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                   Vydané pre vnútornú potrebu farnosti 
 

 

Všetci sme povolaní k svätosti 
(z myšlienok pápeža Františka) 

 

 

Veľkým darom Druhého 

vatikánskeho koncilu bolo obnovenie 

vízie Cirkvi, založenej na spoločenstve 

a znovuobnovené porozumenie princípu 

autority a hierarchie v tejto perspektíve. 

Toto nám pomohlo lepšie pochopiť, že 

všetci kresťania, keďže sú pokrstení, 

majú rovnakú dôstojnosť pred Pánom 

a sú spojení tým istým povolaním, 

povolaním ku svätosti (porov. Lumen 

gentium, 39-42). Opýtajme sa teda: 

V čom spočíva toto univerzálne 

povolanie byť svätými? A ako ho 

môžeme uskutočniť? 

V prvom rade musíme mať na mysli, 

že svätosť nie je niečo, čo si zabezpečíme 

sami, čo dosiahneme našimi 

vlastnosťami a schopnosťami. Svätosť je 

dar, je dar, ktorý nám dáva Pán Ježiš, 

keď nás privádza k sebe a zaodieva nás 

sebou samým, robí nás takými, ako on. 

Svätosť nie je výsadou iba niekoľkých: 

svätosť je dar, ktorý sa ponúka všetkým, 

nikoho nevylučuje, a týmto spôsobom 

tvorí rozoznávajúci znak každého 

kresťana. 

Toto všetko nám umožňuje chápať, že 

na to, aby sme boli svätí, sa 

nepotrebujeme stať za každú cenu 

biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi... Nie. 

Všetci sme povolaní, aby sme sa stali 

svätými! Niekedy mávame pokušenie 

domnievať sa, že svätosť je rezervovaná 

iba tým, ktorí majú možnosť odstupu od 

každodenných záležitostí, aby sa venovali 

výlučne modlitbe. To však nie je tak! 
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Niekto si myslí, že svätosť znamená 

privrieť oči a tváriť sa ako na svätom 

obrázku, celkom tak... Avšak toto nie je 

svätosť. Svätosť je niečo väčšie, hlbšie, 

čím nás obdarúva Boh. Ba viac, sme 

povolaní stať sa svätými životom lásky 

a osobným vydávaním kresťanského 

svedectva práve uprostred každodennej 

činnosti. Každý v podmienkach a v 

životnom stave, v ktorom sa nachádza.  

Si rodič alebo starý rodič? Staň sa 

svätým tak, že budeš s chuťou učiť svoje 

deti alebo vnúčatá poznávať 

a nasledovať Ježiša. To si 

vyžaduje veľkú trpezlivosť. 

Byť dobrým rodičom, starým 

rodičom, dobrou matkou, 

dobrou starou matkou, to si 

vyžaduje veľa trpezlivosti, a vďaka tejto 

trpezlivosti dôjdeme ku svätosti, 

cvičením sa v trpezlivosti. Si katechéta, 

vychovávateľ, či dobrovoľník? Staň sa 

svätým tak, že budeš viditeľným znakom 

Božej lásky a jeho prítomnosti pri nás. 

Tak vidíme: každý životný stav privádza 

ku svätosti, vždy! Doma, na ceste, 

v práci, v chráme, v tej chvíli a v tom 

životnom stave, v ktorom sa nachádzaš, 

je otvorená cesta k svätosti. Nestrácajte 

odvahu napredovať po tejto ceste. Sám 

Boh je ten, kto ti dáva milosť. A jediné, čo 

Pán žiada, je to, aby sme boli 

v spoločenstve s ním a slúžili bratom.  

Ako sme doposiaľ odpovedali na 

Pánovo povolanie ku svätosti? Chcem sa 

stať trochu lepším, byť viac kresťanom, 

kresťankou? Toto je cesta ku svätosti. 

