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Bola sobota, sviatočný deň a Ježiš

kráčal cez obilné pole, keď jeho učeníci trhali

klasy. Trhanie klasov bolo považované za druh

žatvy, za prácu. A to sa nemohlo zaobísť bez kri-

tiky farizejov. Nekompromisný postoj farizejov

a absolútny zákaz fyzickej činnosti bez ohľadu

na núdzu a potreby života kritizuje zasa sám

Boh, Boží syn. Sviatočný deň je tu pre človeka

a nie človek pre sviatok. Čiže človek nežije, aby

dodržiaval zákazy sviatku, ale aby ho využil na

to, na čo je určený. Nejde o zákaz, ale viac než

o zákaz, viac než o automatické, prázdne do-

držiavanie pracovného pokoja. Pracovný pokoj

má vytvoriť priestor pre niečo viac, pre to pod-

statné, pre oslavu Boha. Je to deň Pána. Naše

pozemské, prirodzené ciele, ktoré sledujeme

svojou prácou celý týždeň, majú v tento deň

ustúpiť, aby mali väčší priestor, a to len jeden

deň, ciele nadprirodzené. Naša myseľ, srdce

a túžby majú spočinúť pri Pánovi. Nemôžeme sa

uspokojiť „len s účasťou na svätej omši“, ale čer-

pať z Božieho slova v osobnej modlitbe. Božie

slovo sa nám má stať odpočinkom, posilou,

radou, nádejou, radosťou, chuťou do života,

všetkým... Ako sa môže naša vôľa približovať

Božej, ak používame, žijeme svoje slová a nie

Božie? Ako môžeme vôbec poznať Božiu vôľu?

Tú najlepšiu alternatívu nášho života bez ohľadu

na súčasnú situáciu?

tvoje slovo, Pane, je pravda; 
posväť nás pravdou.

Učeníci trhali klasy, lebo boli hladní. Aj nedávno

sa na sociálnych sieťach žaloval slovenský eu-

roposlanec, že v deň štátneho sviatku si nemo-

hol ísť do obchodu kúpiť teplé rožky, lebo

obchody boli zákonom zatvorené. Iste bol tiež

hladný. Po dvetisíc rokoch v našej „európskej“

kultúre čelíme obrovskej kríze už nielen posvä-

tením Pánovho dňa, ale aj kríze pracovného po-

koja. Tak ťažko je mnohým, aj kresťanom

nepracovať, či nenakupovať. Bohužiaľ sú za-

mestnanci, ktorí nemajú na výber. Ale koľkí kres-

ťania majú, najmä tí nakupujúci. Nielenže

znesväcujú deň Pána, ale aj výrazne potvrdzujú

otváracie hodiny obchodov. Na poliach je tiež ne-

ustále vidieť vo sviatočné dni poľnohospodárske

stroje, napriek tomu, že je pre prácu dlhodobo

priaznivé počasie. Táto výnimka akosi dostala

neobmedzenú platnosť. Všetko si vieme ospra-

vedlniť, nájsť „vážny“ dôvod, výhovorku. Týmto

nesledujeme ciele k Bohu, ale svoje, pozemské.

Ježiš dnes neruší pracovný pokoj...

Ján Štefanko
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Resp: Plesajme Bohu, nášmu pomocníkovi.

Čo mi dala sviatosť birmovania? 
Prinášame niekoľko duchovných zážitkov našich birmovancov.

Od mala som spoznával Boha. Postupom času ma to všetko priviedlo k tomu, aby som prijal
sviatosť birmovania. Je to ďalší krok od krstu, ako sa priblížiť k Bohu a stať sa dospelým kresťanom.
Nechcel som, aby sviatosť birmovania ukončila môj vzťah s Bohom, ale práve naopak, aby sa rozvinul.
Na birmovku som chcel ísť, aby som prijal Ducha Svätého a mnoho jeho darov. Čo mi dala sviatosť
birmovania? Dala mi šancu na zmenu. Možnosť začať odznova a stať sa lepším. / Lukáš Grec

Na sviatosť birmovania som sa veľmi  tešila, hlavne na príležitosť získania darov Ducha
Svätého.  Ako sa prijatie týchto darov odzrkadlí v mojom živote, ešte neviem, ale môžem s istotou
povedať, že príprava na prijatie tejto sviatosti prispela k prehĺbeniu mojej viery. Príprava prebiehala
dva roky, čo sa mi spočiatku zdalo ako  neskutočne dlhá doba. Boli sme rozdelení do menších skupín,
vedených animátormi. Ja som patrila do skupiny, ktorú viedla sestra Imakulata. Každý pondelok som
mala stretko, ktoré bolo zaujímavé natoľko, že by mi nevadilo, ak by sme sa stretávali aj po birmovke.
Vzťah k Bohu prehlboval aj pán kaplán Marcel svojimi kázňami pri mládežníckych sv. omšiach,
za čo  mu patrí veľká vďaka. / Martina Gajdošová

Každý z nás mal rôzne dôvody, prečo ísť na birmovku. Niekto možno z donútenia, niekto
možno kvôli tomu, že veril, že bude o niečo múdrejší a niekto možno preto, že sa naozaj chcel zblížiť
s Bohom a stať sa dospelým kresťanom. Počas birmovky je človeku do srdca vtlačené nezrušiteľné
znamenie. Počas náuk mohlo veľa z nás pochopiť, že je dôležité rozdávať okolo seba lásku a modliť
sa za seba aj za druhých. Za tých, ktorých máme radi, ale aj za tých, ktorých máme menej radi.
Za to, aby sme nestrácali vieru a viac a viac si upevňovali vzťah s Bohom. / Tamara Kučerová

Na začiatku birmovky, keď som bola ešte v podstate 14-ročné dieťa, som nemala od bir-
movky žiadne očakávania. Myslela som si, že to bude iba o tom, že 2-krát do týždňa pôjdem do kostola
a že budem zbierať nejaké podpisy a to bolo asi tak všetko. Ale po pár mesiacoch chodenia do kostola,
na stretnutia, na výlety som zistila, že to nie je vôbec také, ako som myslela, že bude. Bolo to plné
zábavy, šťastia, radosti a všetkého možného. Spoznala som aj veľa úžasných ľudí. Taký najsilnejší
zážitok počas celej prípravy bolo stretnutie s pánom Petrom Liptákom. Bolo to niečo, čomu doteraz
veľmi nerozumiem, ale som rada,  že som tam mohla byť. Ďakujem za prípravu k tejto sviatosti. 
/ Diana Katicová

Zo začiatku bolo ťažké si zvyknúť na režim, ktorý som musela dodržiavať, no po birmovke
neviem ako ďalej. Jednoducho som si zvykla na stretká, ľudí a často so sa stretávala aj so "starými"
spolužiakmi zo základky. No dva roky zbehli až prirýchlo a je koniec. Birmovka mi do života vniesla
zážitky, kamošov, ale aj pána kaplana Marcela a Mathiasa, ktorí ma celou cestou sprevádzali a ja im
za to ďakujem :) / Laura Bartková

Bola to nádherná slávnosť. V prvom rade patrí obrovská vďaka našim animátorom – kňa-
zom a sestričkám. Po vzornej dvojročnej príprave sme sa dočkali „nášho veľkého dňa“, kedy sa Pán
Boh skutočne oslávil. Oslávil sa hlavne skrze svojho Ducha Svätého, ktorý mocne konal, posväcoval,
dotýkal sa, premieňal, obdarúval. Prichádzal medzi nás ako Tešiteľ. Som veľmi vďačná Bohu za tento
milostiplný deň. / Angelika Jenčová



1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli
prosíme rodiny Dilikovú, Figmikovú a Hru-
byovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám,
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Darcovia na kostolné potreby: Novomanže-
lia Martina a Dominik 50,-€; bohuznáma 40,-€;
bohuznáma rodina 150,-€; Z birmovky rodičia
birmovancov 200,-€ a bohuznáma 20,-€.
Úprimné PBZ. 

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické
stretnutie v katechetickej miestnosti.

4. v piatok bude slávnosť najsv. Srdca Ježi-
šovho. Kto sa zúčastní na sv. omši a v rámci nej
na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu,
môže získať za obvyklých podmienok plnomocné
odpustky. Vyžaduje sa byť v stave posväcujúcej
milosti (spoveď), ísť na sv. prijímanie, Vyznanie
viery a modlitba Na úmysel Sv. Otca, ako aj vzbu-
denie si úmyslu k získaniu odpustkov.

5. V piatok popoludní od 17.00 hod. do 18.00
hod. budeme spovedať na Dlhom, pred odpus-
tovou slávnosťou. Kto chce byť v stave milosti
posväcujúcej, má možnosť sa vyspovedať a zís-
kať tak odpustky.

6. V sobotu budeme sláviť deň titulu kostola –
slávnosť nepoškvrneného Srdca P. Márie na
filiálke Dlhé. Slávnostná sv. omša bude o 10.00
hod. dopoludnia.

