Liturgický program
PONDELOK 30. máj
Prepodobný Izák
Rim 7, 1 – 13, zač. 94; Mt 9, 36 – 10, 8, zač. 34
(HS: 254; PZ: 223)
07.00 za zdravie a požehnanie Zdena,
Heleny
UTOROK 31. máj
Svätý apoštol Hermas
Rim 7, 14 – 8, 2, zač. 95; Mt 10, 9 – 15, zač. 35
(HS: 254; PZ: 223)
18.00 + Anna Martonová
STREDA 1. jún
Mučeník Justín Filozof a spol.
Rim 8, 2 – 13, zač. 96; Mt 10, 16 – 22, zač. 36
(HS: 254; PZ: 223)
18.00 + Konštantín, Anton, Jozef
ŠTVRTOK 2. jún
Zakončenie sviatku Najsvätejšej Eucharistie.
Patriarcha Nikefor Vyznávač
Rim 8, 22 – 27, zač. 98; Mt 10, 23 – 31, zač. 37
(HS: 254; PZ: 223)
18.00 + Anna Lazorčáková
PIATOK 3. jún
Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Odporúčaný sviatok. Voľnica. Myrovanie
Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Jn 3, 13 – 17, zač. 9
(HS: 257; PZ: 226)
18.00 za zdravie a požehnanie členov
Ružencového bratstva
SOBOTA 4. jún
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Svätý
Métrofanés, konštantínopolský patriarcha
Rim 3, 28 – 4, 3, zač. 85; Mt 7, 24 – 8, 4, zač.
24 (HS: 260; PZ: 229)
07.00 + Ján, Anna Borošovci
NEDEĽA 05. jún
Tretia nedeľa po Päťdesiatnici. Hieromučeník
Dorotej

Rim 5, 1 – 10, zač. 88; Mt 6, 22 – 33, zač. 18
(HS: 144; PZ: 97); 2, hlas; 11.00 hod.
PONDELOK 6. jún
Prepodobný divotvorca Bessarión. Prepodobný vyznavač Hilarión Nový
Rim 9, 18 – 33, zač. 102; Mt 11, 2 – 15, zač.
40 (HS: 154; PZ: 108)
UTOROK 7. jún
Hieromučeník Teodot Ankyrský
Rim 10, 11 – 11, 2a, zač. 104; Mt 11, 16 – 20,
zač. 41 (HS: 155; PZ: 109)
STREDA 8. jún
Prenesenie ostatkov Teodora Stratiláta
Rim 11, 2b – 12, zač. 105; Mt 11, 20 – 26, zač.
42 (HS: 156; PZ: 111)
ŠTVRTOK 09. jún
Arcibiskup Cyril Alexandrijský
Rim 11, 13 – 24, zač. 106; Mt 11, 27 – 30, zač.
43 (HS: 157; PZ: 112)
PIATOK 10. jún
Hieromučeník Timotej
Rim 11, 25 – 36, zač. 107; Mt 12, 1 – 8, zač.
44 (HS: 159; PZ: 114)
SOBOTA 11. jún
Apoštoli Bartolomej a Barnabáš
Rim 6, 11 – 17, zač. 92; Mt 8, 14 – 23, zač. 26
(HS: 385; PZ: 365)
NEDEĽA 12. jún
Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobný
Onufrios Veľký
Rim 6, 18 – 23, zač. 93; Mt 8, 5 – 13, zač. 25
(HS: 144; PZ: 99); 3, hlas; 10.00 hod.
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Poď za mnou
Mt 4, 18 – 23
Koľko rôznych povolaní , ktorými
sa Boh prihovoril ľuďom a sú opísané
vo Svätom písme, si pamätáte? Jedno
z najznámejších asi bude povolanie
praotca Abraháma. Boh sa mu prihovoril veľmi zvláštnym spôsobom, keď
mu povedal: „Odíď zo svojej krajiny,
od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti
ukážem. Urobím z teba veľký národ,
požehnám ťa...“ (Gn 12, 1 – 2). Ale ešte
pred ním počul iné povolanie spravodlivý Noe. Jemu Boh povedal tieto slová:
„Predo mnou nastal koniec všetkému,
čo má telo, lebo zem je preplnená ich
neprávosťou a ja ich zničím aj so zemou.
Urob si koráb z cyprusového dreva...
Všetko, čo je na zemi, zahynie. S tebou
však uzavriem zmluvu...“ (Gn 6, 13 –
18). Keď si Boh zasa iným spôsobom
povolával k záchrane veľkej rodiny patriarchu Jakuba jedného z jeho synov
– Jozefa, nechal ho najprv vlastnými
bratmi predať do egyptského otroctva. Až potom
po rokoch ho povýšil a urobil pánom celej egyptskej
krajiny.
Každé z týchto uvedených povolaní je iné. Je
špecifické a zároveň aj prepojené s poslaním, pre ktoré
Boh konkrétneho človeka
povoláva. Ale pri všetkých
povolaniach
môžeme
vidieť jednu charakteristickú črtu. Boh si nevy-

