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FA R S K É  O Z N A M Y
u V utorok 24. júna bude po večernej 
sv. liturgii Veľká večiereň s lítiou sviatku 
Narodenia sv. Jána Krstiteľa.
u V stredu 25. júna máme sviatok Na-
rodenia sv. Jána Krstiteľa, patróna našej 
archieparchie. Sv. liturgie budú o 6.30 a o 
18.00 hod. s myrovaním
u Vo štvrtok 26. júna bude po večernej 
sv. liturgii večeradlo obetované za kňa-
zov pred Najsv. Eucharistiou. Od 19.15 
do 21.00 hod. bude tichá adorácia za-
končená Korunkou Božieho milosrden-
stva s požehnaním.
u V sobotu 27. júna bude po večernej 
sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej po-
moci.
u V nedeľu 28. júna bude o 17.00 hod. 
Veľká večiereň sviatku sv. apoštolov Pet-
ra a Pavla s lítiou.
u V pondelok 29. júna máme priká-
zaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. 
Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 a o 
18.00 hod.

u Prvopiatkový týždeň bude od 29. 
júna do 3. júla. Spovedať budeme pred 
sv. liturgiami. Vzadu na stolíku sa viete na 
jednotlivé dni zapísať.
u Na prvý piatok 3. júla bude celoden-
ná adorácia podľa rozpisu. O 15.00 hod. 
bude Korunka Božieho milosrdenstva s 
modlitbami žalmov. Pri oboch sv. litur-
giách bude zvonček na podporu práce s 
deťmi a mladými farnosti.
u Fatimská sobota je 4. júla. O 17.00 
hod. bude mariánske večeradlo.
u V nedeľu 5. júla máme sviatok sv. 
vierozvestcov Cyrila a Metoda.
u Oznamujeme vám, že v nedeľu bude 
takýto stály liturgický program: 6.30 hod. 
utiereň, 7.30 hod. sv. liturgia cirkevnoslo-
vanská, 9.00 hod. sv. liturgia slovenská, 
10.30 hod. sv. liturgia slovenská a o 17.00 
hod. večiereň.
u Počnúc nedeľou 21. júna je zrušený 
dišpenz od účasti na sv. liturgii v nedeľu 
a prikázaný sviatok.

o. Peter Kačur

„Hľa, čo sa dotklo mojich perí, sníma moje neprávosti a očisťuje ma od mojich hrie-
chov!“ V praxi prijímania Najsvätejšej Eucharistie pod spôsobom chleba a vína podľa 
byzantského obradu slovanských národov, ku ktorým patrí aj Gréckokatolícka cirkev 
na Slovensku, sa stretávame s faktom používania lyžičky pri svätej liturgii. Diakon, 
kňaz, biskup, ale vo svojej podstate aj každý prijímajúci kresťan sa po prijímaní môže 
modliť už vyššie spomenutú modlitbu. Je to v prvom rade modlitba biskupa a kňa-
za po prijatí Kristovho tela a krvi, v prípade diakona sa túto modlitbu modlí kňaz za 
neho. Lyžička je biblickým symbolom siahajúcim k prorokovi Izaiášovi. „Vtedy prile-
tel ku mne jeden so serafínov so žeravým uhlíkom, ktorý vzal kliešťami z oltára, ním 
sa mi dotkol úst a povedal: „Pozri, toto sa dotklo tvojich perí, spadla z teba tvoja vina, 
tvoj hriech je odpustený.“ (Iz 6, 6 – 7) V kontexte predloženého úryvku z knihy proroka 
Izaiáša sa liturgická lyžička stáva symbolom kliešťov, ktorými serafín vzal žeravý uhlík 
z oltára, teda telo a krv Ježiša Krista a dotkol sa mojich perí. Liturgia, slávenie Eucha-
ristie je nebeskou svadobnou hostinou Krista Ženícha a Nevesty Cirkvi už tu na zemi, 
preto prijímanie Eucharistie nám neprináša pozemské nasýtenie, ale nepominuteľné 
nebeské nasýtenie pre večný život.

o. Miroslav Dargaj

LY Ž I Č K A

Už nastala noc. Jeden malý chla-
pec sa však zo všetkých svojich síl 
snažil nezaspať. Mal na to dobrý dô-
vod - čakal na svojho ocka.

