Liturgický program
PONDELOK, 27. máj
Hieromučeník Terapont
Sk 17, 1 – 15, zač. 39; Jn 11, 47 – 57,
zač. 40; (HS: 241; PZ: 208)
07.00 za zdravie a požehnanie Jána a
Boženy

PONDELOK, 3. jún
Mučeník Lucilián a spol.
Sk 21, 8 – 14, zač. 45; Jn 14, 27b – 15,
7, zač. 49; (HS: 243; PZ: 210)
07.00 + Margita, Alojz, Alžbeta,
Ondrej

UTOROK, 28. máj
Prepodobný Nikita
Sk 17, 19 – 28a, zač. 40b; Jn 12, 19 –
36a, zač. 42a; (HS: 241; PZ: 208)
18.00 + Mária Chomjaková

UTOROK, 4. jún
Patriarcha Métrofanés
Sk 21, 26 – 32, zač. 46; Jn 16, 2b –
13a, zač. 53; (HS: 243; PZ: 210)
18.00 + Mária, Vladimír

STREDA, 29. máj
Zakončenie Paschy. Mučenica Teodózia
Sk 18, 22 – 28, zač. 41; Jn 12, 36 – 47,
zač. 43; (HS: 241; PZ: 208)
18.00 + Drahoslav Biščák

STREDA, 5. jún
Hieromučeník Dorotej
Sk 23, 1 – 11, zač. 47; Jn 16, 15 – 23,
zač. 54; (HS: 243; PZ: 210)
18.00 + Dana, Peter, Anton, Róbert,
Alžbeta

ŠTVRTOK, 30. máj
Nanebovstúpenie Ježiša Krista.
Prikázaný sviatok. Myrovanie
Sk 1, 1 – 12, zač. 1; Lk 24, 36 – 53, zač.
114;; (HS: 243; PZ: 210)
18.00 za zdravie a požehnanie Drahomíry

ŠTVRTOK, 6. jún
Prepodobný Bessarión Divotvorca
Sk 25, 13 – 19, zač. 48; Jn 16, 23b –
33a, zač. 55; (HS: 243; PZ: 210)
18.00 + Štefan a Štefan z rod.Gajdošovej

SOBOTA, 1. jún
Mučeník Justín Filozof a spol.
Sk 20, 7 – 12, zač. 43; Jn 14, 10b – 21,
zač. 48; (HS: 243; PZ: 210)
07.00 za zdravie a požehnanie Sone

SOBOTA, 8. jún
Sobota pred Päťdesiatnicou – zádušná, prenesenie ostatkov veľkomučeníka Teodora Tiróna
Sk 28, 1 – 31, zač. 51; Jn 21, 15 – 25,
zač. 67; (HS: 162; PZ: 116)
07.00 + zosn. zapísaných v knihe hramôt

PIATOK, 7. jún
Zakončenie Nanebovstúpenia Ježiša
Krista, hieromuč. Teodot Ankyrský
PIATOK, 31. máj
Sk 27, 1 – 44, zač. 50; Jn 17, 18 – 26,
Apoštol Hermas
Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 14, 1 – 11a, zač. zač. 57; (HS: 243; PZ: 210)
18.00 zdravie a požehnanie rodín:
47; (HS: 243; PZ: 210)
Bartkovej, Jakubíkovej a Mansori
18.00 + Anna

NEDEĽA, 2. jún
Siedma nedeľa po Pasche – svätých
otcov nicejského snemu, patriarcha
Nikefor Vyznávač
Sk 20, 16 – 18a. 28 – 36, zač. 44; Jn 17,
1 – 13, zač. 56; (HS: 246; PZ: 213)
Hlas 6; 11.00 hod.

