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Vieru, ktorú nemožno preskúšať, je

viera, ktorej nemožno veriť. Čo to znamená?
Dnes v evanjeliu sme svedkami toho, ako
Jairus prišiel za Ježišom s naliehavou prosbou:
„Dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby

ozdravela a žila.“ Ježiš bez váhania ide
k zomierajúcej, ale cestou ďalšia trpiaca žena
ho zadržala – žena, ktorá mala dvanásť rokov
krvotok sa ho dotkla a vyzdravela. Ježiš cítil jej
uzdravenie a hneď to skúmal. Môžeme
si  predstaviť Jaira, ktorý stojí bokom, určite už
aj nervózny – veď jeho dcéra umiera a Ježiš
sa ešte zdržiava s touto ženou. V tejto chvíli
Jairova viera je naozaj skúšaná. 

Na prvý pohľad sa môže zdať,
že Ježiš je voči Jairovi necitlivý, že neutekal
hneď, ale na druhej strane treba povedať,
že Ježiš vie, čo je pre všetkých najlepšie. Uve-
domuje si naliehavosť situácie, vie, že Jairova
dcéra zomiera, ale pozná aj Jairovu vieru a vidí
možnosť nielen dcéru uzdraviť, ale aj Jairovu
vieru posilniť – preto najprv skúma uzdravenie
chorej ženy. Viera je tu naozaj skúšaná – tak
Jariova viera, ale aj viera chorej ženy s krvoto-
kom.

Neboj sa, len ver!
Pomaly si uvedomujeme, že tu nejde

až tak o telesné uzdravenie, ako o vieru. Ak má
človek vieru, všetko je možné – ak je jeho viera
preskúšaná, bude silná, bude môcť jej veriť,
bude sa môcť o ňu oprieť v ťažkých časoch.

Žena s krvotokom mala vieru: „Ak sa dotknem

čo len jeho odevu, ozdraviem“ – a naozaj
aj ozdravela. Jairus tiež mal vieru: „Poď, vlož

na ňu ruky, aby ozdravela a žila“ – ale je pre-
skúšaná: Ježiš sa zdržal, dievča nakoniec zo-
mrelo, „načo ešte unúvaš učiteľa?“ Smrť
vlastnej dcéry Jaira určite hlboko zasiahla
a o to viac jeho vieru – možno aj zlomilo, ale
Ježiš vie, čo robí a preto ho povzbudzuje
a upozorňuje: „Neboj sa, len ver!“

Z tohto evanjelia sa môžeme veľmi
veľa naučiť. Vidíme, že Boh nekoná hneď
podľa našich plánov a predstáv, ale práve
naopak, Pán Boh vie, čo robí. Vie kedy a ako
to robí a tak to dobre robí, aj keď nie vždy tomu
rozumieme. Práve v skúškach je naša viera
posilnená a upevnená. Preto vieru, ktorú

nemožno preskúšať (kto odmieta skúšky), je

viera, ktorej nemožno veriť – Boh chce našu
vieru preskúšať, aby bola silná a práve ňou
sme sa aj viac k nemu približovali.

Ježiš nakoniec Jairovú dcéru vzkrie-
sil a tým aj Jairovu vieru. Nech sú aj pre nás
životné skúšky príležitosťami, aby sme posilnili
našu vieru, nebáli sa, len verili.

kaplán Mathias
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Vychádza týždenne vždy k nedeli. Redakčná rada: farská pastoračná rada a veriaci farnosti.
Vaše prispevky, pripomienky a návrhy čakáme na email adrese: rkcvranovjuh@gmail.com;
Príspevok na vydávanie: 0,10 €

Resp: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Pozvánka na Levočskú púť s kardinálom Gerhardom Ludwigom Müllerom
Na jednom z najstarších pútnických miest na Slovensku - na Mariánskej hore v Levoči

- aj tento rok chystajú tradičnú mariánsku púť. Celý odpustový týždeň sa ponesie v znamení
modlitieb, mariánskej úcty, pokánia a zmierenia. Záverečnú slávnosť bude celebrovať emeritný
prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Gerhard Ludwig Müller. 
Pri tejto príležitosti prinášame program Levočskej púte 2018.

