Oznamy

Sviatok Presvätej Bohorodičky
Spolutrpiteľky je posledným pohyblivým sviatkom, ktorý závisí od sviatku
Paschy. Pôvodne sa táto spomienka
slávila v druhý piatok po Päťdesiatnici. Keďže sa na tento piatok presunul
sviatok Božského srdca Ježišovho,
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Akatist k Sv. Duchu sa modlime
každý pondelok o 17.45 hod.
Obetujeme ho za synodálny proces.

V tejto spomienke je vyjadrená myšlienka uctiť si bolesti a veľké muky, ktoré
Presvätá Bohorodička pretrpela pod krížom, na ktorom zomrel jej syn a náš Spasiteľ Ježiš Kristus.
V latinskom obrade sa slávi pamiatka
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky
Slovenska, 15. septembra.
o. Miroslav Iľko (www.zoe.sk)

»

V mesiaci jún sa budeme modliť
stredami o 17.45 hod. Moleben
k Božskému Srdcu a Akatist k
Ježišovi Kristovi.
Nácvik chrámového zboru bude
v stredu po večernej sv. liturgii v
chráme.
V piatok 24. júna máme sviatok
Božského Srdca Ježiša Krista a
zároveň sviatok Narodenia sv. Jána
Krstiteľa. Sv. liturgie s myrovaním
budú o 6.30 a o 17.30 hod. V tento
deň je voľnica. Moleben k Božskému
Srdcu Ježiša Krista sa pomodlime o
17.15 hod. Veľkú večiereň sviatku s
lítiou sa pomodlime vo štvrtok po
večernej sv. liturgii.
Prvopiatkový týždeň je v dňoch 27.
júna - 1. júla. Spovedať budeme pred
rannými i večernými sv. liturgiami.
Na prvý piatok bude celodenná
adorácia podľa rozpisu.

»
»

»

V stredu 29. júna máme prikázaný
sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla.
Sv. liturgie budú v tento deň o 6.30
a o 18.00 hod. s myrovaním. Pri
oboch sv. liturgiách bude zbierka
na Dobročinné diela Svätého Otca.
Veľkú večiereň s lítiou sviatku sa
pomodlime v utorok po večernej sv.
liturgii.
Fatimská sobota je 2. júla. Mariánske
večeradlo bude o 17.00 hod.
V pondelok 4. júla pozývame
všetkých prázdninujúcich (deti aj s
rodičmi) na cyklotúru smerom na
Veľký Šariš. Zraz je pred chrámom
o 9.00 hod. Jedlo je z vlastných
zásob. Výlet sa bude konať iba pri
priaznivom počasí. Tešíme sa na
vás.
Oznamujeme vám, že naša
odpustová slávnosť sa uskutoční
v nedeľu 10. júla. Slávnostná sv.
liturgia bude o 10.30 hod.
o. Peter Kačur
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Ideál jednoty
Je možné žiť v cirkvi bez konfliktov pokiaľ sú v nej ľudia?

votní kresťania boli jedného srdca,
nie jednej hlavy!

Dnes sa biblisti viacmenej zhodujú na tom, že i ospevovaná a
neustále za vzor dávaná jednomyseľnosť prvotných kresťanov bola
skôr vytúženým ideálom pisateľa
Skutkov apoštolov, ktorý chcel čitateľov povzbudiť, aby sa o tento ideál
usilovali. O sporoch v prvotnej cirkvi
nakoniec svedčí tá istá kniha Skutkov, nehovoriac o listoch apoštola
Pavla. Nakoniec Peter a Pavol boli
Boží mužovia. Určite sa mali radi a
rešpektovali sa, ale predsa sa dostali do konfliktu.

Niekedy je totiž práve v mene
lásky potrebné vyvolať konflikt, prípadne sa aktívne zúčastniť nejakého
sporu. O tom svedčí množstvo príkladov z dejín, zo života svätcov i zo
života samého Ježiša. Ideál jednoty v láske sa nemôže stať hasiacou
penou, ktorú budeme rozprašovať
pri sebemenšej iskričke nezhôd v
názoroch. Ani cukrovou vatou, ktorou zatvoríme ústa každému, kto by
mal odvahu mať a vysloviť iný názor.
Chcieť každú výmenu názorov a
každý spor rýchle zadusiť rečami o
láske a jednote môže byť dokonca
veľmi nebezpečné: konflikt sa tým
potlačí, pretrie nabielo, ale nerieši.

Dnes máme ľudí, ktorí vyhlasujú
vojnu kvôli neužitočným maličkostiam, a v premiére svojej nevedomosti a arogancie chcú zatiahnuť
do zla čo najviac iných. A do toho
všetkého sa primiešava viera, a oni
potom vláčia svojimi súkromnými
spormi posvätné meno Boha. Nakoniec sa preto ľudia začnú nenávidieť,
a nie je nič bolestnejšie.
Tento výrok patrí sv. Gregorovi
Nysskému, ktorý žil vo 4. storočí po
Kristovi. A keby sme nevedeli, že
patrí jemu, kľudne by sme ho mohli
prisúdiť nejakému súčasnému človekovi, ktorý je zarmútený malichernosťou niektorých sporov v našej
cirkvi.
Je vôbec možné žiť v cirkvi bez
konfliktov pokiaľ sú v nej ľudia? Brat
Efraim správne upozorňuje, že pr-

