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Už ste sa zamýšľali niekedy nad 
tým, že človek dokáže milovať? Ako to 
vlastne vie? Odpoveď je jednoduchá - 
Boh urobil človeka schopného milovať. 
Dal mu srdce, ktoré je schopné lásku 
prijímať i dávať. Uvedomiť si toto ale 
nestačí. Urobil ho schopným milovať 
tak ako miluje On sám - božsky. Vedeli 
ste o tom vôbec? Boh sa neuspoko-
jil s tým, že ľudské stvorenie zahrnul 
láskavosťou a urobil ho milým. Dal mu 
schopnosť vzbudzovať city, ktoré nie 
sú iba ľudské.

Boh si svoju schopnosť milovať 
nenechal iba pre seba. Nestal sa žiar-
livým. Podelil sa so svojim stvorením. 
Väčšiu lásku už nemohol prejaviť. To je 
tiež dôvod, prečo je láska najdôležitej-
ším prikázaním, pretože ide skôr o dar 
ako iba prikázanie. Najviac božskej 
lásky človek zakúša práve vtedy, keď 
skutočne miluje božským spôsobom. 

Boh v Biblii ukazuje svoj postoj 
k človeku aj cez vzťah muža a ženy, 
vzťah nekonečnej zamilovanosti. Pre 
Boha to nie je vôbec jednoduché. 
Jeho vyvolená (cirkev a tým pádom 
všetci pokrstení) ho znova a znova 
podvádza, znova a znova hľadá svoje 
vlastné šťastie a naplnenie mimo ten-
to manželský zväzok. Ale Boh to inak 
nevie. On je stále verný! Jeho láska 
ako keby stále rástla a stávala sa o to 
rozhodnejšou, o čo hlbšie sú naše od-
chody.

Jadrom kresťanskej viery je vzťah 

lásky. Tak Boh popisuje vieru - ako 
vzťah dvoch zamilovaných osôb, spo-
jených nerozlučne a navždy. Sú jedno 
telo.

Veľakrát máme sklon obmedzo-
vať vieru na niekoľko zásad, ktoré je 
potrebné dodržiavať. Možno na neja-
ký svetonázor, na samotné Desatoro, 
na morálne princípy. Ako by sme boli 
stále priťahovaní k nejakým kamen-
ným doskám s prikázaniami, ako k 
Srdcu, ktoré je do nás zamilované, 
ktoré je z lásky k nám prebodnuté a 
nesmierne štedré. Toto Srdce ponúka 
lásku v nekončiacom a neobmedze-
nom množstve.

Záverom by som chcel ponúknuť 
obraz z judaizmu o Božom milosrden-
stve. V tomto obraze je každý človek k 
Bohu priviazaný povrazom. Každý náš 
hriech tento povraz pretrháva a každý 
príchod s prosbou o odpustenie tento 
roztrhnutý povraz zauzľuje. Boh ho za-
uzľuje a ako? No tak, že chytí dva kon-
ce a urobí z nich uzol. Takýto povraz 
sa skracuje a človek po spáchaní hrie-
chu a vzdialení sa od Boha je nako-
niec Božím odpustením k Nemu ešte 
bližšie ako ďalej. Toto je obraz Božej 
lásky. Človek každým zmierením sa s 
Otcom je mu bližšie ako kedykoľvek 
predtým.

Koľko uzlov v svojom živote na-
chádzaš ty? Nezabudni, že si blízky 
Jeho Srdcu.

o. Peter Kačur

Povraz plný uzlov
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Svätý Ján Krstiteľ je biblickou posta-
vou a zároveň židovským náboženským 
učiteľom. Prídomok Krstiteľ pochádza z 
toho, že krstil v rieke Jordán. Východná 
cirkev ho pozná aj pod menom Ján Pred-
chodca, a to preto, lebo bol posledným 
biblickým prorokom, ktorý pripravoval 
Izraelský národ na príchod Mesiáša - Ježi-
ša Krista. Okrem kresťanstva ho za proro-
ka považuje aj islam a mandeizmus. Podľa 
Biblie sa živil kobylkami a lesným medom. 
Nosil odev z ťavej srsti a kožený opasok. 
K jeho pamiatke sa viaže niekoľko spo-

mienok: 23. septembra jeho počatie, 7. ja-
nuára zhromaždenie, 24. februára prvé a 
druhé nájdenie jeho hlavy, 25. mája tretie 
nájdenie jeho hlavy, 24. júna jeho narode-
nie a 29. augusta jeho sťatie. Tento deň 
sa zároveň vyznačuje zdržanlivosťou od 
mäsa a ak pripadne na sobotu, nekonajú 
sa svadobné obrady. Prosme tohto veľké-
ho svätca, na ktorého si často spomíname 
v liturgickom kalendári, aby nám vyprosil 
hojné milosti a pevnú vieru.

o. Peter Kačur

 » Kapacita chrámu je obmedzená na 
120 osôb so šachovnicovým sedením. 
Miesta sú označené bielym lístkom 
v laviciach, stoličkách a na chóre. 
Namiesto respirátora je dovolené použiť 
rúško. V nedeľu slávime bohoslužby 
nasledovne: 6.30 utiereň; 7.30 csl. sv. 
liturgia; 9.00 sl. sv. liturgia; 10.30 sl. sv. 
liturgia; 17.00 večiereň.