Nedeľa 1. júla 2018: 14:30 h Svätá omša (celebruje Mons. Anton Tyrol) 

Pondelok 2. júla 2018 / Slávnosť Navštívenia Preblahoslavenej Panny Márie: 
- 9:00 modlitba svätého ruženca (liturgicky vedie Mons. František Dlugoš) 
- 10:00 slávnostná svätá omša (celebruje Mons. Štefan Sečka, spišský biskup)
- 13:00 svätá liturgia východného obradu (slúži generálny vikár Vladimír Skyba)
- 16:00 modlitba svätého ruženca (liturgicky vedie Tomáš Tarčák)
- 17:00 slávnostná svätá omša (Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup)

Utorok 3. júla 2018: 
- 17:00 Svätá omša (celebruje Mons. Jozef Bieľak)

Streda 4. júla 2018:
- 17:00 svätá omša (celebruje František Trstenský) 

Štvrtok 5. júla 2018 / Slávnosť sv. Cyrila a Metoda: 
- 10:00 svätá omša (celebruje Mons. Andrej Imrich, 

emeritný spišský pomocný biskup)
- 17:00 svätá omša (celebruje Mons. Jozef Jarab) 

Piatok 6. júla 2018: 
- 17:00 Svätá omša (celebruje Marek Tomaga) 

Sobota 7. júla 2018:
- 9:00 Fatimská sobota (vedie Amantius Akimjak) 
- 10:00 Svätá omša (celebruje Amantius Akimjak) 
- 17:00 Otváracia odpustová svätá omša (celebruje Mons. František Dlugoš) 
- 19:00 Svätá omša (Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR) 
- 20:30 Sv. liturgia východného obradu (slúži košický eparcha Mons. Ľubomír Petrík)
- 22:30 Koncert komorného speváckeho zboru ku cti levočskej Božej Matke
- 23:00 Modlitba sv. ruženca mladých pútnikov pred Svetovými dňami mládeže v Krakove  

Nedeľa 8. júla 2018:
- 00:00 Polnočná svätá omša za účasti mladých a novokňazov Spišskej diecézy
(celeruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup) 
- 1:30 Eucharitická poklona s procesiou (vedie Martin Pasiar) 
- 3:30 Pobožnosť krížovej cesty (vedie Štefan Belko) 
- 5:30 Svätá omša (celebruje Martin Ferenc)
- 7:00 Sv. liturgia  (Mons. Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita)
- 8:30 Modlitba radostného svätého ruženca (liturgicky vedie Samuel Štefanides) 
- 10:00 Slávnostná odpustová svätá omša (celebruje emeritný prefekt 
Kongregácie pre náuku viery kardinál Gerhard Ludwig Müller).  

zdroj: tkkbs.sk



1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej
nedeli prosíme rodiny Molekovú, Svec-Bilú a
Pelačíkovú. Vyslovujeme vďaku rodinám,
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. zbierka z minulej nedele na opravu stre-
chy farskej budovy činila 1710,-€. Na kos-
tolné potreby bohuznáma rodina obetovala
50,-€ a zo sobáša bohuznámi darovali na
opravu strechy 100,-€. Úprimné Pán Boh za-
plať.  dnes je zároveň zbierka na dobro-
činné diela Sv. otca. Vďaka za všetky vaše
obety.  

3. Na sv. omše vo farskom kostole na sláv-
nosť sv. Cyrila a Metoda (štvrtok - sv. omše
budú ako v nedeľu), prosíme lektorov:
6.30: Chytra, Sabolová; 8.00: Ivanko, Ivan-
ková; 9.30: Benčo, Fecenková; 18.30: Novák,
Sinčáková. Ďakujeme.

4. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spo-
vedať budeme takto: Farský kostol – každý
deň pol hodinu pred rannými a večernými sv.
omšami. Filiálka dlhé – v piatok od 17.15 do
18.00 hod. Na prvý piatok bude zároveň vo
farskom kostole vystavená Sviatosť oltárna k
adorácii od 15.00 hod. Adorácia začne mod-
litbou Korunky Božieho milosrdenstva.

5. V sobotu bude 1. sobota v mesiaci júl.
Tí,ktorí ste sa prihlásili na fatimskú sobotu
do obišoviec, autobus pôjde od farského
kostola v sobotu o 7.00 hod. Pre tých, ktorí
zostávate doma, budú sv. omše so spoločnou
modlitbou sv. ruženca vo farskom kostole i na
filiálke Dlhé ako každý mesiac.

----------------------------------------------------------
Sviatosť manželstva 

si chcú vyslúžiť:

Karol CHYTiL
a ivana záLePoVá
ohlasujú sa tretíkrát

Tomáš HUdáK
a Simona dzUriKoVá
ohlasujú sa druhýkrát

Zahrňte týchto mladých 
do svojich modlitieb.

Pôvod mena Cyril: z gréčtiny Kyrillos –
patriaci Pánovi, Metod – z gréčtiny meta + odos –
po ceste bádania, sledovania, cesta za niečím,
starší slovanský preklad bol Strachota z latinčiny
metus – strach.

Metod, vlastným menom Michal sa naro-
dil okolo r. 815. Bol právnik, pôsobil ako správca pro-
vincie pri rieke Styrmon, ktorú obývali aj Slovania.
Po 10-ročnom účinkovaní medzi Slovanmi vstúpil
do kláštora na hore Olymp a prijal rehoľné meno
Metod.