Keď nás Pán povoláva ku svätosti, nevolá 

nás k niečomu ťaživému, smutnému... Je 

to celkom inak! Je to pozvanie zdieľať 

s ním jeho radosť, žiť s radosťou 

a radostne obetovať každú chvíľu nášho 

života a tak z neho vytvárať dar lásky pre 

ľudí okolo nás. Ak tomuto porozumieme, 

všetko sa zmení a dostane nový zmysel, 

nádherný zmysel, zmysel 

denne začínať od malých 

vecí. 

V Prvom liste sv. Petra sa 

nám predkladá nasledovné 

povzbudenie: „Podľa toho, 

kto aký dar dostal, slúžte si navzájom 

ako dobrí správcovia mnohotvárnej 

Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len 

ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len 

z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo 

všetkom oslávený Boh skrze Ježiša 

Krista. Jemu sláva a vláda na veky 

vekov“ (1 Pt 4,10-11). Nuž, toto je 

pozvanie ku svätosti! Na ceste ku svätosti 

sa nekráča osamote, každý na vlastnú 

päsť, to veru nie. Ale kráča sa spoločne, 

v tom jedinom tele, ktorým je Cirkev, 

milovaná a posvätená Pánom Ježišom 

Kristom. Kráčajme s odvahou po tejto 

ceste svätosti. 
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Petrovka 
(pohľad na pôst pred sviatkom sv. apoštolov Petra a Pavla ) 

 
 

Svätí apoštoli sa pripravovali na 

príchod Svätého Ducha modlitbou 

a pôstom. Veľa sa modlili a postili pred 

tým, než išli hlásať evanjelium. Po 

modlitbe a pôstoch ustanovovali nových 

presbyterov pre apoštolskú prácu, ako to 

aj čítame v Skutkoch svätých apoštolov. 

„A keď im po jednotlivých cirkvách 

ustanovili starších, modlili sa a postili 

a odporúčali ich Pánovi, v ktorého 

uverili.“ (Sk 14, 23) 

A tak aj svätá cirkev 

pripravovala svojich 

veriacich modlitbou 

a pôstom na veľký 

sviatok vrchných 

apoštolov sv. Petra a Pavla, ktorých 

pamiatku slávime 29. júna. 

My sme tohto roku začali tento pôst 

v našej Cirkvi 13. júna. 

Pôst svätých apoštolov siaha do 

prvých storočí kresťanstva. Už v 4. 

storočí existujú prvé svedectvá o tomto 

pôste, z ktorých vysvitá, že pôst svätých 

apoštolov bol spojený so sviatkom 

Päťdesiatnice (napr. svedectvá sv. 

Atanáza Veľkého, sv. Ambróza 

Milánskeho, sv. Leva Veľkého). 

Zo svedectiev zo štvrtého storočia 

však vyplýva, že v Alexandrii, Jeruzaleme 

a Antiochii sa tento pôst spájal so 

sviatkom Päťdesiatnice a nie so sviatkom 

sv. apoštolov Petra a Pavla. Až neskôr bol 

pôst spájaný s prípravou na sviatok 

apoštolov Petra a Pavla, ktorí boli pre 

veriacich veľkými vzormi a učiteľmi 

pôstu a modlitby.  

V súčasnosti trvá tento pôst od 

Nedele všetkých svätých až do 29. júna. 

Čas trvania kompletného pôstu 

teda  závisí od Paschy. Petrovka môže 

trvať najviac 6. týždňov, 

najmenej jeden týždeň a deň. 

Petrov pôst je miernejší 

než napr. Veľký pôst pred 

Paschou. Napr. metropolita 

Juraj z Kyjeva (1069-1072) vo svojich 

„Pravidlách“ nepovoľuje konzumáciu 

mliečnych výrobkov a mäsa počas 

Petrovky. V stredy a piatky predpisuje 

suchú stravu, čo je chlieb a voda alebo 

sušené ovocie. V utorky, štvrtky, soboty 

a nedele dovoľuje rybu dvakrát denne 

a víno. Ako prídavok k tomu nariaďuje 

vykonať sto poklôn denne (hlboké 

sklonenie po zem) s výnimkou sobôt, 

nedieľ a sviatkov. 

Dodržiavanie pôstnych pravidiel však 

v súčasnosti nie je záväzné, ale iba 

dobrovoľné.  
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Svätí apoštoli Peter a Pavol 
(pohľad na sviatok najvyšších apoštolov Petra a Pavla ) 

 
Sv. Peter (pôvodné meno Šimon 

zmenil po Ježišovom pozvaní za „rybára 

ľudí“ na Peter - Skala) bol vždy 

v blízkosti Ježiša Krista počas jeho 

pozemského účinkovania. Je svedkom 

jeho premenenia na hore Tábor, v mene 

všetkých apoštolov vyznáva jeho božstvo, 

so svätým Jánom pripravuje veľkonočnú 

večeru a Pán za seba i za neho zaplatil 

chrámovú daň. Napriek sľubu vernosti 

Ježišovi ho trikrát zapiera, 

ale svoj čin oľutuje. Ježiš 

Kristus mu zveruje vedenie 

svojej Cirkvi. Po 

nanebovstúpení Ježiša 

Krista a zoslaní Svätého 

Ducha sa ujíma svojho poslania ako 

hlava apoštolského zboru a prvého 

kresťanského spoločenstva v Jeruzaleme. 

Traduje sa aj jeho zázračné vyslobodenie 

z väzenia, za čias Herodesa Agripu 

(porov. Sk 12, 1-11). Neskôr odchádza do 

Antiochie a po jeruzalemskom 

apoštolskom sneme odchádza do Ríma. 

Zomrel mučeníckou smrťou v Ríme 

v čase prenasledovania kresťanov za 

cisára Nerona dňa 29. júna roku 67. 

Zomrel ukrižovaný dole hlavou. 

Sv. Pavol nepatril k dvanástim 

vyvoleným a povolaným apoštolom. Za 

svoju horlivosť a obetavosť dostal titul 

apoštol. Jediný z apoštolov mal vysoké 

vzdelanie a bol rímskym občanom. 

Spočiatku prenasledoval kresťanov, ale 

neskôr neďaleko Damasku sa 

z prenasledovateľa stal hlásateľ 

Kristovho učenia. Vykonal veľké misijné 

cesty a jeho obetavosť nepoznala hranice. 

Založil veľké množstvo kresťanských 

obcí. Napísal 14 listov jednotlivým 

cirkevným obciam 

i osobám, v ktorých jasne 

vykladal Kristovu náuku. 

Cirkev ich uznala za 

inšpirované a tvoria súčasť 

Nového zákona. Za svoju 

vieru v Krista umrel v Ríme, kde bol sťatý 

mečom v ten istý deň ako sv. Peter - 29. 

júna 67. 

Úcta svätých apoštolov vzhľadom na 

ich veľký význam v Cirkvi sa začala od 

okamihu ich smrti. Ich hroby boli 

kresťanom dôverne známe a tešili sa 

veľkej úcte. Na česť dvanástich apoštolov 

dal Konštantín vybudovať v Carihrade 

chrám, kde je aj pochovaný. Spočiatku 

nebol tento sviatok slávený naraz, sú 

svedectvá o slávení 28. decembra, či 22. 

februára. Postupne sa však ustálil deň 

29. jún. 
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Liturgický program 
 

 

 

 

 

Liturgický program po 2. nedeli po Päťdesiatnici  

20.06. – 26.06. 2022 
 

 

 

 
 

 
 

Pondelok 

20.06. 

 

Sv. hieromučeník Metod,               

patarský biskup 

06:30 sv. lit. (csl.)    † Karol, Mikuláš, Helena... 

18:00 sv. lit. (slov.)                                  1. † Jozef 

           2. † Anna, Juraj, Štefan, Anna, Vladislav 

Utorok 

21.06. 

 

Sv. muč. Julián Tarzský 

  

06:30 sv. lit. (csl.)   † Andrej, Michal, Zuzana... 

18:00 sv. lit. (slov.)      1.  † Anna, Michal, Anna  

                                           2.  † Viera (panychída)                     

Streda 

22.06. 

 

Sv. hieromučeník Eusebios, 

samosatský biskup 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                   † z rod. Pintérovej  

18:00 sv. lit. (slov.)                          1. † František 

                                          2. † Mária (panychída) 

Štvrtok 

23.06. 
Sv. mučenica Agripína   

06:30 sv. lit. (csl.)          † Mária, Tomáš, Jela... 

18:00 sv. lit. (slov.)                                         † Ján 

Piatok 

24.06. 

 

Narodenie Jána Krstiteľa 

Najsladšieho Pána, Boha 

a Spasiteľa Ježiša Krista 

Milujúceho ľudí 

voľnica 

07:30 sv. lit. (csl.)              * Vasiľ, Helena s rod. 

18:00 sv. lit. (slov.)         * Peter, Tatiana, Saška 

Sobota 

25.06. 

Presvätá Bohorodička 

spolutrpiteľka  

 

07:00 sv. lit. (csl.)            † Zuzana (panychída)      

18:00 sv. lit. (slov.)                             † Anna, Ján    

 

 
 

Nedeľa 

26.06. 

 

 

 

 

 

3. nedeľa po 

Päťdesiatnici 

  

Prepodobný otec David zo Solúna  

 

 hl. 2 

 

 

07:30 sv. lit. (slov.)                    * Mária s rod. 

09:00 sv. lit. (csl.)                       * za farnosť 

11:00 sv. lit. (slov.)                                    * Peter 

17:15  Večiereň 

18:00 sv. lit. (slov.)                 * Grétka, Olívia 
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Liturgický program 
 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program po 3. nedeli po Päťdesiatnici  

27.06. – 03.07. 2022 
 

 

 
 

Pondelok 

27.06. 

 

Prep. otec Samson Pohostinný 

06:30 sv. lit. (csl.)                      * Júlia, Miroslav 

18:00 sv. lit. (slov.)                                1. † Mária 

                                                   2. † Milan, Helena 

Utorok 

28.06. 

 

Prenesenie pozostatkov svätých 

nezištníkov Kýra a Jána 

  

06:30 sv. lit. (csl.)                          † Pavel, Mária  

17:00  Veľká večiereň 

18:00 sv. lit. (slov.)                             1.  † Miriam 

                                                                 2. † Mária 

Streda 

29.06. 

 

Sv. apoštoli Peter a Pavol 
 

 
 

 

prikázaný sviatok, mirovanie 

Zbierka: Dobročinné diela sv. Otca 

 

07:30 sv. lit. (csl.)                                        * Peter 

16:30  sv. lit. (slov.)                         * za farnosť 

18:00 sv. lit. (slov.)  * Peter, Peter, Pavol, Pavol 

Štvrtok 

30.06. 
Zbor dvanástich apoštolov   

06:30 sv. lit. (csl.)  † Ján, Mária, Ján, Jaroslav      

16:30 sv. lit. (slov.)    † Štefan, Anna, Ján, Jozef      

Piatok 

01.07. 

 

Svätí nezištníci a divotvorcovia 

Kozma a Damián 

zdržanlivosť od mäsa 

06:30 sv. lit. (csl.)                                * SSR a NSI 

18:00 sv. lit. (slov.)                              * SSR a NSI 

Sobota 

02.07. 

Uloženie rúcha Presv. 

Bohorodičky v Blachernách   
 

 

07:00 sv. lit. (csl.)              † z ružencového spol.     

18:00 sv. lit. (slov.)                           * Anna s rod. 

 

 
 

Nedeľa 

03.07. 

