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28. 6. 2020

31. 
R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

13. Nedeľa v cezročnom období

 Ja, apoštol Peter, bol som jednoduchým rybárom. Ale jedného 
dňa, keď som so svojím bratom Ondrejom spúšťal sieť do mora, začul 
som hlas z brehu: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí!“ 
Ten hlas v našom vnútri zaznieval tak silno, že sme ihneď zanechali 
všetko a šli sme za ním. Od tejto chvíle nastal zlom v mojom živote, 
zlom poznačený blízkosťou Krista. S otvorenými ústami som počúval 
jeho slová a s úžasom obdivoval jeho zázraky. A po tom všetkom 
som pochopil jedno, že Ježiš Kristus je Mesiáš, Syn živého Boha.

 Od tejto chvíle som sa snažil žiť tak, ako to on učil. Snažil som 
sa zo všetkých síl ho nasledovať, ale nebol som šťastný. A ako som 
aj mohol byť, keď raz Ježiš hovoril o tom, že musí trpieť a ja som 
na to reagoval tak, že sa mu to nikdy nemôže stať. A on ma nazval 
satanom: Odíď mi z očí satan!. Inokedy som mu sľuboval, že aj keď 
ho všetci opus�a, ja ho neopus�m. Ale ja som ho trikrát zaprel. 

 Keď Kristus zomrel, vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia a 
zoslal nám Ducha Svätého, až vtedy som pochopil jedno: Buď človek 
v tomto živote zaprie seba alebo zaprie Krista. Buď postaví na 
najvyšší stupeň svojho života Krista alebo seba. Buď sa vo všetkom 
spoľahne na seba, alebo sa spoľahne na Krista a bude očakávať popri 
vlastnej inicia�ve aj silu zhora. Stal sa tak zo mňa smelý ohlasovateľ 
evanjelia a s radosťou som zomrel potupnou smrťou na kríži.

SLÁVNOSŤ SVÄTÝCH APOŠTOLOVOV 
PETRA A  PAVLA



 Toto by mohlo byť posolstvo sv. Petra pre nás. Sv. Peter 
nám dnes odkazuje: „Buď zaprieš seba, alebo zaprieš Krista. Buď 
budeš milovať Boha nadovšetko alebo raz stra�š všetko.“ Pravda, 
ide tu skôr o snahu a ochotu, ako o nejakú hotovú dokonalosť.

 Keby sme sa zamysleli nad niečím najvýs�žnejším pre Pavla, 
asi najskôr nám napadne jeho obrátenie na ceste do Damasku. Pavol, 
resp. vtedy ešte Šavol, spadol a počul Ježišov hlas: „Šavol, Šavol, 
prečo ma prenasleduješ?“ Šavol prenasledoval kresťanov a zvlášť 
ich predstavených. Lenže Pán Ježiš sa nepýta: „prečo prenasleduješ 
mojich kresťanov“, on sa vyčítavo pýta: „prečo mňa prenasleduješ?“.

 Koľko dnes toho padá na hlavu kňazov, biskupov i na pápeža. 
A preto sa dnes Pán aj nás bolestne pýta: „prečo ma prenasleduješ?“

 A toto by bol odkaz sv. Pavla pre nás všetkých. „Buď 
budeš Krista nasledovať v jeho postojoch, alebo ho budeš 
prenasledovať. Buď Krista nasleduješ, alebo ho prenasleduješ.“

„Za svedkov proti vám volám nebo i zem:

Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu.

Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo.“



Pane, zmiluj sa.  Kriste, zmiluj sa.  Pane, zmiluj sa.
Kriste, uslyš nás.  Kriste, vyslyš nás.
Otče z nebies, Bože,  zmiluj sa nad nami.
Synu Vykupiteľu sveta, Bože,  zmiluj sa nad nami.
Duchu Svätý, Bože,  zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Bože,  zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária,  oroduj za nás.
Svätá Panna panien,  oroduj za nás.
Svätý Pavol,  oroduj za nás.
Ty, ktorý si dosiahol Božie milosrdenstvo,  oroduj za nás.
Ty, ktorému sa zjavil Boží Syn,  oroduj za nás.
Ty, ktorý si bol nádobou vyvolenou pre Krista,  oroduj za nás.
Ty, ktorý si bol určený za hlásateľa pravdy, apoštola a učiteľa národov,  oroduj za 
nás.
Ty, ktorého apoštolát bol potvrdený úžasnými zázrakmi,  oroduj za nás.
Ty, ktorý si bol najvernejším služobníkom Cirkvi,  oroduj za nás.
Ty, ktorý si svojím životom daroval národom Kristovo evanjelium,  oroduj za nás.
Ty, ktorý si v okovách nosil kresťanov vo svojom srdci,  oroduj za nás.
Ty, ktorý si bol ukrižovaný s Kristom,  oroduj za nás.
Ty, v ktorom žil a pôsobil Kristus,  oroduj za nás.
Ty, ktorého nič nemohlo odlúčiť od Kristovej lásky,  oroduj za nás.
Ty, ktorý si znášal väzenie a útrapy,  oroduj za nás.
Ty, ktorý si znášal rany a nebezpečenstvá,  oroduj za nás.
Ty, ktorý si ešte za života uchvátený až do neba,  oroduj za nás.
Ty, ktorý si oslávil svoju službu,  oroduj za nás.
Ty, ktorý si po dokončení svojho poslania očakával veniec slávy,  oroduj za nás.

Baránok Boží, ktorý si obrá�l Pavla prenasledovateľa,  odpusť nám Pane.
Baránok Boží, ktorý si korunoval Pavla apoštola,  vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ktorý si oslávil Pavla mučeníka,  zmiluj sa nad nami.

K:  Ty si vyvoleným nástrojom, svätý apoštol Pavol,
Ľ:  hlásateľom pravdy po celom svete.

Modlime sa:
Pane, náš Bože, ty si si vybral apoštola Pavla, aby šíril tvoje Evanjelium, daj, aby 
bol každý človek osvietený vierou, ktorú on hlásal kráľom a národom, a Tvoja 
Cirkev nech sa vždy prejavuje ako Matka a Učiteľka národov. Skrze Krista, Pána 
nášho.
Amen.



13. Cezročný týždeň myslava baška

Pondelok
29. 6.

Slávnosť sv. Petra a 
Pavla, apoštolov

  18.00 
ZBP Eva s rod.      

17.00
† Lucia Smötzerová

Utorok
30. 6.
Féria

18.30
† Margita

Streda
1. 7.
Féria

18.00 
† Vendelín Polakovič             

                  
Štvrtok

2. 7.
Sviatok Návštevy 

Panny Márie

18.30
† Juraj, Mária

Piatok
3. 7.

Sviatok sv. Tomáša, 
apoštola

18.00
za členov Ružencového 

spoločenstva a 
Bratstva BSJ

17.00  
za členov Ružencového 

spoločenstva

Sobota
4. 7.
Féria

7.30
† Margita

Nedeľa
5. 7.

Slávnosť sv. Cyrila a 
Metoda, slovanských 

vierozvestov

8.00
spoločný úmysel

9.30
† Katarína

11.00
ZBP Juraj
† Margita

 9.30
† vdp. Zdenko        

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň


