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Otvor mi oči pre krásu svojho sveta,
daj mi pozorný sluch pre hlas stvorenia.
Ďakujem ti za tie dni voľnosti. Daj, aby
som nazbieral silu, aby som bol láskavejší.

Daj mi slová a skutky, ktoré dávajú
radosť. Na všetkých cestách nech je so
mnou tvoja láska. Daj, nech sa vrátim
domov bohatý skúsenosťami a novou
silou.

Stretnem sa s ľuďmi, blízkymi i cu-

Slová jednej modlitby od Pereiru

»

»

V utorok 5. júla máme sviatok sv.
Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov.
Sv. liturgie budú ako v nedeľu, t.j.
o 7.30, 9.00 a 10.30 hod. Veľkú
večiereň sviatku sa pomodlime v
pondelok po večernej sv. liturgii.
Prípravu na odpustovú slávnosť
začíname v stredu 6. júla. Pri
všetkých sv. liturgiách odznejú
príhovory na zaujímavé témy.
Po večerných sv. liturgiách sa
pomodlime tieto pobožnosti: Akatist
požehnania rodín v stredu; tichá
adorácia s požehnaním a korunkou
vo štvrtok; Akatist k sv. archanjelovi
Michalovi v piatok a veľká večiereň s
lítiou v sobotu. Samotná odpustová
slávnosť sa uskutoční v nedeľu 10.
júla s nasledovným programom:
6.30 utiereň, 7.30 sv. liturgia s
myrovaním
(cirkevnoslovanská),
9.00 mariánske večeradlo, 9.45
Slovo o blahoslavenom Pavlovi,
10.00 Akatist k bl. Pavlovi, 10.30
slávnostná slovenská sv. liturgia
s myrovaním. Srdečne vás na náš
odpust pozývame.
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V piatok 15. júla je voľnica.
Pozývame vás na archieparchiálnu
odpustovú slávnosť do Ruských
Pekľan (rodiska bl. P. P. Gojdiča),
ktorá sa uskutoční v sobotu 16. júla
s nasledovným programom: 9.15
Akatist k blahoslavenému, 10.00
archijerejská sv. liturgia.
V nedeľu 17. júla bude Moleben k
bl. P. P. Gojdičovi po každodennej
večierni (cca 17.45).
V stredu 20. júla máme sviatok
sv. proroka Eliáša. Sv. liturgie
budú ako zvyčajne o 6.30 a 18.00
hod. Po večernej sv. liturgii bude
posvätenie vozidiel (áut, kočíkov,
bicyklov, odrážadiel, kolobežiek
a pod.). Veľkú večiereň sviatku sa
pomodlime v utorok po večernej sv.
liturgii.
Všetkým
prajeme
požehnané
prežitie prázdnin všade tak, kde sa
budete nachádzať.
o. Peter Kačur
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Evanjelium nie je destilovaná voda
Pápež František 29. júna 2022
na slávnosť sv. apoštolov Petra a
Pavla predniesol slová, ktoré hovoria o cirkvi práve v nádväznosti na
život týchto dvoch kniežat cirkvi v
spojení s prebiehajúcou synodou.
Položil dve základné otázky: Čo
môžem urobiť pre cirkev? a Čo ako
cirkev môžeme spoločne urobiť, aby
svet, v ktorom žijeme, bol ľudskejší,
spravodlivejší, solidárnejší, otvorenenjší voči Bohu medziľudskému
bratstvu?
Odpoveď na prvú otázku je veľmi jednoduchá - nesťažovať sa na
ňu, ale zasadiť sa za ňu. Mať účasť
na živote cirkvi s elánom a pokorou, pretože nemáme byť pasívnymi
divákmi, a angažovať sa v spoločenstve neznamená zabrať scénu,
považovať sa za lepších a zabrániť
ostatným, aby sa priblížili. Cirkev v
synodálnom procese vyžaduje účasť
všetkých ľudí, pričom nikto nezaujíma miesto iných alebo im je nadradený. Neexistujú kresťania prvej
a druhej triedy, všetci sú povolaní.
Mať účasť znamená pokračovať v
dobrom boji ako sv. apoštol Pavol.
Skutočne ide o boj, pretože ohlasovanie evanjelia nie je neutrálne.
Evanjelium nie je destilovaná voda.
Nenecháva veci také aké sú, neprijíma kompromis s týmto svetom. Práve naopak, zapaľuje oheň Božieho
kráľovstva tam, kde vládnu mechanismy ľudskej moci, zla, násilia, korupcie, nespravodlivosti a marginalizá-