berá k poslaniu, ktoré má, odborníkov.
Nevybral si Noema, pretože bol najlepší
tesár, staviteľ lodí a zoológ. Nevybral si
Abraháma preto, že bol ten najviac veriaci a navyše dosť plodný, aby sa z neho
mohol stať veľký národ. A nevybral si ani
Jozefa kvôli tomu, že bol odborník na
poľnohospodárstvo a krízové situácie a
tiež preto, že by bol pripravený odpúšťať
všetky na ňom spáchané krivdy. Nikto z
povolaných nebol žiadnym expertom.
Boha zaujíma len jedno. Prijmeš pozvanie? Ja sám ťa povolávam. Všetko ostatné je moja starosť. Od teba chcem len
jedno – ochotu. Prijať pozvanie.
Dnes počúvame v evanjeliu o tom,
ako si Ježiš povoláva prvých učeníkov.
Jeho zámerom je pripraviť si rybárov
ľudí. Poďte za mnou! Peter a Andrej
nechajú svoje siete a idú za ním. Jakub
a Ján takisto nechajú loď, svojho otca a
nasledujú ho. Ani jeden z nich sa Ježiša
nepýta: „Ako to chceš s nami urobiť?“
Možno im to ani nenapadlo. To dôležitejšie však
je, že pozvanie prijali. Aj
s tebou, s každým z nás
má Boh svoje zámery. A
nikto z nás nie je expert na
životné situácie. Ale prijmi
pozvanie a vedenie, ktoré ti
Boh ponúka. On stále vie,
čo robí. Ty „len“ počúvaj a
konaj, čo hovorí, a ostatné
nechaj na neho.
otec Marek

Oznamy
4Sväté liturgie v nedeľu 5. júna: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 Ľubovec
4Sväté liturgie v nedeľu 12. júna: 08.00 Janov; 10.00 Ľubovec. Čas bohoslužby
v Ruských Pekľanoch bude vyhlásený dodatočne budúcu nedeľu.
4Májové a júnové pobožnosti
Z mesiaca máj zostávajú už len posledné dva dni. Pri svätých liturgiách bude ešte moleben k Presvätej Bohorodičke. V júni zasvätenom úcte Božského srdca sa budeme pri svätých
liturgiách modliť Moleben k Božskému srdcu, na ktorý vás všetkých srdečne pozývam.
4Sviatok Najsvätejšieho Ježišovho srdca
V piatok 3. júna je sviatok Najsvätejšieho Ježišovho srdca. Svätá liturgia bude
o 18.00 hod. Pri sv. liturgii bude myrovanie. V tento deň je voľnica.
4Celodenná poklona
V ten istý deň je tiež prvý v mesiaci, preto bude chrám otvorený k celodennej
poklone pred Najsvätejšou Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.
4Spovedanie
Prvopiatkové spovedanie sa presunie na štvrtok 2. júna. Dopoludnia budem
spovedať chorých a popoludní od 16.00 hod. budem spovedať v chráme.
4Duchovné cvičenia
V priebehu týždňa od 6. do 10. júna budem v Lomnici dávať duchovné
cvičenia pred kňazskou vysviackou budúcim novokňazom, preto tu vo farnosti
sv. liturgie nebudú. V sobotu 11. júna ešte sv. liturgia nebude, ale o 9.00 hod.
bude spoveď prvoprijímajúcich detí, ich rodičov a ostatných príbuzných.
4Prvé sväté prijímanie
V nedeľu 12. júna je vo farnosti slávnosť prvého svätého prijímania. Svätá
liturgia bude o 10.00 hod. Prvé tri lavice na ľavej strane v chráme preto budú
rezervované pre najbližšiu rodinu prvoprijímajúcich detí.

Prepodobný Onufrios Veľ ký
O živote svätého Onufria sa dozvedáme zo slov prepodobného Pafnúcia,
ktorý ho stretol pri svojom putovaní za starcami púšte. Svätý Onufrios žil ako
pustovník 60 rokov. Predpokladá sa, že sa narodil okolo roku 320 v Perzii ako
syn perzského monarchu, ktorý ho na podnet z neba poslal do monastiera. Toto
mníšske spoločenstvo sa vyznačovalo veľkou láskou k Bohu i k bratom a vládla v
ňom atmosféra spokojnosti, modlitby a pôstu. Onufrios si toto miesto vážil, ale
kvôli Pánovi sa rozhodol zrieknuť aj tohto pôžitku, ktoré prináša spoločenstvo
bratov. Vybral sa do púšte, kde sa istý čas priúčal pustovníckemu spôsobu života
u jedného starca. Počas 60 rokov potom viac nevidel žiadneho človeka. Podľa
legendy mu najprv potravu a vodu prinášal Pánov anjel. Neskôr vedľa pustovne
našiel datľovník s 12 konármi, ktorého plody ho sýtili, vždy jeden konár na jeden
mesiac v roku. Neďaleko stromu našiel prameň čistej vody. Vždy v sobotu a
nedeľu mu anjel prinášal Eucharistiu. Keď mu zacnelo za pohľadom na človeka,
odnášali ho anjeli k spoločenstvu svätých, pri ktorých mohol načerpať povzbudenie do ďalšej askézy. Deň pred odchodom do nebeského domova mu poslal
prepodobného Pafnúcia, s ktorým strávil deň a noc v duchovnom rozhovore a
modlitbe a ktorý potom s úctou pochoval telo zosnulého Onufria.