NEDEĽA, 9. jún
Päťdesiatnica – Zostúpenie Svätého
Ducha. Myrovanie
Sk 2, 1 – 11, zač. 3; Jn 7, 37 – 52; 8,
12, zač. 27; (HS: 248; PZ: 216)
11.00 hod.
zdroj: Slovo
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Naša slepota
Jn 9, 1 – 38
Aké myšlienky nám napadajú, pri pohľade na slepého človeka? Popri pocite ľútosti
nad jeho životným krížom to asi bude podobné, ako pri učeníkoch v dnešnom nedeľnom evanjeliu. Stretnutie s človekom slepým od narodenia ich privádza k otázke,
ktorú kladú Ježišovi: „Čím si to ten človek zaslúžil? Čo sa stalo? Kto sa prehrešil a
ako?“ Ale Ježišova odpoveď neuvádza vinníka. Povie iba to, že sa na ňom majú
zjaviť Božie skutky. Vzápätí na to urobí zo sliny blato, potrie slepému oči a pošle ho
k rybníku Siloe, aby sa umyl. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci.
Pri počúvaní tohto príbehu by sme mohli skĺznuť k tomu, aby sme sa tešili z jedného krásneho uzdravenia, ktoré sa kedysi reálne stalo v Jeruzaleme. Skonštatovali by
sme, aký bol ten Ježiš dobrý a koľko dobrého urobil. Ale ten príbeh nám odhaľuje
omnoho viac. On sa nekončí uzdravením zraku, on sa končí klaňaním sa Ježišovi. A
svätý evanjelista Ján ho uvádza práve preto, že za povšimnutie stojí viac práve to
vnútorné videnie a premenenie človeka, ako iba samotné otvorenie očí.
Celý tento príbeh ma privádza k myšlienke, že my všetci prichádzame na tento svet
slepí. Všetkým nám chýba poznanie Božej lásky. To je naša slepota. Koniec koncov
veľa mláďat v živočíšnej ríši prichádza na tento svet tak, že nevidia. My sme si to
zvykli pomenovať, že sa rodia slepé. Ale oni nie sú slepé, len majú zavreté a zalepené
viečka. A príde čas, keď sa otvoria. To je ich príbeh. Náš príbeh nie je iba o tom, aby
nám správne fungoval zrak aj všetko ostatné, náš príbeh ide ďalej. Náš príbeh je o
tom, aby sme poznali Lásku. Skutočnú Lásku. A aby sme aj my vedeli, koho máme
milovať nadovšetko. Ježišova láska je to, čo otvára srdce človeka a premieňa ho.
Taký človek je vidiaci.
Uvažujme ešte raz nad uzdravením slepca z dnešného evanjelia. Čím ho Ježiš
uzdravil? Blatom? Môže blato liečiť slepotu? Ani to piešťanské by to nedokázalo!
Bola to voda z rybníka? Tak isto nie. Ježiš si tieto prostriedky použil, ale oni nemajú
v sebe nič liečivé. To, čo uzdravuje pri každom zázraku, je stále Ježišova láska. Bez
ohľadu na to, s akým prostriedkom je spojená. V tom spočíva aj tajomstvo dnešných
zázrakov uzdravenia na pútnických miestach po celom svete. Ak by lurdská voda
sama o sebe bola zázračná, potom by všetci, ktorí sa do nej ponoria, boli uzdravení.
Ale ona je výnimočným prostriedkom, ktorý si Boh používa na to, aby svoju lásku
prejavil podľa svojho zámeru a vôle uzdravením človeka. My všetci sme pri príchode
na tento svet tiež boli ponorení do „zázračnej“ vody. Bola to voda krstu. Napriek
všetkému, čo sme cez túto vodu získali, sa však potrebujeme osobne stretnúť s
Ježišovou láskou, lebo až po tomto dotyku Božej lásky sa stávame vidiacimi.
otec Marek

