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 5.7. - Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť  
                                                                Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. 

12.7. – Pätnásta nedeľa v období cez rok      
                                                                   Pane, navštív našu zem a požehnaj jej rastliny. 

Zo slovienskeho Života Konštantína 

Konštantín Cyril, zavalený množstvom práce, ochorel. Po mnohých dňoch 
choroby mal Božie zjavenie a začal spievať: 

„Keď mi povedali: Pôjdeme do domu Pánovho, zaradoval sa môj duch a 
zaplesalo moje srdce.“ (porov. Ž 122,1) 

I obliekol si posvätné rúcha, bol v nich celý ten deň, radoval sa a hovoril: 
„Odteraz už nie som ani sluhom cisára, ani nijakého iného človeka na zemi, ale iba 
sluhom všemohúceho Boha. Nebol som a teraz som a budem naveky. Amen.“ Na 
druhý deň si obliekol sväté rehoľné rúcho, pridal svetlo k svetlu a dal si meno 
Cyril. A v tomto rúchu ostal päťdesiat dní. 

A keď sa priblížila hodina prijať pokoj a presťahovať sa do večných 
príbytkov, pozdvihol ruky k Bohu a so slzami sa modlil: 

„Pane, Bože môj, ty si stvoril všetky anjelské chóry a netelesné sily, rozpäl 
si nebesia a postavil si zem a všetko, čo jestvuje, vyviedol si z nebytia k bytiu; ty 
vždy vyslyšíš tých, čo plnia tvoju vôľu, čo sa ťa boja a zachovávajú tvoje 
prikázania; vyslyš moju modlitbu a zachovaj svoje verné stádo, na čelo ktorého si 
postavil mňa, svojho nesúceho a nehodného sluhu. 

Zbav ho bezbožnej a pohanskej zloby tých, čo sa ti rúhajú, a zveľaď svoju 
Cirkev množstvom a všetkých spoj do jednoty, urob z nich znamenitý ľud, 
zjednotený v pravej viere a správnom vyznávaní a vdýchni im do sŕdc slovo svojho 
učenia. Lebo je to tvoj dar, že si nás nehodných prijal na hlásanie evanjelia svojho 
Krista, kým povzbudzujeme na dobré skutky a robíme, čo je milé tebe. 
Odovzdávam ti tých, ktorých si mi dal, veď sú tvoji. Spravuj ich svojou mocnou 
pravicou a kry ich ochranou svojich krídel, aby všetci chválili a oslavovali tvoje 
meno, Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“ 

I pobozkal všetkých svätým bozkom a povedal: „Nech je velebený Boh, že 
nás nevydal za korisť zubom našich neviditeľných nepriateľov, ale ich sieť pretrhol 
a vyslobodil nás z ich záhuby.“ (porov. Ž 124,6.7) 

A tak usnul v Pánovi, štyridsaťdvaročný. 
Tu Apoštolský rozkázal všetkým Grékom, čo boli v Ríme, a takisto aj 

Rimanom, aby sa zhromaždili so sviecami v rukách a spievali nad ním a vystrojili 
mu pohrebný sprievod ako samému pápežovi. Čo aj urobili. 

kaplán Jozef, prevzaté z Posvätného čítania 
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JÚL JAZERO ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

6. po 
07.00 + z rod. Divianskej, Olexovej 

 
18.00 +Helena (1.výr.) 

7. ut 
07.00 +Anna, Michal, Ján, Michal 

 
18.00 Za + rodičov 

8. st 
07.00 +Mária 

19.00 
18.00 +Pavol 

9. št 
07.00 +Ondrej 

 
18.00 Za ZBP pre rodinu 

10. pi 
07.00 +Tomáš 

19.00 
18.00 +Jozef, Alžbeta, Terézia, Milan 

11. 
so 07.00 +Veronika  

ne 

18.00 Za obrátenie Róberta s rodinou 

09.00 
 
 
 

12. 

08.00 Za ZBP pre Jozefa a Helenu s rod. 

10.00 Za farníkov 

18.00 Za ZBP pre Štefana 

13. po 
07.00 +Margita 

 
18.00 +Eugen 

14. ut 
07.00 Za + z rod. Kovalčikovej 

 
18.00 +Jozef 

15. st 
07.00 +Štefan, Zlatica 

19.00 
18.00 +Anton, Mária, Anton, Štefan, Mária, Mária 

16. št 
07.00 Za + z rod. Dragonovej, Kuľbagovej 

 
18.00 +Margita, Marta, Anna 

17. pi 
07.00 +Mária, Vincent, František 

19.00 
18.00 +Pavol 

18. 
so 07.00 + z rod. Palfiovej, Hajdukovej, Gregorovej, Štefanovej  

ne 

18.00 +Zuzana (1.výr.), + z rod. Rovňákovej, Kuročkovej  

19. 

08.00 Za ZBP pre Michala a Máriu 

09.00 10.00 Za farníkov 

18.00 Za ZBP pre rod. Jenčárovú 

 
v MeSiaci Júl oSlávia SvoJe Životné JUBilea Členovia kkS 

P. Michal JUra – 80 rokov 

P. Margaréta Ungárová – 65 rokov 

vyProSUJeMe iM veľa zdravia, BoŽieho PoŽehnania  

a ochranU Panny Márie. 

Členovia kkS, dUchovní otcovia  farnoSti 



Oznamy:   

1. Pri príležitosti 25. výročia posvätenia nášho kostola Vám ponúkame upomienkové hrnčeky, 
ktoré si môžete zakúpiť v knižnici. Hrnčeky sa ponúkajú v dvoch vyhotoveniach: s fotkou 
kostola a druhé s logom kostola.  

2. Na kostol na Vyšnom Opátskom darovali: bohuznáma rodina 50 eur, bohuznáma rodina  50 
eur. Pán Boh zaplať!  

3. V júli a v auguste bude farská kancelária otvorená v pondelok, stredu a piatok od 15.30 
do 17.00 hod. V dňoch utorok a štvrtok – pohreby hláste  po večernej sv. omši v sakristii. 
Ďakujeme! 

4. Na V. Opátskom budú sv. omše v týždni cez prázdniny o 19.00 hod. 

5. Od 1. júla 2020 je novým dekanom a farárom vo farnosti sv. Alžbety dp. Allan Tomáš. 
Uvedenie do úradu farára bude 5. júla o 15.00 v Dóme sv. Alžbety. Od 1. júla došlo taktiež 
k modifikácii dekanátov, naša farnosť patrí do dekanátu Košice - Stred. 

6. Snúbenci nech sa zahlásia na farskom úrade najmenej štyri mesiace pred plánovaným 
sobášom. 

7. Krsty v mesiacoch júl a august budeme vysluhovať v nedele o 11.15 hod., resp. o 10.00 
hod. pri sv. omši. Rodičia pri výbere krstných rodičov pre svoje dieťa nech pamätajú, že krstný 
rodič má spĺňať podmienky: má byť vyspelý na túto úlohu, prijal už tri základné sviatosti: 
krst, birmovanie a Eucharistiu. Má to byť katolík a z právnej stránky bez prekážky pre túto 
úlohu.   

8. V nedeľu 12.7. bude zbierka pre potreby kostola. 
LITURGICKÝ KALENDÁR:  

Každý utorok počas prázdnin bude Sviatosť Oltárna vyložená k poklone od 15.00 do 17.45 hod. 
        6.7. – Sv. Márie Goretti, panny a mučnice, ľub. spom. 
        11.7. – Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok 
        12.7. – Pätnásta nedeľa v období cez rok 
        15.7. – Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 
        16.7. – Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľub. spom. 
        17.7. – Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka 
        19.7. – Šestnásta nedeľa v období cez rok 

Rozpis služieb 

Dátum, čas Služby 1. čítanie 2. čítanie Prosby Obetné dary 

9.7. 18.00  Fabiková K.  Fabiková K.  

11.7. 18.00 
Mikluš Š., Tomčík P. ml 

Šoltýs J. 
Tomčík P.  Tomčík P.  Tomčík P.   

12.7. 

08.00 
Valko M., Girašek J. 

Haluška A., Adamčák F. 
Borovský N. Borovská G. Borovská G. Hajdukovci 

10.00 
Mikloš J. st, Meringer J. 
Stružák F., Martoňak A. 

Dlhý R. Tóthová A. Tóthová A. Stružákovci 

18.00 
Kvočák S., Šoltýs J. 

Jakubov J., Papcún Z. 
Jakubov J. Zubrická M. Zubrická M. Jakubovci 

16.7. 18.00  Cuper M.  Cuperová A.  

18.7. 18.00 
Mikluš Š., Adamčák F. 

Šoltýs J. 
Halušková M. Katunská J. Halušková M.  

19.7. 

08.00 
Fabík V., Gburik J. 
Lancoš L., Ragan F. 

Gburik J. Fabíková K. Fabíková K. Gburikovci 

10.00 
Dzuričko S., Habura E. 
Hrebeňár M., Köver M. 

Hrebeňár M. Kolinovská M. Kolinovská M. Köverovci M 

18.00 
Kvočák S., Katunská J. 

Forrai V. 
Halušková M. Futóová A Futóová A Kvočákovci 



Zdravotné okienko 
H U B Y 

Hovorí sa, že Peter a Pavol huby sejú. Huby predstavujú výborný 
zdroj výživy v podobe minerálov, vitamínov, enzýmov, vlákniny 
a fytoaktívnych látok, potrebných pre zdravý vývoj ľudského 
organizmu. Čerstvé huby obsahujú 70 – 95% vody. Voda prijímaná 
do tela vo forme viazanej na zložky zeleniny, ovocia alebo húb je 
najzdravšia. Bielkoviny húb sú kvalitatívne rovnocenné ako 
bielkoviny mäsa. Obsahujú liečivé látky, ktoré pomáhajú pri 
rakovine, srdcovo - cievnych ochoreniach, vysokom krvnom tlaku, 

vysokej hladine cholesterolu a vírusových infekciách. V ázijskom lekárstve sa pokladajú za 
posilňujúci prostriedok na predĺženie života. Huby sú nízkoenergetické potraviny, 
stimulujúce imunitný systém a zabraňujúce rastu niektorých druhov nádorov. Predpokladá 
sa, že množstvo húb, potrebných na brzdenie rastu nádoru je 100 gramov, čo je bežná 
dávka konzumovaná ľuďmi v jednej porcii. Hríb dubový, ľudovo povedané dubák, je 
najznámejšia jedlá huba na Slovensku. Považuje sa za najlepšiu hubu na sušenie, vhodný je 
do polievky, omáčky i do praženice. Je mimoriadne bohatý na vitamíny skupiny B, jeho 
hodnotu zvyšuje prítomnosť tzv. nenahraditeľných aminokyselín (valin, leucín a tryptofan). 
Má lahodnú chuť a veľmi príjemnú vôňu. Pre človeka, majúceho záľubu v jeho zbieraní, 
znamená nájdenie hnedej hlavy dubáka v zelenom machu nepredstaviteľný zdroj radosti. 
Pri všetkej úcte k obsahovému zloženiu húb, pohyb v prírode, estetický zážitok a radosť 
z pekného úlovku prospieva telu i duši hubára rovnako, ako obsah, ktorý v sebe ukrývajú. 
Šampiňóny sú veľmi obľúbené pre výbornú chuť a relatívne dobrú dostupnosť. Obsahujú 
rovnaké množstvo bielkovín ako zemiaky, ale len jednu tretinu ich energetickej hodnoty, 
pričom majú výborný sýtiaci efekt. Sú bohaté na vitamíny skupiny B, draslík, fosfor, železo 
a stopové prvky. Diabetici by nemali na huby vo svojej strave zabúdať, pre nízky obsah 
cukrov a následnú nižšiu potrebu inzulínu na udržanie stabilnej hladiny cukru v krvi. 
Členovia istej sibírskej expedície ostali bez spojenia a prísunu potravín, pričom sa tri 
mesiace museli živiť takmer výlučne hubami. Za ten čas nik z nich neochorel. 
Dobrovoľník, ktorý 10 dní jedol iba huby varené v slanej vode a zapíjal ich nesladeným 
lipovým čajom, o svojom stave napísal: „Cítil som sa ako kráľ, svieži a ľahký.“ Kuriatka 
(teraz nemyslím tie slepačie ) vraj dokážu vyhnať z čriev aj toho najrezistentnejšieho 
parazita. Hliva ustricová posilňuje obranyschopnosť, obsahuje veľa vlákniny a zdraviu 
prospešných látok. Japonskí výskumníci vystavili skupinu myší pôsobeniu karcinogénov 
a potom ich kŕmili zmesou sušených húb, ktorá obsahovala šampiňóny, hlivu ustricovú 
a hubu šitake. U myší, ktoré nedostávali nijaké huby sa nádory tvorili o 60% častejšie, ako 
u myší ktoré huby dostávali.  Niektoré zložky z húb riedia krv, bránia tvorbe krvných 
zrazenín a stimulujú v nej aktivitu bielych krviniek. Huby sú perfektné a zdravé potraviny. 
Nenechajme si príležitosť, v čase ich rastu, najesť sa ich dosýta. 
 
PS: Poslucháč medicíny dostal na skúške otázku, aké je Ph krvi - ukazovateľ kyslosti, či 
zásaditosti prostredia (správna hodnota je 7,4). Nevedel, preto skúsil hádať: „Tak asi 4,0.“ 
„Pridajte“ povedal skúšajúci. Medik pridal: „Tak asi 5,0.“ „Ešte pridajte.“ „Tak teda 
6,0.“ „Nemyslíte, že by to mohlo byť ešte viac?“ pýtal sa profesor. „Vy si myslíte, že by to 
malo byť ešte viac?“ divil sa skúšaný. „Myslím. A ak si to budete myslieť tiež, príďte opäť.“ 
 
 
                                                                                      Pripravil: MUDr. Michal Slivka 
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