Liturgický program
PONDELOK 28. máj
Prepodobný Nikita
Rim 2, 28 – 3, 18, zač. 83; Mt 6, 31 –
34. 7, 9 – 11, zač. 19 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Peter

PONDELOK 4. jún
Patriarcha Métrofanés
Rim 7, 1 – 13, zač. 94; Mt 9, 36 – 10,
8, zač. 34 (HS: 254; PZ: 223)
07.00 za pomoc Sv. Ducha pre Janu

UTOROK 29. máj
Prepodobná mučenica Teodózia
Rim 4, 4 – 12, zač. 86; Mt 7, 15 – 21,
zač. 22 (HS: 155; PZ: 109)
18.00 za zdravie a požehnanie Drahomíry

UTOROK 5. jún
Hieromučeník Dorotej
Rim 7, 14 – 8, 2, zač. 95; Mt 10, 9 –
15, zač. 35 (HS: 254; PZ: 223)
18.00 + Michal, Veronika, Ján, Terézia

STREDA 30. máj
Prepodobný Izák
Rim 4, 13 – 25, zač. 87; Mt 7, 21 – 23,
zač. 23 (HS: 156; PZ: 111)
18.00 + Imrich Šebeš (ročná lit. s
panychídu)

STREDA 6. jún
Prepodobný Bessarión Divotvorca
Rim 8, 2 – 13, zač. 96; Mt 10, 16 – 22,
zač. 36 (HS: 254; PZ: 223)
18.00 + Mária, Anna, Ján, Vojtech
ŠTVRTOK 7. jún
Zakončenie sviatku najsvätejšej
Eucharistie
Rim 8, 22 – 27, zač. 98; Mt 10, 23 –
31, zač. 37 (HS: 254; PZ: 223)
18.00 + členov Ružencového bratstva

ŠTVRTOK 31. máj
Sviatok najsvätejšej Eucharistie
Myrovanie
1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Jn 6, 48 –
54, zač. 23 (HS: 254; PZ: 223)
18.00 + z rod. Hajdukovej a Štofanovej PIATOK 8. jún
Božské Srdce Ježišovo
Voľnica. Myrovanie
PIATOK 1. jún
Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Jn 3, 13 –
Mučeník Justín Filozof a spol.
Rim 5, 17 – 6, 2, zač. 90; Mt 9, 14 – 17, 17, zač. 9 (HS: 257; PZ: 226)
18.00 za zdravie a požehnanie
zač. 31 (HS: 254; PZ: 223)
18.00 za zdravie a požehnanie Jána a členov Ružencového bratstva
Márie (50 r. manželstva)
SOBOTA 9. jún
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka
SOBOTA 2. jún
Arcibiskup Cyril Alexandrijský
Patriarcha Nikefor Vyznávač
Rim 3, 19 – 26, zač. 84; Mt 7, 1 – 8, zač. Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Jn 19, 25 – 27,
zač. 61 (HS: 260; PZ: 229)
20a (HS: 254; PZ: 223)
07.00 + Katarína Šebešová
07.00 za zdravie a požehnanie rod.
Hajdukovej
NEDEĽA 10. jún
Tretia nedeľa po Päťdesiatnici
NEDEĽA 3. jún
Hieromučeník Timotej
Druhá nedeľa po Päťdesiatnici
Rim 5, 1 – 10, zač. 88; Mt 6, 22 – 33,
Mučeník Lucilián a spol.
Rim 2, 10 – 16, zač. 81b; Mt 4, 18 – 23, zač. 18 (HS: 144; PZ: 97)
Hlas 2.; 11.00 hod.
zač. 9 (HS: 143, 254; PZ: 96, 223)
Hlas 1.; 10.00 hod.
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Opustiť všetko
Mt 10, 32 – 34; 10, 37 – 38; 19, 27 – 30
Nie všetky Ježišove slová, ktoré počúvame v evanjeliu, sú také „pohodové“. Niektoré
z nich v nás vyvolávajú zmiešané pocity a rozpačitosť. Myslím si, že k nim spokojne
môžeme priradiť aj tie dnešné: „...toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred
svojím Otcom, ktorý je na nebesiach... Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je
ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.“ A potom do
toho prídu slová apoštola Petra, ktorý Ježišovi povie: „Pozri, my sme opustili všetko sa
išli sme za tebou.“ Máme pocit, že latka je tak vysoko postavená, že je pre nás nemožné
dosiahnuť na ňu. Najprv nekompromisná výzva a potom vyznanie človeka, ktorý ju do
bodky naplnil. No čo už my (úbohí) s tým narobíme?
Cítime sa akoby neschopní čosi také vykonať. Pri tom všetkom, čo v Božom slove
počúvame, však potrebujeme pamätať ma jednu veľmi, veľmi, veľmi dôležitú zásadu. To,
čo nám Ježiš hovorí, je stále namierené na naše dobro. Nech by tie slová na prvý pohľad
vyzerali akokoľvek hrozivo. Pre lepšie pochopenie tých dnešných sa poďme pozrieť do
2. kapitoly Knihy Genezis. V 24. verši nájdeme jednu známu vetu: „Preto muž opustí
svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom.“ Krásne
vysvetlenie. Ak chce niekto vstúpiť do manželstva, potrebuje opustiť tých, ktorí ho
vychovali. Tých, ktorí mu darovali život. Jednoducho tých najbližších. A ako ich opustí?
Tak, že sa s nimi viac nestretne? Že sa viac nevráti do rodičovského domu? Nie! Aj naďalej sa s rodičmi stretáva a ak je to potrebné, stará sa o nich. Ale v jeho živote dostal prioritu
iný vzťah – manželský. Ten je teraz posvätný a povýšený nad vzťah s rodičmi a mal by
byť povýšený aj nad vzťah ku vlastným deťom. Z toho nového vzťahu manželskej lásky
a jednoty totiž človek dostáva silu k všetkému ostatnému.
Starať sa, ak treba, aj o vlastných rodičov a pomáhať im, a tak
isto aj o deti, ktoré do manželstva prichádzajú. To, čo od nás
Ježiš v dnešnom evanjeliu žiada a čo apoštol Peter potvrdzuje
(my sme opustili všetko), môžeme prirovnať k manželstvu,
ktoré sme si vysvetlili. Opustiť všetko kvôli Ježišovi neznamená na všetko zabudnúť a zanevrieť. Ale povýšiť vzťah
s ním nad všetky ostatné, aj nad spomínané manželstvo. Aby
nám to najužšie spoločenstvo, aké s Ježišom môžeme vytvoriť, pomáhalo vo všetkých ostatných vzťahoch. Tak v manželstve, ako aj vo vzťahu k rodičom, deťom, súrodencom, aj vo
vzťahu k majetku a ostatným veciam.
otec Marek