Oznamy
► Stretnutie pri Božom slove. Večerné stretnutie pri Božom slove bude o 18.30 h.
► Charitná zbierka potravín. Gréckokatolícka charita Prešov sa opätovne zapája do
iniciatívy s názvom Národný týždeň charity, ktorý sa bude konať 9. – 16. júna. Pri tejto
príležitosti by chceli farnosti požiadať o spoluprácu a aktívne zapojenie sa do tohto podujatia. Počas týždňa môžeme vo farnosti usporiadať zbierku trvanlivých potravín, ktoré by
boli venované ľuďom v núdzi prostredníctvom Gréckokatolíckej charity v Prešove.
► Miništrantský tábor. Gréckokatolícky kňazský seminár bl. P. P. Gojdiča v Prešove
pozýva miništrantov na miništrantský tábor, ktorý sa 30. júna – 4. júla uskutoční pre
chlapcov vo veku 11 – 18 rokov. Bohoslovci pripravili pre účastníkov bohatý program
s názvom Prebuďme vieru. Bližšie informácie a prihlasovací formulár nájdete na:
www.gojdic.zoe.sk/ministrantsky-letny-tabor/. Miništranti sa môžu prihlásiť do 5. júna.
► Prvopiatkový týždeň. V Ľubovci budem spovedať v piatok 7. júna, dopoludnia
od 8.15 chorých a popoludní od 16.30 v chráme. Počas dňa bude chrám otvorený k
celodennej adorácii.
► Sväté liturgie v nedeľu 2. júna: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 Ľubovec. V túto nedeľu je pri sv. liturgiách zbierka na podporu Katolíckych masmédií.
► Sväté liturgie v nedeľu 9. júna: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00
Ľubovec. V túto nedeľu je zároveň sviatok Päťdesiatnice – Zoslania Svätého Ducha.
Pri sv. liturgiách je myrovanie.
► Ohlášky. Sviatosť manželstva chcú prijať Ing. Lukáš Paločko, gr. kat., bývajúci
v Ľubovci, a MUDr. Zuzana Žinčáková, rím. kat., bývajúca v Kamenici nad Cirochou. Kto by vedel o prekážke, pre ktorú by nemohli menovaní prijať sviatosť manželstva, nech to ohlási na farskom úrade.

Svätý apoštol Hermas
Jeho meno má grécky pôvod a znamená pevný. Dnešný svätec je autorom alebo redaktorom kajúcneho apokalyptického spisu Hermasov pastier, ktorý vznikol v 2. Stor. v Ríme.
Hermas bol bratom pápeža Pia I. Podľa vlastných biografických údajov bol spočiatku
otrokom, potom oslobodeným a stal sa z neho otec rodiny s nepodarenými deťmi.
Hermas je v literárne vymyslenom príbehu poučený Cirkvou, ktorá sa zjavila v podobe
matróny, a neskôr aj anjelom v podobe pastiera, povzbudený k pokániu. Dostáva poučenie a je poverený úlohami pre Cirkev. Väčšina vedcov v súčasnosti zastáva názor, že
autobiografické poznámky majú alegorický charakter. Na základe podobnosti jeho spisov
s náukami v kumránskych zvitkoch sa predpokladá, že Hermas
pochádzal pravdepodobne z východu a bol židokresťanom.
Origenes identifikuje autora spisu Pastier s Hermasom, spomenutom v Liste Rimanom. Klement Alexandrijský, Irenej a Tertulián
priraďujú Hermasovo dielo, objavené v Kumráne, ku kánonickým
spisom. Historicko-teologický význam diela spočíva v jeho názore
na vývoj askézy v rámci žido-kresťanstva. Najväčší význam má
spis pre sviatosť pokánia. Hermas jasne svedčí, že pokánie je
liekom na hriechy. V diele také pokánie nevystupuje ako neslýchaná novinka, ale vyplýva zo starého poriadku. Nové je označenie
opakovanej, jedinej a poslednej možnosti pred blížiacim sa príchodom Krista na odpustenie všetkých hriechov. Kto padne znova,
„len s ťažkosťou získa život“, stojí v spise. Podmienkou na odpustenie je zmena zmýšľania a príslušnosť k Cirkvi. Zadosťučinenie
sa uskutoční cez prebývanie Svätého Ducha v duši.