7. odpustová slávnosť na filiálke Dlhé bude
na budúcu nedeľu o 10.30 hod. Slávnostným
celebrantom bude dp. Štefan Kaňuk, školský ka-
plán v Prešove. Srdečne vás pozývame na túto
slávnosť.

8. Kvôli odpustu na Dlhom nebude budúcu ne-
deľu sv. omša o 11.00 hod. vo farskom kos-
tole sv. Františka. Zároveň na filiálke Rodinná
oblasť bude v nedeľu zmenený čas sv. omše –
už o 8.00 hod.

Sviatosť manželstva 
si chcú vyslúžiť:

Branislav BoBek
a ing. veronika koSteLnÍkovÁ
ohlasujú sa tretíkrát

tomáš MoLek
a Helena ŠiMkovÁ

ohlasujú sa tretíkrát

Zahrňte týchto mladých 
do svojich modlitieb.

Svätý Medard, biskup

Pôvod mena z nemčiny : silný, od-
vážny, smelý. Medardov pôvod siaha do
Francúzska, kde sa narodil v Salancy okolo
roku 473 v urodzenej rodine. V roku 505 pri-
jal kňazskú vysviacku, neskôr roku 545
sv. Remígiom bol konsekrovaný na biskupa
v Noyon severovýchodne od Paríža. Vo svo-
jej diecéze odstránil zvyšky pohanstva. 

Po spustošení diecézy Húnmi vyna-
ložil veľké úsilie na obnovu mesta i okolia.
Zostal v pamäti ako človek dobrého prí-
kladu. Zomrel roku 560. Po jeho smrti dal
kráľ Chlotar I. zriadiť v Soissons opátstvo,
kde boli uložené jeho pozostatky. Dnes je
zachovaná z neho len krypta, kde boli ulo-
žené aj telesné pozostatky kráľov Chlotara
a Sigeberta. V stredoveku kult Medarda bol
veľmi živý v celej Európe. Je patrónom roľ-
níkov, záhradníkov, pestovateľov viniča, pi-
vovarov. Je orodovníkom počas bolesti
zubov ako aj za dobré počasie. 

V ikonografii je zobrazený s biskup-
skými insígniami, často s knihou, na ktorej
sú tri chleby ako symbol jeho štedrosti,
v niektorých zobrazeniach je s úsmevom na
perách. Atribútmi svätca sú holubica, kôň,
ovce, orol. Ten ho podľa legendy ako
chlapca uchránil pred búrkou.

Lucia Horná

Liturgický program na 9. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

vt Dlhé 18.00
(s deťmi) 18.00 10.00 10.30

rod. oblasť 8.00 8.00

DeŇ ČAS úmySel

Po
4.6.

FÉria
2 Pt 1, 1-17; Ž 91; Mk 12, 1-12

6.30

18.30

+ Július, Alžbeta

+ Ján

Ut

5. 6.

Sv. BoniFÁCa, BiSkUPa 

a MUČenÍka, spomienka

2 Pt 3, 12-18; Ž 90; Mk 12, 13-17

6.30

18.30

+ Júlia

+ Mária

St

6. 6.

FÉria
2 Tim 1, 1-3; Ž 123; Mk 12, 18-27

6.30

18.30

+ Pavol

ZBP Rastislav

Št

7. 6.

FÉria
2 Tim 2, 8-15; Ž 25; Mk 12, 28-34

6.30

18.30

+ Milan, Mária

ZBP Róbert

Pi

8. 6.

naJSvÄteJŠie SrDCe JeŽiŠovo

(Slávnosť)
Oz 11, 1 - 9; Ž Iz 12; Ef 3, 8-12. 14-19

Jn 19, 31-37

6.30

18.30

+ Ladislav

+ Mária, Pavol, Anna, Michal

So

9. 6.

nePoŠkvrnenÉ SrDCe 
PannY MÁrie

(spomienka)
Iz 61, 9-11; Ž 1 Sam 2; Lk 2, 41-52

7.00

18.30

ZBP Juraj – 80 rokov života

ZBP Alena

ne

10. 6.

10. neDeľa 
v oBDoBÍ Cez rok

Gn 3, 9-15; Ž 130; 2Kor 4, 13-5,1; 

Mk, 3, 20-35

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Štefan

ZBP pre Charitný dom 
vo Vranove

Sv. omša nebude !!!

+ Dušan

nedeľa  10. 6. 2018 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  
Josipčuková

Uriga
Sabolová

Demčák
Plančárová NEBUDE Sztraka

Ocilková

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy




