
   

       

                                                                                                                                                     

      

 

 

číslo  
10 

——— 
2023 

        Nanebovstúpenie Pána 

V nemocnici zomiera na rakovinu jedenásťročný chlapec. Okolo nemoc-

ničného lôžka je zhromaždená celá rodina. V istom momente medzi 

chlapcom a jeho neveriacim otcom, začína sa nasledujúci rozhovor. – 

Netráp sa drahý – hovorí otec. – Uvidíš, všetko sa skončí dobre. Znovu 

budeš chodiť do školy a hrať futbal. Vtedy chlapec odpovedal: – Otec, ja 

viem, že zomriem. Nakoniec ja tu nechcem dlhšie byť. Ja verím, že po 

smrti odídem do neba, kde uvidím Ježiša a veľmi sa na to teším. Tieto 

slová otriasli týmto neveriacim otcom. Spýtal sa teda so slzami v očiach. 

– Synku, a si si istý, že tam Ježiš bude? – Samozrejme – odpovedalo die-

ťa. 

Podobne ako tento statočný chlapec, aj my hlboko veríme v túto radostnú 

pravdu, ktorú dnes na slávnosť Nanebovstúpenia Pána Ježiša slávime. 

Kristus vystúpil do neba a v nebi očakáva každého z nás. 

Nanebovstúpenie je chvíľou najväčšieho triumfu Krista. Vystúpil do ne-

ba nielen ako Boh, ale aj ako človek. Ako Boží Syn prijal ľudské telo, aby v tom tele zakúsil najväčšie 

poníženie, ale zároveň aby zakúsil aj najväčšie povýšenie. Teda bolo potrebné, aby zasadol v nebi po pra-

vici Otca. 

Na Jeho povýšení máme účasť aj my. Ježiš predsa povedal: „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všet-

kých pritiahnem k sebe“ (Jn 12, 32). A teda tak, ako Kristus vstal z mŕtvych aj my vstaneme z mŕtvych. 

Tak ako On vystúpil do neba, aj my dosiahneme nebo. 

Vďaka nanebovstúpeniu Krista, náš ľudský život nadobúda veľkú hodnotu. Ak skutočne poznáme Krista, 

nemôžeme sa vyhovárať, ako to robia často neveriaci ľudia: – Neviem, prečo a pre koho žijem. Neviem, 

prečo sa musím tu na zemi sužovať a trpieť. Neviem, čo sa stane so mnou po smrti. 

My ako veriaci v Krista vieme všetko, čo nám je potrebné k dobrému a šťastnému životu. Kristus nám 

dôkladne povedal, pre čo a pre koho žijeme. Povedal, že konečným cieľom nášho života je nebo. Život 

s Bohom vo večnom šťastí. 

Pre neveriacich smrť je koncom všetkého; pre veriacich – je začiatkom nového a lepšieho života. Pre ne-

veriacich smrť je príležitosťou k pocitu beznádeje a zúfalstva; pre veriacich zasa príležitosťou 

k vyjadreniu hlbokej radosti a nádeje, že tam na druhej strane, v nebi ich čaká čosi mnohonásobne lepšie 

a krajšie. 

Stránky Svätého Písma hovoria o nebi ako o mieste večného šťastia „bez smútku a bolesti, kde nám našu 

radosť nik nedokáže vziať“ (Jn 16, 22). Mnoho ráz hovoril Kristus o nebi. Povedal dokonca „v dome 

môjho Otca je mnoho príbytkov“ (Jn 14, 2). Zasa Apoštol Národov sv. Pavol povedal: „Ani oko nevide-

lo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú (1 Kor 2, 

9). 

Radujme sa teda dnes z celého srdca z Kristovho víťazstva a triumfu a pestujme v našich srdciach pravdu 

o Jeho nanebovstúpení. Pamätajme, že Jeho víťazstvo je aj našim víťazstvom. Vízia Ježiša vystupujúceho 

do neba nech nás sprevádza v celom našom živote. Nech nás sprevádza vo chvíľach šťastia i radosti, ale 

ešte viac vo chvíľach smútku, starostí a ťažkostí. Vo chvíľach, keď sme chorí, keď trpíme, keď prežíva-

me tragické udalosti, keď sa cítime ponížení, ukrivdení a hľadáme spravodlivosť. Nech vždy prebýva 

v našich srdciach radostná pravda. Tak ako Kristus vstal z mŕtvych – i my vstaneme z mŕtvych. Tak ako 

On vystúpil do neba – aj my vďaka Kristovi dosiahneme nebo. 
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Farské oznamy: 

Ohlášky 

Oznamujeme, že sviatosť manželstva mienia prijať tieto dve osoby: 

Matúš Lazor, gréckokatolík, narodený v Starej Ľubovni, bývajúci v Šarišskom Jastrabí 

Kristína Matijková, gréckokatolíčka, narodená v Snine, bývajúca v Kolonici 

-  

Jakub Gernát, gréckokatolík, narodený v Bardejove, bývajúci v Čirči 

Mária Kristína Firmentová, gréckokatolíčka, narodená v Starej Ľubovni, bývajúca 

v Šarišskom Jastrabí 

Púť do Ochridu po stopách Cyrilo-Metodejskej misie 

OCHRID – Macedónsko + BERAT – Albánsko 

9. – 17. júl 2023 

Pozývame vás na púť do Ochridu po stopách Sv. Cyrila a Mrtoda a ich žiakov sv. 

sedmopočetníkov. Ako bonus bude mmožné počas púte absolvovať Kurz hlaho-

liky - prvého písma Slovanov. Kurz je bezplatný a predstavuje 3 prednášky z 

histórie prvej písomnej kultúry Slovanov a minikurz písania a čítania 

hlaholiky, ktoré bude prednášať lektorka HLAHOLSKEJ AKADÉMIE Mgr. Ele-

na Šubjaková. Absolvovanie kurzu pre účastníkov púte je dobrovoľné. Výučba 

hlaholiky sa koná priamo na mieste účinkovania najvýznamnejších cyrilo-

metodských učeníkov sv. Klimenta Slovenského a sv. Nauma. Bude to nevše-

dná príležitosť prepojiť pasívny aj aktívny oddych pri Ochridskom jazere, na jed-

nom z najkrajších miest Balkánu.  