cie. Od Ježišovho zmŕtvychvstania
začal veľký zápas medzi životom a
smrťou, nádejou a zúfalstvom, zmierením sa s tým najhorším a zápasom
o to najlepšie.
Odpoveď na druhú otázku je
neuzamknutie sa vo svojich cirkevných kruhoch a nezaseknúť sa v neplodných diskusiách. Dávať si pozor
na klerikalizmus. Ide o zvrátenosť.
Služobník, ktorý podľahne klerikalizmu, sa vydal zlým smerom, ale ešte
horší sú klerikálni laici. Dávajme si
preto pozor, aby sme sa naopak stali
kvasom v tomto svete. Spoločne sa
môžeme a musíme zhostiť starostlivosti o ľudský život, ochranu stvorenia, dôstojnosť práce, problémy v rodinách, životné podmienky starších,
opustených, odmietaných a opovrhovaných ľudí. Máme byť cirkvou,
ktorá podporuje kultúru starostlivosti, ktorá hladí, súcití so slabými a bojuje proti akejkoľvek forme úpadku,
aby sa tak v živote každého človeka
rozžiarila radosť z evanjelia - to je
náš boj. Vyvstávajú tu mnohé pokušenia: túžba po predchádzajúcej zotrvačnosti, nostalgické ohliadanie sa
za minulými lepšími časmi. Neupadnime však do tohto spiatočníctva,
ktoré je dnes v cirkvi veľmi módne.
Tieto veci dokážeme iba spoločne.
Nikdy nie sami, ale s celým svätým
Božím ľudom.
Podľa homílie pápeža Františka
spracoval o. Peter Kačur

Slovo na úvod

dzími, ďakujem ti a prosím ťa, aby som
vedel načúvať, aby som sa priblížil im a
ich svetu, aby som im porozumel, lebo
nemám čas.

Oznamy

Som šťastný, mám voľno. Čas pre
seba, čas pre teba. Očakávam veľa slnko, oblaky, vietor, vodu, diaľky, priateľov.

Liturgický program
4. júl

Sv. všechválna mučenica Eufémia

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); 18:45 Veľká večiereň

6:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
108); Ap. zač. 121. (Rim 16, 17 – 24); Mt zač. 51.
(13, 10 – 23)

5. júl

12. júl

Sv. apoštolom rovní Cyril a Metod

Sv. mučeníci Proklos a Hilarios

6. júl

13. júl

Prepodobný o. Sisoés Veľký

Zhromaždenie k sv. archanjel. Gabrielovi

7. júl

14. júl

Prepodobný o. Tomáš z Maley a Akkakios

Sv. apoštol Akvila

8. júl

15. júl

Sv. veľkomuč. Prokop

Sv. apoštolom rovný a veľký knieža
Vladimír. Voľnica.

6:30 csl. sv. lit. (HP 400); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
111); Ap. zač. 117. (Rim 15, 7 – 16); Mt zač. 48.
(12, 38 – 45); 18:45 Akatist požehnania rodín

6:30 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); 18:45 – 21:00 Tichá adorácia
ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a
požehnaním

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); 18:15 Akatist k sv. Michalovi

9. júl
Sv. hieromučeník Pankrác

6:30 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 s lítiou

6:30 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)

6:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111);
Ap. zač. 127. (1 Kor 2, 9b – 3, 8); Mt zač. 53. (13,
31 – 36a)

6:30 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 – 21:00 Tichá adorácia
ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a
požehnaním
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25. júl

Sv. mučeník Hyacint z Amastridy

Zosnutie sv. Anny

6:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
108); ; Ap. zač. 134. (1 Kor 5, 9 – 6, 11); Mt zač.
56. (13, 54 – 58)

6:30 csl. sv. lit. (HP 414); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
385); Ap. zač. 142 (1 Kor 9, 13 – 18); Mt zač. 65.
(16, 1 – 6)

19. júl

26. júl

Prep. matka Makrína

Sv. hieromučeník Hermolas a spoločníci

20. júl

27. júl

Sv. a slávny prorok Eliáš

Sv. veľkomučeník a uzdr. Panteleimón

21. júl

28. júl

Prepodobný o. Simeon a Ján

Sv. apošt. a diakoni Prochor, Nikanor,
Timón a Parmenas

6:30 sl. sv. lit. (PZ 381); 18:00 csl. sv. lit. (HP
408); Ap. zač. 136. (1 Kor 6, 20b. – 7, 12); Mt
zač. 57. (14, 1 – 13); 18:45 Veľká večiereň

