Liturgický program
PONDELOK 20. jún
Hieromučeník Metod
Rim 16, 17 – 24, zač. 121; Mt 13, 10 – 23, zač.
51 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Ján Chomjak
UTOROK 21. jún
Mučeník Julián Tarzský
1 Kor 1, 1 – 9, zač. 122; Mt 13, 24 – 30, zač. 52
(HS: 155; PZ: 109)
18.00 Michal, Veronika, Ján, Terézia

1 Kor 5, 9 – 6,11, zač. 134, Mt 13, 54 – 58,
zač. 56 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + František, Stanislav
UTOROK 28. jún
Prenesenie ostatkov nezištníkov Kýra a Jána
1 Kor 6,20b – 7, 12, zač. 136; Mt 14, 1 – 13,
zač. 57 (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + Vladislav

STREDA 22. jún
Hieromučeník Eusebios
1 Kor 2, 9b – 3, 8, zač. 127; Mt 13, 31 – 36a,
zač. 53 (HS: 156; PZ: 111)
18.00 + František, Stanislav

STREDA 29. jún
Apoštoli Peter a Pavol. Prikázaný sviatok.
Myrovanie
2 Kor 11, 21 – 12, 9, zač. 193; Mt 16, 13 – 19,
zač. 67 (HS: 390; PZ: 371)
18.00 za zdravie a požehnanie prvoprijímajúcich detí

ŠTVRTOK 23. jún
Mučenica Agripína
1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Mt 13, 36 – 43, zač.
54 (HS: 157; PZ: 112)
18.00 za zdravie a požehnanie Hanky

ŠTVRTOK 30. jún
Zbor dvanástich apoštolov
1 Kor 7, 24 – 35, zač. 138; Mt 15, 12 – 21, zač.
61 (HS: 392; PZ: 373)
18.00 + Anna Martonová

PIATOK 24. jún
Narodenie Jána Krstiteľa. Voľnica
Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Lk 1, 1 – 25. 57 –
68. 76. 80., zač. 1 (HS: 388; PZ: 369)
18.00 za zdravie a požehnanie dobrodincov,
darcov a pomocníkov pri oprave chrámu

PIATOK 1. júl
Nezištníci a divotvorci Kozma a Damián
1 Kor 7, 35 – 8, 7, zač. 139; Mt 15, 29 – 31,
zač. 63 (HS: 159; PZ: 114)
18.00 za zdravie a požehnanie členov
Ružencového bratstva

SOBOTA 25. jún
Prepodobná mučenica Febrónia
Rim 9, 1 – 5, zač. 100; Mt 9, 18 – 26, zač. 32
(HS: 160; PZ: 115)
07.00 + z rodiny Rypákovej a Babečkovej

SOBOTA 2. júl
Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v
Blachernách
Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Mt 10, 37 – 11, 1, zač.
39 (HS: 393; PZ: 374)
07.00 za zdravie a požehnanie Miroslava,
Moniky, Ivety, Márie, Jozefa

NEDEĽA 26. jún
Šiesta nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobný
otec Dávid zo Solúna
Rim 12, 6 – 14, zač. 110; Mt 9, 1 – 8, zač. 29
(HS: 148, PZ: 101); 5. hlas; 08.00 hod.
(o. Jozef Sopko)
PONDELOK 27. jún
Prepodobný otec Samson Pohostinný

NEDEĽA 3. júl
Siedma nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeník
Hyacint
Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 9, 27 – 35, zač. 33
(HS: 149; PZ:103); 6. hlas; 11.00 hod.
(o. Jozef Sopko)
Zdroj: Slovo
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Cena života
Mt 8, 28 – 9, 1
Verím, že pri otázke, aká je cena
ľudského života, by mnohí akosi automaticky odpovedali to staré známe:
nevyčísliteľná. Možno by niekto reagoval
spôsobom, že už len uvažovať o nejakej
číselnej hodnote ľudského života nie je
na mieste, že je to nehumánne. Ono by
to naozaj takto malo byť, ale prax nám
ukazuje niečo celkom iné. Vidíme, že je
rozdiel medzi životom a životom. Pre
jeden ľudský život musí stačiť nemocnica okresného či krajského mesta, pre
iný život sa nájde špičková nemocnica
v zahraničí. Ale podobné rozdielne
hodnoty medzi životom a životom
nájdeme aj inde ako v zdravotnej starostlivosti. Cenovku na seba dnes môže
dostať dieťa, za ktoré sú bohatí bezdetní
rodičia ochotní zaplatiť akúkoľvek cenu.
Za životne dôležité ľudské orgány, ktoré
sú potrebné k transplantácii a dá sa na
nich zarobiť, neváhajú niektorí vziať
život inému človeku. Svojej cenovky sa
dokonca dočkal aj sám Boží Syn. Jeho
život mal pre niekoho hodnotu tridsať
strieborných.
Začal som dnes otázkou o hodnote
ľudského života preto, lebo nás pred
ňu stavia príbeh nedeľného evanjelia.
Ježiš zachráni život a vyslobodí z moci
celého zástupu diablov dvoch ľudí. Ale!
Doplatí (či zaplatí?) na to veľká črieda
svíň. Ľudia z okolia Gadarského kraja
sa zľaknú. Cena, za akú boli zachránené
dva ľudské životy, sa im zdá privysoká.
Ľudia v našom kraji, my sami, sme
lepší ako oni? Pre teba má akú cenu život