CENA: 290 € 

V cene je zahrnuté Doprava klimatizovaným autobusom, 7x ubytovanie – Ochrid 

v pútnickom dome, sprievodcovské služby. 

Prihlásiť sa môžete a informácie dostanete na adrese:  

email: mirosimko13@gmail.com    mobil: 00421 911 811 307 

 

 

Informačný dvojtýždenník pre vnútornú potrebu Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Šarišské Jastrabie. Neprešlo jazykovou úpravou. Za vy-

danie zodpovedný ThLic. Miroslav Šimko, PhD. - farár farnosti. Adresa: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie, 065 48, Šariš-

ské Jastrabie č. 128, IČO: 31952259, DIČ: 2021936356, IBAN SK63 0900 0000 0050 2756 7069, e-mail: sarisske.jastrabie@grkatpo.sk, 

tel.: 052/4926136, Miroslav Šimko, farár - mob.: 0911 811 307 

mailto:mirosimko13@gmail.com
mailto:sarisske.jastrabie@grkatpo.sk


Liturgický program od 15.05.2023 do 28.05.2023 

Dá-

tum 
Čas Program Úmysel Liturgický kalendár 

15.05 

Po. 

07:00

18:00 

Sv. liturgia  csl. 

Sv. liturgia  csl. 

† z r. Márie Šuťákovej 

† Mikuláš Labaš (ročná) 
Náš prepodobný otec Pachómios Veľký.  

16.05 

Ut. 

07:00

18:00 

Sv. liturgia  csl. 

Sv. liturgia  csl. 

† Ján Šenitka 

† z r. Michala Cvancigera  

Náš prepodobný otec Teodor Posvätený,  

učeník svätého Pachómia Veľkého.  

17.05 

St. 

07:00

18:00 

18:45 

Sv. liturgia  csl. 

Sv. liturgia  csl. 

Večiereň 

† z r. Márie Hricovej 

† z r. Šenitkovej 29 

 

Odovzdanie sviatku Paschy  

Svätý apoštol Andronik a spoločníčka. 

18.05 

Št 

07:00 

08:00 

18:00 

Utiereň  

Sv. liturgia csl.  

Sv. liturgia csl.  

 

Za farské spoločenstvo 

ZBP r. Šoltisovej 25 

NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA 

JEŽIŠA KRISTA  

Myrovanie 

19.05 

Pia. 
07:00 Sv. liturgia  csl. † Michal Rešetár 

Svätý mučeník Teodot z Ankyry a sedem  

svätých panien  

20.05 

So. 
- - - Svätý mučeník Tallelaios.  

21.05 

Ne. 

07:00 

08:00 

10:00 

11:30 

15:00 

Utiereň  

Sv. liturgia csl.  

Sv. liturgia sl.  

Sv. liturgia rom. 

Večiereň  

ZBP r. Chovancovej 235 

ZBP  r. Skaličanovej 

Za farské spoločenstvo 

 

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉ-

HO EKUMENICKÉHO SNEMU,  

TEDA PRVÉHO NICEJSKÉHO  
 

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní  

Konštantín a Helena.  

6. hlas 

Zbierka na katolícke masmédiá 

 

22.05

Po. 

07:00

18:00 

Sv. liturgia  csl. 

Sv. liturgia  csl. 

† Mária Balušinská 

† z r. Márie Guľašovej  
Svätý mučeník Bazilisk.  

23.05

Ut. 

07:00

18:00 

Sv. liturgia  csl. 

Sv. liturgia  csl. 

† Valent Krafčík 

† z r. Heleny Kravčíkovej 35 

Náš prepodobný otec a vyznávač Michal,  

synadský biskup.  

24.05 

St. 

07:00

18:00 

Sv. liturgia  csl. 

Sv. liturgia  csl. 

† Helena Savčáková 

† z r. Stašenkovej 279 

Náš prepodobný otec Simeon  

z Obdivuhodného vrchu.  

25.05 

Št 
18:00 Sv. liturgia  csl. † z r. Ivana Kopčíka 224 

Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a 

slávneho Pánovho proroka, predchodcu 

a krstiteľa Jána.  

26.05 

Pia. 

07:00

18:00 

Sv. liturgia  csl. 

Sv. liturgia  csl. 

† z r. Kožárovej 

† Ľudmila Rešetárová 

Odovzdanie sviatku Nanebovstúpenia  

Svätý apoštol Karpos,  

jeden zo sedemdesiatich. 

27.05 

So. 

07:00 

07:45 

Sv. liturgia  csl. 

Hramoty 
† z knihy hramôt 

Sobota pred Päťdesiatnicou  

piata zádušná sobota   

28.05 

Ne. 

07:00 

08:00 

10:00 

11:30 

15:00 

Utiereň  

Sv. liturgia csl.  

Sv. liturgia sl.  

Sv. liturgia rom. 

Večiereň  

 

ZBP r. Ivana Kopčíka 224 

ZBP r. Martina Soviča 

Za farské spoločenstvo 

 

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE  

ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA.  
 

7 hlas 

Myrovanie 

 


