
Gréckokato l ícka  C irkev  Strážske  

XX. ročník 

ČÍSLO 
 

 

 

Jún 

2019 

 Deň  Strážske Pusté Čemerné Voľa DSS 

Po 
24. 6. 

Narodenie proroka 
Jána Krstiteľa 
M.Č.: sviatku (256),  
Jánovi (388) 

18.30 ZBP uzdravenie 
Peter (Bodoríková) 

16.00 
18.00 Oreské 

17.15  

 

Ut 
25. 6. 

Prep. muč. Febrónia 
M.Č.: sviatku (256) 

18.00 + Ján 
(Dzurovčínová) 

16.00 + Mikuláš,  
Jolana, Ján, Emil, Ján 
(príbuzní) 

16.45 + Teodor, 
Anna (Barančíková) 9.00 

St 
26. 6. 

Prep. otec Dávid 
M.Č.: sviatku (256) 

18.00 + Terézia 
(Zásadný) 

16.45 Krivošťany 
 

18.00 Oreské 

16.45 + Pavel 
(Servistová)  

Št 
27. 6.  

Ukončenie Poklony 
M.Č.: sviatku (256) 

7.00 + Viliam, Mária, 
Michal (Kužmová) 

17.00 + Pavol, Bože-
na, Michal (príbuzní) 

 
 

Pia 
28. 6. 

Najsladšieho Pána, 
Milujúceho ľudí 
(Božské srdce)  voľnica 
M.Č.: sviatku (257) 

18.00 za veriacich 
farnosti 

16.30  
18:00 Oreské 

16.45  

 

So 
29. 6. 

Slávni apoštoli  
Peter a Pavol  
(prikázaný sviatok) 
M.Č.: sviatku (390) 

9.00 za veriacich  
farnosti 
 

myrovanie 

14.00 ZBP účinkujúci 
9.00 Oreské 
 

myrovanie 

7.45 ZBP Peter  
a Zuzana s rodinami 
(Štofejová) 

myrovanie 

 

Ne 
30. 6. 

3. nedeľa po ZSD 
Zbor 12 apoštolov 
M.Č.: 2. hl (144),  
Zboru (392) 

10.00 za veriacich  
farnosti 

 

 
Zbierka aktivity Sv. otca 

10.15  
9.00 Krivošťany 
7.45 Oreské 
 

Zbierka aktivity Sv. otca 

7.45 ZBP Anton 
(manželka) 
 

 

Zb. aktivity Sv. otca 

9.00 

Po 
1. 7. 

Nezištníci a divotv. 
Kozma a Damián 
M.Č.: nezištníkom (297) 

18.00 + Dušan 
(Dančišinová) 

 16.45 + Mária,  
Jozef, Ján  
(B. Suslová) 

 

Ut 
2. 7 

Uloženie rúcha  
presv. Bohorodičky 
M.Č.: sviatku (393) 

17.00 spoveď 
18.00 + František, 
Anton (Koverová) 

15.00 spoveď 
16.00 + Mária, Juraj 
(Slepáková) 

15.00 spoveď 
16.00 + Ján 
(Bielavská) 

spo-
veď 
9.00 

St 
3. 7. 

Mučeník Hyacint 
M.Č.: streda (156) 

17.00 spoveď 
18.00 + Mikuláš 
(Lipovská) 

15.00 spoveď 
16.00 Krivošťany 
17.00 spoveď 
18.00 Oreské 

16.00 + Ivana 
(Šimko) 

 

Št 
4. 7.  

O. sv. Andrej 
Prep. Marta 
M.Č.: štvrtok (157) 

7.00 + Milan (Litváková) 17.30  spo-
veď 
9.00 

Pia 
5. 7. 

Apoštolom rovní  
Cyril a Metod  

voľnica 
M.Č.: svätým (395) 

18.00 ZBP ruženec 16.30 ZBP ruženec 16.45 ZBP ruženec 
18.00 Oreské  

So 
6. 7. 

Prep. o. Sisoés Veľký 
M.Č.: sobota (160) 

7.00 + Edita, Pavol 
(Bohuznáma) 

7.00   
 

Ne 
7. 7. 

4. nedeľa po ZSD 
Prep. o. Tomáš z Maley 
a Akakios 
M.Č.: 3. hl. (145) 

10.00 za veriacich 
farnosti 

 

7.45 ZBP Ján 
(Feninová) 

10.00 ZBP Ela 
(Orenčáková) 
 
 

8.30 Oreské 

9.00 

Svätý apoštol Peter (29. jún) 
 

 Sv. Šimon Peter sa narodil v Betsaide pri Tiberiadskom jazere. Jeho otec sa vo-

lal Ján (Jonáš). Spolu s ním a s bratom Ondrejom, tiež apoštolom, boli pôvodne rybár-

mi. Bol to Ondrej, ktorý doviedol svojho brata Šimona k Ježišovi. Vtedy mu Ježiš dal 

meno Kéfas, po grécky Petros, čo znamená skala. Sv. Peter sa spomedzi apoštolov 

najviac spomína v evanjeliách. Podľa týchto opisov si môžeme dosť presne poskladať 

jeho život, ale aj povahu. Zdá sa, že mal sangvinický temperament. 

