká 
hlboká je priepasť medzi stvorením 
a jeho Stvoriteľom. Zem stvoril Boh 

a nie my. Nie sme ani jej majiteľmi, aj 
keď sa o to usilujeme. Sme len nájom-
níkmi a správcami a v tom sú naše ne-
dostatky.

Nie je možné pripraviť pre ľudí 
dva raje: jeden v spojení s Bohom a 
druhý bez Boha.Koronavírus veľmi 
rýchlo búra naše ilúzie o tom, že na 
zemi vybudujeme dokonalý svet. V 
porušenom svete, ktorý je dôsledkom 
hriechu ničený, sú bolesti a utrpenie 
nevyhnutné. Pokiaľ nezačal na celej 
planéte vyčínať koronavírus, možno 
sme pred touto realitou utekali. Teraz 
ho však nemôžeme ignorovať. Takisto 
ako sa nedá ignorovať otázky života a 
smrti, ktoré nám pripomína.

C. S. Lewis povedal: „Boh nám 
potichu vraví uprostred našich rozkoší, 
hovorí k nám i v našom zlom svedomí, 
ale nahlas kričí, keď cítime bolesť. Je to 
jeho megafón, ktorým burcuje hluchý 
svet.“

Koronavírus nám všetkým môže 
poslúžiť ako taký hlasný megafón. 
Pripomína nám jednu definitívnu 
pravdu, a to, že každý z nás zomrie. 
Koronavírus, napriek tej spúšti, kto-
rú pácha, nám môže poslúžiť k veľmi 
prospešnému účelu, a to vtedy, keď 
nám pomôže, aby sme sa obrátili k 
Bohu, ktorého sme roky nebrali na 
vedomie; k Bohu, ktorý mal na hlave 
tŕňovú korunu len aby nás priviedol 
späť k sebe a preniesol nás do nového 
neporušeného sveta, kde nieto smrti.

Podľa knihy Kde je Bůh v době 
koronaviru od prof. Johna Lennoxa 

spracoval o. Peter Kačur

Megafón dneška



Pondelok, 25. máj
Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy sv. pro-
roka Jána Krstiteľa.
06:30 csl. sv. lit. (HP 225, 387); 18:00 sl. sv. 
lit. (PZ 210); Ap. zač. 45. (Sk 21, 8 – 14); Jn 
zač. 49. (14, 27b – 15, 7);

Utorok, 26. máj
Sv. ap. Karpos.
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, 27. máj
Sv. hieromuč. Terapont.
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, 28. máj
Prep. o. Nikita.
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 – 33a);

Piatok, 29. máj
Sv. prep. muč. Teodózia.
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, 30. máj
Piata zádušná sobota. Hramoty.
06:30 csl. sv. lit. (HP 231); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 216); Ap. zač. 51. (Sk 28, 1 – 31); Jn 
zač. 67. (21, 15 – 25); 
16:00 Veľká večiereň s lítiou

Nedeľa, 31. máj
Nedeľa – Zostúpenie Svätého Ducha. 
Myrovanie.
07:30 csl. sv. lit. (HP 232); 09:00 sl. sv. lit. 
(PZ 216); 10:30 sl. sv. lit. (PZ 216); 12:00 sl. 
sv. lit. (PZ 216); Ap. zač. 3. (Sk 2, 1 – 11); Jn 
zač. 27. (7, 37 – 52; 8, 12); 
17:00 Veľká večiereň s modlitbami na ko-
lenách

Pondelok, 1. 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);

Utorok, 2. jún
O. sv. Nikefor.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 216); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 232); Ap. zač. 80. (Rim 1, 18 – 27); Mt 
zač. 12. (5, 20 – 26);

Streda, 3. jún
Sv. muč. Lucilián a spol.
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);

Štvrtok, 4. jún
O. sv. Métrofanés.
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);

Piatok, 5. jún
Sv. hieromuč. Dorotej. Prvý piatok me-
siaca. Voľnica.
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, 6. jún
Prep. o. Bessarión. Fatimská sobota.
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 Mariánske večeradlo

Nedeľa, 7. jún
Nedeľa – Všetkých svätých.
07:30 csl. sv. lit. (HP 237); 09:00 sl. sv. lit. 
(PZ 221); 10:30 sl. sv. lit. (PZ 221); 12:00 sl. 
sv. lit. (PZ 221); Ap. zač. 330. (Hebr 11, 33 
– 12, 2a); Mt zač. 38. (10, 32 – 33. 37 – 38; 
19, 27 – 30);  
17:00 Večiereň

o. Miroslav Dargaj

L I T U R G I C K Ý  P R O G R A M

- zdržanlivosť od mäsa

T U R í C E  P R E  d E T I
Na apoštolov počas Turíc zostúpil Svätý Duch. Ako znamenie sa nad hlavou 

každého z nich zjavil ......................... ....................... Spoj všetky čísla a určite spoznáš, 
ktorý obrázok je ten správny. Odpoveď napíš do prázdneho poľa.