6:30 csl. sv. lit. (HP 410); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
382); Ap. zač. 137. (1 Kor 7, 12b – 24); Mt zač.
60. (14, 35 – 15, 11); 18.45 Posvätenie vozidiel

6:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113);
Ap. zač. 138. (1 Kor 7, 24 – 35); Mt zač. 61. (15,
12 – 21); 18:45 – 21:00 Tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním

6:30 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)

6:30 csl. sv. lit. (HP 416); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111);
Ap. zač. 145. (1 Kor 10, 12 – 22); Mt zač. 68. (16,
20 – 24)

6:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113);
Ap. zač. 147. (1 Kor 10, 28 – 11, 7); Mt zač. 69.
(16, 24 – 28); 18:45 Večeradlo obetované za
kňazov; 19:30 - 21:00 Tichá adorácia s Korunkou B. milosrdenstva a požehnaním

22. júl

29. júl

Sv. myronosička a apoštolom rovná Mária
Magdaléna

Sv. mučeník Kallinik

16. júl

23. júl

30. júl

Sv. hieromučeník Aténogénes a jeho
desiati spoločníci

Sv. mučeníci Trofim, Teofil a spol.

Sv. apoštol Silas, Silván a spoločníci

6:30 csl. sv. lit. (HP 115); 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

6:30 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 Veľká večiereň; 18:45 Novéna
k Matke ustavičnej pomoci

24. júl

31. júl

7. nedeľa po Päťdesiatnici. Sv. mučeníci
Boris a Gleb.

8. nedeľa po Päťdesiatnici. Vynesenie
driev sv. a životodárneho Kríža.

6:30 csl. sv. lit. (HP 403); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
114); Ap. zač. 130b. (1 Kor 4, 5 – 8); Mt zač. 55.
(13, 44 – 54a)

6:30 csl. sv. lit. (HP 405); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
101, 379); Ap. zač. 100. (Rim 9, 1 – 5); Mt zač.
32. (9, 18 – 26); 17:00 Veľká večiereň

10. júl

17. júl

5. nedeľa po Päťdesiatnici. Odpust.

6. nedeľa po Päťdesiatnici

6:30 Utiereň; 7:30 csl. sv. lit. (HP 101,401);
10:30 sl. sv. lit. (PZ 100, 379); Ap. zač. 103.
(Rim 10, 1 – 10); Mt zač. 28. (8, 28 – 9, 1);
9:00 Mariánske večeradlo; 9:45 Slovo o bl.
Gojdičovi; 10:00 Akatist k bl. P. P. Gojdičovi

18. júl

11. júl

Sv. Andrej Jeruzalemčan

7:30 csl. sv. lit. (HP 398); 9:00 sl. sv. lit. (PZ
376); 10:30 sl. sv. lit. (PZ 376); . Ap. zač. 114.
(Rim 14, 9 – 18); Mt zač. 46. (12, 14 – 16. 22 –
30)

Liturgický program

6:30 Utiereň; 7:30 csl. sv. lit. (HP 102, 407);
9:00 sl. sv. lit. (PZ 101, 379); 10:30 sl. sv. lit.
(PZ 101, 379); Ap. zač. 110. (Rim 12, 6 – 14); Mt
zač. 29. (9, 1 – 8); 17:00 Každodenná večiereň + Moleben k bl. P. P. Gojdičovi
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6:30 csl. sv. lit. (HP 411); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
384); Ap. zač. 139. (1 Kor 7, 35 – 8, 7); Mt zač.
63. (15, 29 – 31)

6:30 Utiereň; 7:30 csl. sv. lit. (HP 104, 413);
9:00 sl. sv. lit. (PZ 103); 10:30 sl. sv. lit. (PZ
103); Ap. zač. 116. (Rim 15, 1 – 7); Mt zač. 33.
(9, 27 – 35); 17:00 Každodenná večiereň

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)

6:30 Utiereň; 7:30 csl. sv. lit. (HP 105); 9:00
sl. sv. lit. (PZ 104); 10:30 sl. sv. lit. (PZ 104);
Ap. zač. 124. (1 Kor 1, 10 – 18); Mt zač. 58. (14,
14 – 22); 17:00 Každodenná večiereň

o. Ján Varga
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