Duchovné otázniky
Na stránkach Farského hlásnika pokračujeme vo vyučovaní o sviatostiach,
ktoré máme v Katolíckej cirkvi. Postupne sme prešli sviatosť krstu a sviatosť myropomazania. Teraz pokračujeme sviatosťou Eucharistie, ktorá je treťou v poradí a
zároveň je poslednou z iniciačných sviatostí. Pohľad na Eucharistiu z pastoračného
hľadiska máme za sebou a teraz uvádzame, čo píše o Eucharistii Katechizmus Katolíckej cirkvi. Nakoniec sa pozrieme na túto sviatosť z pohľadu cirkevného práva.

Eucharistia
„TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU“
1342 Cirkev bola už od začiatku
verná tomuto Pánovmu príkazu. O jeruzalemskej cirkvi sa hovorí: „Vytrvalo
sa zúčastňovali na učení apoštolov a
na bratskom spoločenstve, na lámaní
chleba a na modlitbách… Deň čo deň
svorne zotrvávali v chráme, po domoch
lámali chlieb a s radosťou a úprimným
srdcom požívali pokrm“ (Sk 2, 42. 46).
1343 Kresťania sa schádzali „na
lámanie chleba“ (Sk 20, 7) najmä „v
prvý deň týždňa“, čiže v nedeľu, v
deň Ježišovho zmŕtvychvstania. Od
tých čias sa až po naše dni pokračuje
v slávení Eucharistie, takže dnes ho
nachádzame v Cirkvi všade s tou istou
základnou štruktúrou. Zostáva stredobodom života Cirkvi.
1344 Tak putujúci Boží ľud od
jedného slávenia po druhé ohlasuje
Ježišovo veľkonočné tajomstvo, „kým
nepríde“ (1 Kor 11, 26), a kráča po „úzkej ceste kríža“ k nebeskej hostine, na
ktorej všetci vyvolení zasadnú k stolu
Kráľovstva.
IV. Liturgické slávenie Eucharistie
LITURGIA V PRIEBEHU
STOROČÍ
1345 Už z 2. storočia máme svedectvo svätého Justína mučeníka o
hlavných líniách priebehu slávenia

Eucharistie. Až dodnes ostali rovnaké
vo všetkých veľkých liturgických rodinách. Takto píše Justín okolo roku 155,
aby pohanskému cisárovi Antoninovi
Piovi (138 – 161) vysvetlil, čo robia
kresťania: „V deň nazývaný dňom Slnka
všetci, či už bývajú v mestách, alebo na
vidieku, schádzajú sa na to isté miesto.
Čítajú sa pamäti apoštolov alebo spisy
prorokov, pokiaľ to čas dovolí. Keď lektor skončí, predsedajúci v príhovore
napomína a povzbudzuje do nasledovania takých skvelých vecí. Potom
všetci spoločne vstaneme a modlíme
sa... aj za seba samých…, aj za všetkých
ostatných, nech sú kdekoľvek…, aby
sme boli nájdení ako tí, čo skutkami
žijú správnym životom a zachovávajú
prikázania, a tak dosiahli večnú spásu.
Keď modlitbu skončíme, pozdravíme
sa navzájom bozkom.
Potom tomu, čo predsedá bratom,
prinesú chlieb a kalich vody a vína.
On ich vezme a vzdáva chválu a slávu
Otcovi vesmíru skrze meno Syna a
Svätého Ducha a koná dlhé vzdávanie
vďaky (po grécky eucharistia) za to,
že nás uznal za hodných týchto darov.
Keď skončí modlitby a vzdávanie
vďaky, všetok prítomný ľud nadšene
zvolá: ,Amen!‘
Keď predsedajúci skončil vzdávanie
vďaky a všetok ľud nadšene zvolal, tí,
čo sa u nás volajú diakoni, rozdeľujú
všetkým prítomným chlieb, víno a
vodu, ktoré boli ,eucharistizované‘, a
zanesú (z nich) neprítomným.“
otec Marek