 » V pondelky sa modlíme Akatist k 
Ježišovi Kristovi o 17.45 hod.. V stredy 
pobožnosť k sv. Jozefovi (akatist alebo 
moleben) o 17.45 hod. V piatky Moleben 
k Božskému Srdcu Ježišovmu o 17.15 
hod.

 » Vo štvrtok 17. júna sa pomodlime Akatist 
k bl. P. P. Gojdičovi o 17.45 hod.

 » Vo štvrtok 24. júna máme sviatok 
Narodenia sv. Jána Krstiteľa, patróna 
našej archieparchie. Sv. liturgie s 
myrovaním budú o 6.30 hod. a o 18.00 
hod.

 » Mariánske večeradlo obetované za 
kňazov pred Najsv. Eucharistiou bude 

vo štvrtok 24. júna o 18.45 hod.

 » Na piatkove detské sv. liturgie 
pozývame rodičov a deti pripravujúce 
sa na prvú sv. spoveď s následným 
stretnutím.

 » Na našej webovej stránke sidlisko3.
sk nájdete katechézy pre deti k 
sviatku Božského Srdca Ježiša 
Krista a k dnešnej nedeli.

 » Na nástenke nájdete pozvanie 
zúčastniť sa púte Košickej 
eparchie v rámci Jubilejného roka 
Klokočovskej Bohorodičky, ktorá 
sa uskutoční v termíne 27.6. – 2.7. 
2021. Všetky potrebné informácie 
nájdete na webstránke klokocov-
rim2020.estranky.sk.

 » Slávnosť prvej sv. spovede sa v 
našej farnosti uskutoční v nedeľu 
4. júla pri sv. liturgii o 11.00 hod. Pre 
veriacich farnosti budú k dispozícii 
sv. liturgie o 7.30 a 9.00 hod.

o. Peter Kačur
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Liturgický program
14. jún
Sv. prorok Elizeus
6:30 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); 17:45 Akatist k Ježišovi Kristovi

21. jún
Sv. mučeník Julián Tarzský
6:30 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); 17:45 Akatist k Ježišovi 
Kristovi

P

15. jún
Sv. prorok Amos 
6:30 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)

22. jún
Sv. hieromučeník Eusebios
6:30 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)

U

16. jún
Sv. Tychón Divotvorca
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); 17:45 Moleben k sv. Jozefovi

23. jún
Sv. mučenica Agripína
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); 17:45 Akatist k sv. Jozefovi

S

17. jún
Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael
6:30 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); 17:45 Akatist k bl. P. P. Gojdičovi; 
19:00 - 21:00 Tichá adorácia

24. jún
Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Myrovanie.
6:30 sl. sv. lit. (PZ 369); 18:00 csl. sv. lit. , (HP 
391); Ap. zač. 112. (Rim 13, 11b – 14, 4); Lk zač. 
1. (1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80); 18:45 Mariánske 
večeradlo; 21:00 Tichá adorácia s Korunkou 
Božieho milosrdenstva a požehnaním

Š

18. jún
Sv. mučeník Leontios
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); 17:15 Moleben k Božskému 
Srdcu Ježišovmu

25. jún
Sv. prepodobná mučenica Febrónia
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); 17:15 Moleben k Božskému Srdcu 
Ježišovmu

P

19. jún
Sv. ap. Júda, podľa tela Pánov brat
06:30 csl. sv. lit. (HP 390); 18:00 sl. sv. lit., (PZ 
99); Ap. zač. 92. (Rim 6, 11 – 17); Mt zač. 26. (8, 
14 – 23); 17:00 Veľká večiereň

26. jún
Prep. otec Dávid zo Solúna
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit.,(PZ 
100); Ap. zač. 97. (Rim 8, 14 – 21); Mt zač. 30. 
(9, 9 – 13); 17:00 Veľká večiereň; 18:45 Novéna 
k Matke ustavičnej pomoci

20. 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 Každodenná večiereň

27. jún
5. nedeľa po Päťdesiatnici
6:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 101); 09:00 
sl. sv. lit., (PZ 100); 10:30 sl. sv. lit. (PZ 100); 
Ap. zač. 103. (Rim 10, 1 – 10); Mt zač. 28. (8, 
28 – 9, 1); 17:00 Každodenná večiereň

o. Ján Varga

Pozvánka pre mladých