iného? Nevyčísliteľnú? Nie. Každý z nás
robí rozdiel medzi životom a životom.
Za život blízkeho človeka by sme možno
boli ochotní dať čokoľvek. Ale cudzí
život či život niekoho zlého pre nás až
takú hodnotu nemá. Jediný, kto v tomto
nerobí rozdiel, je Ježiš Kristus. Preňho
má každý život rovnakú hodnotu. On
zomrel presne tak isto za zbožného
človeka, ako aj za toho najväčšieho
zločinca. A cez skutok obetovania seba
samého dal novú, najvyššiu hodnotu
každému ľudskému životu.
Prednedávnom išiel v televízii jeden
starší vojnový film – Zachráňte vojaka
Ryana. Je to príbeh malej skupiny amerických vojakov počas druhej svetovej
vojny na území Francúzska, ktorí sa
snažia nájsť a zachrániť mladého vojaka
Ryana. Vo vojne totiž padli jeho traja
súrodenci, a tak chcela vláda spojených
štátov matke zachrániť aspoň posledného z jej synov. Úlohu sa podarilo
splniť, ale celá skupina vojakov, ktorá ho
išla hľadať a zachrániť, pritom zahynula. Šesť či sedem životov vyhaslo na
záchranu jedného. Preto sa zachránený
Ryan snažil splniť poslednú prosbu
zomierajúceho vojaka a snažil sa prežiť
svoj život najlepšie, ako vedel.
Aj za naše životy bolo draho zaplatené.
Nie zvieratami ani pokladmi sveta, ale
krvou a životom Božieho Syna. Prežime
ich teda najlepšie, ako len vieme. A nech
má v našich očiach presne takú hodnotu
aj život každého blížneho.
otec Marek

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

LITURGIA V PRIEBEHU STOROČÍ
1346 Liturgia Eucharistie prebieha
podľa základnej štruktúry, ktorá sa zachovala cez stáročia až po naše časy. Rozvíja
sa v dvoch hlavných momentoch, ktoré
tvoria v základe jednotu:
— zhromaždenie sa, liturgia slova s
čítaniami, homíliou a modlitbou veriacich;

— eucharistická liturgia s predložením
chleba a vína, konsekračným vzdávaním
vďaky a prijímaním.
Liturgia slova a eucharistická liturgia tvoria spolu „jediný úkon kultu“; stôl
pripravený pre nás v Eucharistii je totiž
zároveň stolom Božieho slova i stolom
Pánovho tela.

Prepodobný Dávid Solúnsky
Pamiatku prepodobného Dávida Solúnskeho si pripomíname 26. júna. Blažený
Dávid bol od raného detstva privyknutý na odriekanie. Neskôr po svojom vstupe
do kláštora sa rozhodol pre pustovnícky život. S túžbou poznať Boha neustále prosil v modlitbách o dar múdrosti a pokory. Neďaleko Solúna zbadal vedľa chrámu
mandľovník. Vyliezol naň a ostal tam žiť tri roky. Až na Pánov príkaz zišiel a žil ďalej
v pustovni. Svoju myseľ neustále upriamoval na Boha a za túto čnosť bol natoľko obdarený, že si ho pripomíname ako divotvorcu a ako ohnivý stĺp Cirkvi, ktorý osvetľuje
cestu znameniami a zázrakmi. Mal dar vyháňať démonov a uzdravovať chorých.
Od mladosti znášal toľké trápenia, že nad ním časom stratili akúkoľvek moc. Na
požiadanie arcibiskupa Aristída šiel k cisárovi Justiniánovi I. v záležitosti presunu
administratívneho centra. Keď vstúpil do sály, na vlastnej dlani zapálil uhlie, vložil
k nemu tymian a takto okiadzal prítomných, pričom jeho ruky neutrpeli žiadnu
škodu. Pri pohľade na to
Justinián padol na tvár, uctil si Božieho služobníka
a okamžite vyhovel jeho
žiadosti. Cestou späť sa pri
plavbe po mori po modlitbách rozlúčil s bratmi, ktorí
ho sprevádzali a v pokoji
odovzdal dušu Bohu. Po
150 rokoch odkryli jeho
hrob v túžbe získať jeho ostatky k verejnej úcte. Telo
Dávida Solúnskeho našli
neporušené.