 

 

 

 

 

4. nedeľa po 

Päťdesiatnici 

  

Svätý mučeník Hyacint  

 

 hl. 3 

 

 

07:30 sv. lit. (slov.)                                * Hana 

09:00 sv. lit. (csl.)                       * za farnosť 

11:00 sv. lit. (slov.)                                   * Silvia 

17:15  Večiereň 

18:00 sv. lit. (slov.)                    * Silvia s rod. 



Farské zvesti  08/2022 
________________________________________________________________________________________ 

 

  7 

Nebo v našom dome 
(príbeh pre potešenie duše) 

 
Osemročné dievča v domácej úlohe 

opísalo svoju rodinu takto:  

Doma máme dve izby, dve postele, 

jedno malé okienko a bielu mačku.  

Jedávame len večer, keď sa môj otec 

vráti domov s vreckom plným chleba 

a sušených rýb.  

U nás doma, v našej rodine, sme 

všetci chudobní, ale môj otec má modré 

oči, moja mama má modré oči, môj brat 

má modré oči a dokonca aj naša mačka 

má modré oči.  

Keď sedíme všetci okolo stola, 

v našom dome akoby bolo nebo.  

 

Stopy v piesku 
(príbeh pre potešenie duše) 

 
Jeden muž mal raz zvláštny sen. 

Prisnilo sa mu, že sa prechádza po 

brehu mora s Bohom. Na nebi sa 

pohybovali obrazy z jeho života.  

Pri každom obrázku 

si všimol dva páry stôp 

v piesku - jedny boli 

jeho a tie druhé patrili 

Bohu. Keď sa pred ním 

objavila posledná scéna, 

pozrel sa za seba 

a všimol si, že často boli 

v piesku len jedny stopy.  

Takisto si všimol, že 

druhé stopy chýbali v tých najťažších, 

krízových a najsmutnejších chvíľach jeho 

života. 

To ho znepokojilo, a tak sa obrátil na 

Boha s otázkou: „Bože, povedal si, že ak 

sa raz rozhodnem veriť v teba, celý život 

ma budeš sprevádzať a nikdy ma 

neopustíš, ale všimol som si 

pri tých najťažších okamihoch 

môjho života len jedny stopy. 

Nechápem, prečo si ma 

opustil vtedy, keď som ťa 

najviac potreboval“. 

Boh mu odpovedal: „Moje 

najdrahšie dieťa, milujem ťa 

a nikdy ťa neopustím. Vtedy, 

keď si trpel a prežíval 

najväčšiu bolesť a v piesku ostali len 

jedny stopy, to bol čas, keď som ťa niesol 

na vlastných rukách“. 
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Deň farnosti 
   (pozvánka na spoločné stretnutie) 

 

 

Cirkev je rodinou Božích detí. V našej 

farnosti sa stalo tradíciou, že sa táto 

rodina stretáva na spoločných aktivitách 

nielen v chráme, ale aj mimo neho. 

Jednou z týchto spoločných aktivít je aj 

Deň farnosti. 

Spoločné stretnutie ľudí z našej 

farnosti napomáha vytvárať a budovať 

vzťahy v rámci farského spoločenstva 

a pozitívne ovplyvňuje osobný rast 

človeka, teda aj celých rodín, celej 

farnosti a tým pádom aj celej 

spoločnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tohtoročné stretnutie, na ktoré 

všetkých pozývame, sa uskutoční 5. júla 

2022 od 12:30 hod. v areáli hotela 

Merrys, v Rezorte Vtáčie údolie 

Ptičie. 

Deti sa môžu tešiť na hry a rôzne 

atrakcie, či workshopy. Pre všetkých 

bude priestor na spoločné stretnutia 

a rozhovory. 

Pripravujeme súťaž vo varení guľášu,  

ako aj spevácku prehliadku s názvom 

Farský slávik.   

Tešíme sa na spoločné chvíle! 

 