Sv. Lukáš opisuje situá- ciu, keď Šimon na Ježi-

šovo slovo spustil sieť do mora a chytil obrov-

ské množstvo rýb. Peter vtedy padol Ježišovi k 

nohám a povedal mu: „Pane, odíď odo mňa, 

lebo som človek hrieš- ny.“ Ježiš mu povedal: 

„Neboj sa, od teraz už budeš loviť ľudí.“ Od-

vtedy Peter chodil s Je- žišom, počúval ho a na-

sledoval. Keď sa raz pýtal Ježiš, za koho ho 

pokladajú, odpovedal práve on: „Ty si Mesiáš, 

Syn pravého Boha.“ Kristus mu povedal: „Ty 

si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a 

brány pekelné ju nepre- môžu. Tebe dám kľúče 

od nebeského kráľovstva. Čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi, čo zviažeš na 

zemi, bude zviazané v nebi.“ Peter sa vždy spomína ako prvý v zozname apoštolov. 

Patril k dôverníkom Ježiša, spolu s Jánom a Jakubom. Týchto troch zobral Ježiš so 

sebou na horu Premenenia, pri vzkriesení Jairovej dcéry a takisto aj v Getsemanskej 

záhrade ich pozval k spoločnej modlitbe. Keď ich Majstra zatkli, hneď sa postavil s 

mečom na odpor. Zanedlho však Ježiša trikrát zaprel, hoci predtým tvrdil, že s ním 

pôjde všade a neopustí ho. Po vzkriesení to bol on, ktorý spolu s apoštolom Jánom 

pribehli k hrobu, aby sa presvedčili, či je pravda to, čo im vyrozprávali ženy. Sv. Ján 
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 Prebieha prihlasovanie na tohtoročný Camp eparchie. Nahlásiť sa môžete 

čím skôr cez otcov duchovných. 

 29.6. bude myrovanie zo sviatku Sv. ap. Petra a Pavla. 

 30.6. bude Zbierka na Aktivity Sv. otca. 

 Od 12.7. do 1.8. bude po našich farnostiach putovať ikona Kvetnej nedele 

ako duchovná príprava pred budúcoročným kvetným víkendom, ktorý 

bude v našom protopresbyteráte Michalovce. 

 Pozývame Vás na celoeparchiálnu odpustovú slávnosť do Sečoviec  

v dňoch 4.- 5. júla. Viď plagát. 

Farské oznamy 

apoštol spomína ešte jednu osobitnú príhodu, ktorá sa stala po vzkriesení a je dôležitá 

vzhľadom na osobu Petra. Kristus sa ho trikrát spýtal, či ho má rád. Peter zakaždým 

odpovedá „áno“. Ježiš mu vtedy odpovedá tiež trikrát: „Pas moje ovce.“ Po nanebov-

stúpení má Peter neodškriepiteľné prvenstvo medzi apoštolmi. Na jeho slovo ustanovili 

ďalšieho apoštola namiesto zradcu Judáša, on začína prvý hovoriť pri zoslaní Ducha 

Svätého. On sa spomína ako prvý, ktorý urobil zázrak, on vyniesol rozsudok nad klam-

stvom Ananiáša a Zafiry. 

Peter potom ďalej pôsobil v Jeruzaleme. Pokrstil pohana Kornélia, čím sa otvorili brá-

ny Cirkvi aj pre pohanov, nielen pre Židov. Herodes Agrippa ho uväznil, ale v noci k 

nemu prišiel anjel a zázračne ho vyslobodil z väzenia. Potom horlivo účinkoval v Jeru-

zaleme, v Antiochii, v Korinte a v Ríme. Pravdepodobne v Ríme napísal svoj prvý list, 

kde hovorí o Ríme ako o Babylone. Zomrel mučeníckou smrťou asi roku 64 v Ríme, 

podľa tradície ho ukrižovali dolu hlavou na Vatikánskom pahorku. Na tom mieste teraz 

stojí Bazilika sv. Petra, jej svätyňa je presne nad miestom, kde sa podľa tradície nachá-

dza Petrov hrob. Jeho relikvie sú uložené v hlavnom oltári baziliky. Zobrazuje sa ako 

starší muž s kľúčmi a knihou. Jeho symbolmi sú tiež obrátený kríž, loďka a kohút. 