Oznamy
4Sväté liturgie v nedeľu 26. júna: 08.00 Ľubovec; v sobotu večer s platnosťou
na nedeľu: 16.30 Ruské Pekľany; 18.00 Janov.
4Sväté liturgie v nedeľu 03. júla: 11.00 Ľubovec; v sobotu večer s platnosťou
na nedeľu: 16.30 Ruské Pekľany; 18.00 Janov.
4Júnové pobožnosti
V mesiaci jún, ktorý je zasvätený úcte Božského srdca, sa pri svätých liturgiách
modlíme Moleben k Božskému srdcu, na ktorý vás všetkých srdečne pozývam.
4Sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa
V piatok 24. júna je sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa. V katedrálnom chráme
bude odpustová archijerejská sv. liturgia o 10.00 hod. U nás bude svätá liturgia o
18.00 hod. Pri sv. liturgii bude myrovanie. V tento deň je voľnica.
4Sviatok sv. Petra a Pavla
V V stredu 29. júna je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Svätá liturgia v Ľubovci bude o 18.00 hod. Pri sv. liturgiách bude namiesto myrovania Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.
4Zastupovanie
Nasledujúce dve nedele za sebou som pozvaný na primičné sv. liturgie, preto
ma bude vo farnosti zastupovať o. Jozef Sopko z Miklušoviec.
4Spovedanie
Týždeň od 27. júna je prvopiatkový. Spovedať tu v Ľubovci budem v piatok 1.
júla od 16.00 hod. Spoveď chorých bude dopoludnia od 08.15 hod.
4Celodenná poklona
V ten istý deň bude chrám otvorený aj k celodennej poklone pred Najsvätejšou
Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.
4Výdavky na obnovu chrámu
Chcel by som vás oboznámiť s doterajším financovaním obnovy nášho chrámu,
aby ste mali prehľad o použití vašich doterajších darov. Dlažba vo svätyni: dlaždice
+ mozaika – 380 eur; ostatný materiál (betón, lepidlo, lišty, špárovacia hmota) –
386 eur; práca na dlažbe a stierke stropu – 600 eur. Maľovanie chrámu: farby na
steny 363 eur; práca p. Mikuláš Štofan – zdarma. Maľovanie ikony Bohorodičky a
anjelov: materiál + práca – 1300 eur; prenájom lešenia – 144 eur. Drevený inventár: oltár: materiál + práca – 1000 eur; stojan na čítanie: materiál + práca – 280
eur; žertveník: materiál + práca – 550 eur. Ostatné: LED svietidlá – 150 eur; mikrofón – 100 eur; oltárne plachty – 100 eur; miništrantské košele – 60 eur. Spolu
je to približne 5400 eur. Srdečná vďaka za všetky dary, tak isto aj p. Mikulášovi
Štofanovi za vymaľovanie chrámu, p. Ľubošovi Martonovi za práce na úprave
radiátorov a potrubia, p. Jozefovi Štofanovi za elektroinštalačné práce, Obecnému
úradu v Ľubovci za sponzorstvo nových lavičiek pred chrámom, ale aj všetkým
ostatným, ktorí pracovali pri opravách a upratovaní chrámu.
4Dary na chrám
Dary na chrám v priebehu mesiacov máj a jún: Angela Palenčárová – 20 eur;
rod. Timková – 100 eur; Bohuznáma – 50 eur; Vladimír Rabada – 50 eur; Mária
Štofanová – 40 eur; Mária Martonová – 20 eur; rod. Slebodníková – 50 eur; bohuznáma rod. – 20 eur; Mária Mačišáková – 100 eur; Jozef Mačišák – 20 eur;
Ľubica Štofanová – 50 eur; rod. Štefana a Jozefa Turčíka – 100 eur; Mária Chomjaková – 50 eur; bohuznámy – 50 eur; Imrich Boroš – 50 eur. Všetkým dobrodincom srdečne Pán Boh zaplať!