Oznamy
► Sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Vo štvrtok 31. mája je sviatok Slávnostnej
poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista – Najsvätejšej
Eucharistie. Svätá liturgia bude večer o 18.00 hod. s myrovaním.
► Propiatkový týždeň. V Ľubovci sa bude spovedať tak, ako obyčajne. Dopoludnia
od 08.15 chorých doma a popoludní od 16.30 v chráme. Počas dňa bude chrám
otvorený k celodennej eucharistickej poklone.
► Prvá svätá spoveď. V sobotu 2. júna bude o 09.00 prvá svätá spoveď detí, ktoré
sa pripravujú aj na slávnostné prijatie Eucharistie. Po spovedi detí bude možnosť
spovede aj pre ostatných členov rodiny.
► Púť do Krakova. Odchod autobusu z Ľubovca pre prihlásených bude 2. júna
o 03.45 zo strednej zastávky (cena: 14 eur).
► Prvé sväté prijímanie. V nedeľu 3. júna bude v našej farnosti slávnosť prvého
svätého prijímania. Svätá liturgia bude o 10.00 hod. Chcem vás pri tejto príležitosti
poprosiť, aby ste lavice, ktoré budú označené ako rezervované, neobsadzovali, ale
nechali ich voľné pre rodinu a hostí prvoprijímajúcich detí.
► Sväté liturgie v nedeľu 3. júna: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 10.00
Ľubovec
► Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V piatok 8. júna je sviatok a svätá
liturgia s myrovaním bude v Ľubovci o 18.00 hod. obetovaná za zdravie a požehnanie
členov Ružencového bratstva. V tento deň je voľnica.
► Sväté liturgie v nedeľu 10. júna: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00
Ľubovec
► Púť do Medžugoria. V tomto čase mimoriadneho Jubilejného roka výročí nášho
biskupstva a v čase prázdnin a dovoleniek, máme príležitosť zúčastniť sa púte do
Medžugoria spolu s farnosťou Abranovce. Termín púte je od 8. do 15 júla. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii alebo cez stránku Abranovce.sk, je tam online
formulár. Cena je 230 eur na osobu. Je v nej zahrnutá komfortná doprava, 5x ubytovanie v 2 – 3 posteľových izbách s klimatizáciou a polpenziou. Ostatné informácie
nájdete na stránke Abranovce.sk. Do Medžugoria je možné cestovať aj na občiansky
preukaz.