Jeho šibalské oči sa mu pod úna-
vou zatvárali. Ale keď sa otvorili dve-
re, vyskočil z postieľky a ihneď položil 
otázku, ktorá ho znepokojovala:

„Ocko, koľko si zarobíš za hodinu?“, 
opýtal sa s očami otvorenými doko-
rán.

Otcovi unavenému po celom ťaž-
kom dni v práci otázka nepadla príliš 
vhod. Stroho mu odpovedal:

„Pozri sa, chlapče. To nevie ani tvo-
ja mama. Neotravuj a choď si už ľahnúť 
spať. Je už neskoro!“

„Jasné, ocko. Len mi povedz, koľko 
dostávaš za jednu hodinu práce?“, do-
žadoval sa odpovede chlapec.

Podráždený otec precedil pome-
dzi zuby:

„Dvesto korún.“
„A mohol by si mi, ocko, požičať sto 

korún?“, opýtal sa chlapec.
Otec sa naňho rozzúril, chytil ho 

za ruku a hrubo sa naňho osopil:
„Tak preto si chcel vedieť, koľko 

zarábam?Choď spať a neobťažuj ma, 
ty jeden lakomý sebec!“

Chlapec sa placho vzdialil, ale 
jeho otcovi nešlo do hlavy chlapcovo 
chovanie a začal sa cítiť previnilo. Asi 
niečo potrebuje, povedal si, a aby-
uľavil svojmu svedomiu, nazrel do 
chlapcovej izby a miernym tónom sa 
ho opýtal:

„Už spíš, synček?“
„Ocko, čo sa deje?“, opýtal sa 

chlapček v polospánku.
„Tu máš peniaze, ktoré si chcel.“
„Ďakujem, ocko“, pošepol malý 

chlapec a spod vankúša vytiahol nie-
koľko skrútených bankoviek.

„Konečne to mám!“ vykríkol nad-
šene.

„Mám dvesto korún! A mohol by 
si mi teraz, ocko, dať hodinu svojho 
času?“

V evanjeliu dnešnej nedele sme 
počuli tieto slová: „Váš nebeský otec 
predsa vie, že toto všetko potrebujete.“ 
(Mt 

Drahí bratia a sestry, náš nebeský 
Otec vie, čo všetko potrebujeme. Vie-
me však my, čo potrebujeme? Pozná-
me priority v svojom živote? Vieme, 
čo potrebujú naše rodiny? Čo potre-
bujú naše manželstvá, naše deti, spo-
ločenstvá?

Otázky, na ktoré stojí za to nájsť 
odpovede, aby sme sa neustarostili 
zbytočnosťami. Možno si to budeme 
musieť my muži, manželia, otcovia 
pripomínať stále vtedy, keď budeme 
zabezpečovať svoje rodiny, aby do-
stali to, čo je pre nich potrebné. Tí, 
ktorí vedieme rôzne spoločenstvá, 
aby sme sa neustarostili márnosťami, 
ale aby sme dbali na blaho a pokoj pre 
nám zverených ľudí. Nebeský Otče, 
ochráň nás všetkých pred ustaroste-
nosťou tohto sveta, aby sme hľadali 
najprv Božie kráľovstvo.

o. Peter Kačur

Spoločne strávený čas



Pondelok, 22. jún
Sv. hieromuč. Eusebios.
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 108); Ap. zač. 102. (Rim 9, 18 – 33); Mt 
zač. 40. (11, 2 – 15);

Utorok, 23. jún
Sv. muč. Agripína.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 110); Ap. zač. 104. (Rim 10, 11 – 11, 
2a); Mt zač. 41. (11, 16 – 20);
18:45 Veľká večiereň s lítiou