Rovnako je však pravdou, že ak
má byť naša výmena názorov konštruktívna, je potrebné sa naučiť rozlišovať podstatné od malicherností,
svoj pohľad na pravdu od Pravdy
samej, svoje zvyklosti od "takto sa to
má robiť správne!" A hlavne sa naučiť milosrdenstvu voči inak zmýšľajúcim, pretože v Božom mene sa nedá
nenávidieť.
Prosme sv. apoštolov Petra a
Pavla, apoštolov jednoty, aby sme
mohli žiť jednotu v našich spoločenstvách a neživiť spory, ktoré rozdeľujú.
Podľa pastorace.cz
spracoval o. Peter Kačur

Slovo na úvod

Bohorodička
Spolutrpiteľka

sviatok Bohorodičky bol preložený na
sobotu. Teda vždy v sobotu po sviatku
Božského srdca Ježišovho je sviatok
Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky.

JEŽIŠ POVOLÁVA AJ TEBA
Milé deti, v dnešnom evanjeliu sme počuli ako Ježiš kráčal popri Galilejskom
mori a začal oslovovať ľudí – pozývať ich, aby mu pomohli ohlasovať Božie
kráľovstvo. Ježiš si vybral svojich pomocníkov, ktorých nazývame apoštolmi.
Apoštolov bolo 12: Filip, Bartolomej, Tomáš, Matúš, Jakub Alfejov, Tadeáš,
Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský. Všimol si si, že 4 mená ešte chýbajú.
Spomenieš si, ktorí apoštoli sa spomínali v dnešnom evanjeliu?
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"Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Týmito slovami volá
Ježiš rybárov z evanjelia, aby sa stali jeho nasledovníkmi a pomocníkmi. A v
čom mu mali pomáhať? Ježiš chcel, aby mu pomáhali hovoriť ľuďom o Bohu a o
Božom kráľovstve. Aj z každého jedného z nás volá za pomocníka. Aj teba. Aj
teba pozýva k tomu, aby si ohlasoval Boha každý jeden deň všade, kam pôjdeš.
Ako odpovieš na Jeho pozvanie?

Liturgický program
20. jún

Náš prep. otec Samson Pohostinný

6:30 csl. sv. lit. (HP 239); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
223); Ap. zač. 94. (Rim 7, 1 – 13); Mt zač. 34. (9,
36 – 10, 8; 17:45 Akatist k Sv. Duchu

7:30 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 Sv. Duchu

21. jún

28. jún

Sv. mučeník Julián Tarzský

Prenesenie pozostatkov sv. nezištníkov
Kýra a JánaV

6:30 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)

29. jún

Sv. hieromuč. Eusebios, biskup

Sv. apoštolov Petra a Pavla. Prikázaný
sviatok. Myrovanie.

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); 17:45 Moleben k Ježišovi
Kristovi

6:30 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)

23. jún

30. jún

Sv. mučenica Agripína

Zbor sv. dvanástich apoštolov

24. jún

1. júl

Sviatok Božského Srdca Ježiša Krista.
Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Myrovanie.
Voľnica.

Sv. nezištníci a divotvorcovia Kozma a
Damián

25. jún

2. júl

6:30 csl. sv. lit. (HP 242, 391); 17:30 sl. sv. lit.
(PZ 226, 369); Ap. zač. 306. (Hebr 2, 11 – 18);
Jn zač. 9. (3, 13 – 17); 17:15 Moleben k Božskému Srdcu Ježišovmu

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

6:30 csl. sv. lit. (HP 245); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
97); Ap. zač. 85. (Rim 3, 28 – 4, 3); Mt zač.
24. (7, 24 – 8, 4); 17:00 Veľká večiereň; 18:45
Novéna k Matke ustavičnej pomoci

Detské okienko

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); 18:45 Veľká večiereň s lítiou

22. jún

6:30 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); 18:45 Veľká večiereň s lítiou

6:30 sl. sv. lit. (PZ 373); 18:00 csl. sv. lit. (HP
395); ; Ap. zač. 106. (Rim 11, 13 – 24); Mt zač.
43. (11, 27 – 30); 19:00 - 21:00 Tichá adorácia s
Korunkou B. milosrdenstva a požehnaním

6:30 csl. sv. lit. (HP 114, 158); 17:30 sl. sv. lit.
(PZ 114, 162); Ap. zač. 107. (Rim 11, 25 – 36); Mt
zač. 44. (12, 1 – 8); Celodenná adorácia podľa
rozpisu

Uloženie rúcha Bohorodičky v
Blachernách. Fatimská sobota.

6:30 csl. sv. lit. (HP 397); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
99); Ap. zač. 92. (Rim 6, 11 – 17); Mt zač. 26. (8,
14 – 23); 17:00 Mariánske večeradlo

26. jún

3. júl

3. nedeľa po Päťdesiatnici

4. nedeľa po Päťdesiatnici

6:30 Utiereň; 7:30 csl. sv. lit. (HP 98); 9:00
sl. sv. lit. (PZ 97); 10:30 sl. sv. lit. (PZ 97); Ap.
zač. 88. (Rim 5, 1 – 10); Mt zač. 18. (6, 22 –
33); 17:00 Každodenná večiereň

Pripravil o. J. Varga

27. jún

Sv. hieromuč. Metod, biskup

6:30 Utiereň; 7:30 csl. sv. lit. (HP 100); 9:00
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

o. Ján Varga
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