Svätý mučeník Lucilián a spol.
Jeho meno je latinského pôvodu a znamená žiarivý. Lucilián zomrel vo vysokom
veku už ako starec mučeníckou smrťou za vlády cisára Aureliána okolo roku 273
spoločne s chlapcami Klaudiom, Hypatiom, Pavlom, Dionýzom a pannou Pavlou.
Miestom ich mučeníctva bolo mesto Byzancia, ktoré neskôr premenovali na
Konštantínopol. Životopisná legenda píše, že Lucilián bol spočiatku pohanským
kňazom. Býval v Nikomédii a v Krista uveril vďaka svetlu evanjelia. Stal sa z neho
presvedčený kresťan a grécke pramene píšu, že sa z neho stal kresťanský kňaz
a pustovník. V čase prenasledovania kresťanov ho vraj udal jeden Hebrej. Pred
súdom ho vypočúvali a mučili. Vo väzení stretol štyroch mladíkov. Legenda píše, že
celú noc spoločne spievali piesne chvály a vďaky, a tak sa pripravovali na mučeníctvo. V nasledujúci deň štyroch mladíkov sťali a Luciliána pribili na kríž. V tom čase
v meste žila kresťanská panna Pavla, ktorá sa starala o kresťanských väzňov. Pred
miestodržiteľom Silvánom ju mučili a sťali na mieste, kde Lucilián trpel. Pozostatky
dnešných mučeníkov spočívali v Byzancii. Neskôr ich previezli na neznáme miesto.
Časť ruky Luciliána sa vraj nachádza v Chráme sv. Štefana vo francúzskom Troyes.
Relikvie Klaudia a Pavly zasa v talianskej Bologni.

Duchovné vedenie
Úcta k najsvätejšiemu Ježišovmu srdcu
V priebehu tohto týždňa vstúpime do mesiaca jún, ktorý sa nesie v duchu
úcty k najsvätejšiemu Ježišovmu srdcu, preto si teraz uvedieme niekoľko
dôvodov tejto výnimočnej úcty.
„Preto ťa žiadam, aby sa zasvätil prvý piatok po oktáve Najsvätejšej sviatosti a stal
sa zvláštnym sviatkom na počesť môjho srdca, aby sa zmierujúcim sv. prijímaním
podala náhrada za všetky urážky, ktorých sa mi dostalo v Oltárnej sviatosti.“ Tieto
Ježišove slová sú zo súkromného zjavenia sv. Margite Márii Alacoque v kláštore v
Paray-le-Monial v júni 1675 a prispeli k rastúcej úcte Božského srdca Ježišovho,
predovšetkým v praxi deviatich prvých piatkov.
Prvé formy uctievania Božského srdca sa zrodili v 12. storočí. Najmä však neskôr
prostredníctvom sv. Margity maria Alacoque (1648 – 1690), ktorá mala osobitné
zjavenia od Pána. Ježiš jej ukázal svoje srdce, ktoré tak veľmi miluje ľudí a väčšinou
dostáva od nich iba nevďačnosť a urážky, a žiadal, aby bol ustanovený osobitný
odčiňujúci sviatok na česť jeho srdca. Toto uctievanie malo prvé oficiálne uznanie
Cirkvi v r. 1765 pápežom Klementom XIII. Medzi najvýznamnejšie učiteľské
dokumenty k tomuto kultu patrí encyklika Haurietis aquas pápeža Pia XII., z roku
1956. Názov encykliky pochádza z prvých slov verša v Knihe proroka Izaiáša (12,
3): „Budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy.“ Pius XII. videl v úcte
Božského srdca rozhodnutie našej ľudskej lásky čerpať tie vlastnosti, ktorými sa
vyznačuje Božia láska.
V Gréckokatolíckej cirkvi bol veľkým šíriteľom úcty k Božskému srdcu blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič. Už ako seminarista sa vladyka zasvätil Najsvätejšiemu
Ježišovmu srdcu a kult úcty k Božskému srdcu šíril aj neskôr, ako sídelný biskup.
PRISLÚBENIA BOŽSKÉHO SRDCA
Ctitelia Božského srdca obsiahnu:
1. všetky milosti potrebné ich stavu;
2. pokoj v rodinách;
3. potechu vo všetkých protivenstvách;
4. ochranu v živote, ale osobitne v hodine smrti;
5. požehnanie na všetky podujatia;
6. žriedlo a nekonečné more milosrdenstva v Božskom srdci pre hriešnikov;
7. horlivosť vlažným dušiam;
8. horlivým dušiam pokrok v dokonalosti;
9. požehnanie domom, v ktorých uctievajú obraz Božského srdca;
10. kňazom veľké milosti pri práci na spáse duší;
11. tým, čo rozširujú pobožnosť Božského srdca, istotu, že budú zapísaní v samom
srdci Ježišovom.
12. Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho srdca, že tým, čo si vykonajú
pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že
nezomrú bez mojej milosti ani bez prijatia svätých sviatostí a moje srdce im bude
bezpečným útočišťom v hodine smrti.
otec Marek