Duchovné vedenie
Na 22. september tohto roka sa v Bratislave pripravuje tretí Národný pochod
za život. Ak máme čo najlepšie manifestovať radosť z daru každého ľudského
života, je dôležité, aby naše srdcia boli pred Bohom sväté a čisté. Z tohto dôvodu
bola pripravená príručka k verejnému odproseniu za naše hriechy proti daru
ľudského života, tzv. kajúca tryzna. Na stránkach nášho Farského hlásnika
teraz postupne uverejňujeme jednotlivé časti príručky k našej duchovnej
príprave.
Cieľom kajúcnej tryzny je uznať veľkosť našich vín – „Lebo sme zhrešili a prestúpili zákon, keď sme odpadli od teba a hrešili vo všetkom“ (Dan 3, 29) – dokončiť
pokánie – „Ak uvidíš nahého, zaodej ho, a pred svojím blížnym sa neskrývaj“ (Iz 58,
7) – a získať pokoj, radosť a požehnanie, ktoré udeľuje Boh – „Vtedy ako zora vyrazí
tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova
sláva za tebou. Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti
odpovie: ‚Tu som.‘… Tvoj národ znova postaví dávne rumoviská“ (Iz 58, 8 – 9.12).
1. téma: ČLOVEK JE POSVÄTNÝ
Človek je človekom od počatia po prirodzenú smrť. Tento fakt má ďalekosiahle
dôsledky. Je to morálny princíp, ktorý diktuje, ako sa máme k človeku (či už k sebe,
alebo k inému) správať. Hlboko si to uvedomoval aj Hippokrates z Kósu (460 – 380
pred Kr.). V jeho lekárskej prísahe preto nájdeme slová:
„Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nikdy na to
nedám podnet. Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu. Svoj život a
svoje umenie vždy budem chrániť v čistote a udržím ich bez akejkoľvek viny. Sám
neuskutočním rez u nijakého chorého, ktorého trápia kamene, ale odovzdám ho do
rúk mužom skúseným v tomto odbore. Nech vkročím do akéhokoľvek domu,
vojdem tam len s úsilím pomôcť chorým a budem sa vyhýbať každému podozreniu z
bezprávia alebo hocijakého ublíženia…“
Nový jedinec, splodený dvomi ľuďmi, môže byť len človekom a od momentu
svojho vzniku je osobou. Jeho ľudská prirodzenosť je základom jeho dôstojnosti a
práv (bez ohľadu na hmotnosť, vzhľad, sebauvedomenie, cítenie bolesti atď.). Ak by
sa naša dôstojnosť opierala len o náš vzhľad a schopnosti, ľahko by sme o ňu mohli
prísť (napr. havária nám „neľudsky“ zmení vzhľad, v spánku nemáme sebauvedomenie a pod.).
Kresťanská teológia sa vyjadruje inak, ale hovorí to isté:
„Boh stvoril človeka na svoj obraz.“ (Gn 1, 27) „Telo človeka má účasť na dôstojnosti
Božieho obrazu.“ (KKC 364) Stvorenie človeka je veľkolepým Božím dielom:
„Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona,
posvätil som ťa.“ (Jer 1, 5) „Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej
matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne.“ (Ž 139, 15)
Boh dvíha svoj hlas, keď vidí, ako sa človek pre človeka stal hrozbou:
„Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne.“ (Gn 4, 10)
„Nezabiješ nevinného ani spravodlivého.“ (Ex 23, 7)
Napriek tomu, že človek odmietol Božie požiadavky a nezastavil sa ani pred krviprelievaním, v Božích očiach neprestal byť vzácny. Boh vzal na seba ľudské telo a
ponúka obetu vlastného života na záchranu hriešnikov. Na Kristovom kríži sa zjavuje
veľkosť hriechu sveta (vražda Spravodlivého) i veľkosť daru (sebaobetovanie Boha).
otec Marek