Streda, 24. jún
Narodenie Jána Krstiteľa. Myrovanie.
6:30 csl. sv. lit. (HP 391); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
369); Ap. zač. 112. (Rim 13, 11b – 14, 4); 
Lk zač. 1. (1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80);

Štvrtok, 25. jún
Sv. prep. muč. Febrónia.
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, 26. jún
Prep. o. Dávid zo Solúna.
6:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 
114); Ap. zač. 107. (Rim 11, 25 – 36); Mt 
zač. 44. (12, 1 – 8);

Sobota, 27. jún
Prep. o. Samson Pohostinný.
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 99); Ap. zač. 92. (Rim 6, 11 – 17); Mt 
zač. 26. (8, 14 – 23); 
17:00 Veľká večiereň

Nedeľa, 28. jún
4. nedeľa po Päťdesiatnici.
6:30 utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 100); 
09:00 sl. sv. lit. (PZ 99); 10:30 sl. sv. lit. (PZ 
99); Ap. zač. 93. (Rim 6, 18 – 23); Mt zač. 
25. (8, 5 – 13); 
17:00 Veľká večiereň s lítiou

Pondelok, 29. jún
Svätí ap. Peter a Pavol. Prikázaný svia-

tok. Myrovanie.
06:30 csl. sv. lit. (HP 393); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 371); Ap. zač. 193. (2 Kor 11, 21 – 12, 
9); Mt zač. 67. (16, 13 – 19)

Utorok, 30. jún
Zbor sv. dvanástich apoštolov.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 373); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 395); Ap. zač. 114. (Rim 14, 9 – 18); Mt 
zač. 46. (12, 14 – 16. 22 – 30);

Streda, 01. júl
Sv. neziš. a divotv. Kozma a Damián.
6:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
111); Ap. zač. 117. (Rim 15, 7 – 16); Mt zač. 
48. (12, 38 – 45);

Štvrtok, 02. júl
Uloženie úct. rúcha Bohorodičky v Bla-
chernách.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 374); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 397); Ap. zač. 118. (Rim 15, 17 – 29); 
Mt zač. 49. (12, 46 – 13, 3a);

Piatok, 03. júl
Sv. muč. Hyacint. Prvý piatok.
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);
7:30 - 17:15 Celodenná adorácia podľa 
rozpisu

Sobota, 04. júl
O. sv. Andrej Jeruzalemčan.
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 100, 376); Ap. zač. 97. (Rim 8, 14 – 21); 
Mt zač. 30. (9, 9 – 13); 
17:00 Mariánske večeradlo

Nedeľa, 05. júl
5. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätí ap. rov-
ní Cyril a Metod. 
6:30 utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 101, 
398); 09:00 sl. sv. lit. (PZ 100, 376); 10:30 
sl. sv. lit. (PZ 100, 376); Ap. zač. 103. (Rim 
10, 1 – 10); Mt zač. 28. (8, 28 – 9, 1) 
17:00 Večiereň

o. Miroslav Dargaj

L I T U R G I C K Ý  P R O G R A M D E Ň  O T C O V

Je to asi me-
siac, čo sme našim 
mamám blahože-
lali k ich sviatku. 
Tretiu júnovú 
nedeľu oslavujú 
svoj sviatok aj 
všetci oteckovia. Pri 
tejto príležitosti mu 
môžeš vymaľovať 
priloženú omaľo-
vánku alebo vy-
robiť jednoduchý 
pohár, z ktorého 
sa isto poteší. Tu 
je postup: najprv 
zlepíme dnom k 
sebe dva kelímky 
(obr. 1). Potom 
preložíme farebný 
papier k sebe a na 
chrbtovej strane 
vystrihneme 2x 
tvar srdiečka (obr. 
2). Srdiečka potom 
prilepíme k poháru 
(obr. 3). Následne 
stačí pohár ľubo-
voľne dozdobiť 
a darovať. PS: Neza-
budni sa za svojho 
ocka pomodliť.

POHÁR PRE OCKA