Rodný brat Konštantín sa narodil okolo
r. 827 ako najmladší zo siedmich detí. Po skončení
cisárskej školy v Carihrade, kde nadobudol vynika-
júce vzdelanie, stal sa bibliotekárom a neskôr pro-
fesorom na Vysokej dvornej škole v Carihrade.
Ovládal niekoľko jazykov: grécky, latinský, hebrej-
ský, arabský, staroslovanský. Pre svoju učenosť
si vyslúžil meno Filozof. Cisár Michal III. ich určil za
vedúcich byzantskej misie na Moravu. Pretože tam
nemali svoje písmo, Konštantín – Filozof v spolu-
práci s Metodom zostavil písmo hlaholiku a začal
prekladať výber z evanjelií, súdny civilný zákonník
a pravdepodobne aj niektoré bohoslužobné texty
podľa byzantského rítu. 

Po štyridsiatich mesiacoch namáhavej
práce r. 867 solúnski bratia putovali do Ríma, kde
mali podať správu o misijnej činnosti. Zároveň chceli
dať vysvätiť niektorých zo svojich žiakov. V Blatno-
hrade ich prijal knieža Koceľ, ktorý sa úprimne tešil
z ovocia ich práce na území, ktoré mu bolo domo-
vom. Podobne ako Rastislav, aj on im zveril 50 mla-
díkov na výchovu. V Ríme sa im dostalo prijatia
od samotného pápeža Hadriána II., ktorý ich vyšiel
privítať až k bránam Ríma. Iste aj preto, že niesli
so sebou relikvie sv. Klimenta. Pápež prijal slo-
vanské knihy, posvätil ich a položil v Bazilike Santa
Maria Maggiore, čím schválil liturgiu v starosloven-
skom jazyku i prikázal vysvätiť slovanských učení-
kov. Metod a niektorí žiaci moravskej školy boli
v Ríme vysvätení za kňazov. Chorľavý Konštantín
však vstúpil v Ríme do kláštora, prijal rehoľné meno
Cyril a po krátkom čase 14. februára 869 zomrel.
Metod sa spolu s vysvätenými kňazmi vrátil k pôvod-
nej misijnej práci. Cestou sa zastavil na Blatnohrade
u Koceľa. Metod zomrel 6. apríla 885.

V ikonografii je Metod zobrazený s arcibi-
skupskými insígniami a Konštantín v habite
ako mních, niekedy s hlaholikou. Niektoré zobraze-
nia v Ríme zobrazujú aj Konštantína s biskupskými
atribútmi.                                             Lucia Horná

Liturgický program na 13. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne

VT dlhé 18.00 9.30 18.00 8.00 9.30

rod. oblasť 11.00 11.00

DeŇ ČAs úmysel

Po
2. 7.

NáVŠTeVa PaNNY Márie
sviatok

(Sof 3,14-18; Iz 12; Lk 1,39-56)

6.30

18.30

+ Štefan, Ján

ZBP Ján

Ut

3. 7.

SV. ToMáŠa, aPoŠToLa
sviatok

(Ef 2,19-22; Ž 117; Jn 20,24-29)

6.30

18.30

+ Ján, Martin, Juraj, Mária

ZBP Eva a Gustáv s rod.

St
4. 7.

FÉria
(Am 5,14-15.21-24; Ž 50; Mt 8,28-34)

6.30

18.30

ZBP Mária a za jej uzdravenie

+ Ján

Št

5. 7.

SV. CYriLa a MeToda, 
SLoVaNSKÝCH VierozVeSToV

sviatok

(Sir 44,1-15; Ž 117; Ef 4,1-13; Mt 28,16-20)

6.30

8.00

9.30

18.30

na úmysel 

+ Anna, Michal 

+ Eduard

+ Ján

Pi

6. 7.

FÉria
(Am 8,4-6.9-12; Ž 119; Mt 9,9-13)

6.30

18.30

+ Anton, Mária, Peter

+ Elena, 1. výročie smrti

So

7. 7.

FÉria
(Am 9,11-15; Ž 85; Mt 9,14-17)

7.00

18.30

ZBP k. Mathias a mamka Ingrid 

ZBP Katarína s rodinou

Ne

8. 7.

ŠTrNáSTa Nedeľa
Cez roK 

(Ez 2,2-5; Ž 123; 2 Kor 12,7-10; 
Mk 6, 1-6)

6.30

8.00

9.30

18.30

+ Michal

ZBP Gabriela a Patrik

ZPB Slavomír s rodinou

ZBP Kristína

Nedeľa  8. 7. 2018 6.30 8.00 11.00 18.30

Sobota  Benčo
ocilková

Uriga
Harakaľová

Klapák
Klapáková

Jenčo
Jenčová

Chytra
Sinčáková

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy Svätý Cyril a Metod, 
slovanskí vierozvestcovia




