
SVIATOSŤ ZMIERENIA POČAS PRVOPIATKOVÉHO TÝŽDŇA:
Pondelok: Rakovec           15:00 – 17:00 hod.
Utorok: Nižný Hrušov     10:00 – 11:00 hod.
                                            17:00 – 17:50 hod.
Streda: Nižný Hrušov      17:00 – 17:50 hod.
Štvrtok: Nižný Hrušov    10:00 – 11:00 hod.
- Spovedanie chorých v piatok  od 8:00 hod.

SVIATOK NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE
Tento krásny Mariánsky sviatok plný tajomstva Ducha Svätého a požehna-
nia Panny Márie si pripomíname dňa 2. júla. Výnimočná udalosť navštíve-
nia svätej Alžbety ukazuje obrovskú moc Pána Boha a svetlo na spásu pre 
všetkých nás. Nech aj my sme pre druhých svetlom nádeje, pomoci a lásky, 

akým bola Panna Mária.

KRÁČAŤ S PETROM
Podľa starovekej tradície Peter ako hlava 

Rímskej cirkvi strávil posledné roky navšte-
vovaním nových cirkví v Korinte, Antiochii a 
v Malej Ázii. Okolo roku 64 počas vlády cisára 
Nerona podstúpil poslednú skúšku. Tentokrát 
Ježiša nezaprel, ale ochotne prijal mučeníct-
vo. Tradícia hovorí, že sa necítil hodným toho, 
aby sa pripodobnil Ježišovi v jeho smrti, a preto 
požiadal, aby ho ukrižovali dolu hlavou.

Koncom 2. storočia spisovateľ opísal udalosť, 
v ktorej je Peter vystavený jednému z posledných 
pokušení. Kráča po Via Appia, uteká pred Ner-
onovým prenasledovaním a stretáva sa s Ježišom idúcim opačným smerom, do mesta. 
“Quo vadis?” spytuje sa Peter prekvapene. “Kam ideš?” – “Idem do Ríma dať sa 
ukrižovať,” odpovedá Ježiš. A Peter pochopil, že Ježiš sa chystá zomrieť namiesto 
neho, a posledný raz si vyberá poslušnosť. Otáča sa a vracia sa do mesta, aby sa 
stretol so svojou smrťou.

Hoci to môže byť legenda, tento dojímavý príbeh zdôrazňuje fakt, že najvýznamne-
jšou zmenou v živote tohto rybára, ktorý sa stal rybárom ľudí, nebola len táto jedna, ktorá 
ho viedla od Galilejského mora do Ríma. Bola to cesta jeho vnútornej premeny zo sebav-
edomého muža na pokorného učeníka, z muža, kto bol presvedčený o svojej vlastnej sile, 
na človeka, ktorý si uvedomil, že Pánovi sa môže páčiť, iba ak sa naučí čerpať silu od Ježiša, 
svojho milovaného Pána.

Ak hľadáme sprievodcu, ktorý nás bude sprevádzať na našich cestách, asi ťažko 
urobíme niečo lepšie, ako zveriť sa do rúk vodcu apoštolov, ktorý doslova i obrazne kráčal 
po tej istej ceste ako Ježiš. Peter nám ukazuje, ako máme reagovať na svoje nevyhnuté 
omyly a pády na ceste: prijímaním milosti, ktorá nás pozdvihuje bližšie k Ježišovi a mení 
sebadôveru na dôveru v Boha.

-Louise Perrottová: Pohľad na život svätého Petra-




