Liturgický program
PONDELOK 7. november
Prepodobný otec Lazár Divotvorca
Tridsiati traja mučeníci z Melitíny
2 Sol 1, 1 – 10, zač. 274; Lk 12, 13 – 15;
22 – 31, zač. 65 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Jozef
UTOROK 8. november
Zhromaždenie k archanjelovi Michalovi
Hebr 2, 2 – 10, zač. 305; Lk 10, 16 – 21,
zač. 51a (HS: 298; PZ: 272)
17.30 + Jozef (roč. liturgia s panychídou)

PONDELOK 14. november
Apoštol Filip
1 Kor 4, 9 –16a, zač. 131; Jn 1, 43 – 51,
zač. 5 (HS: 303; PZ: 277)
07.00 + Juraj, Juraj, Anna
UTOROK 15. november
Muč. Gurias, Samónas a Habib. Začiatok
pôstu pred Narodením Pána – Filipovky
1 Tim 1, 8 – 14, zač. 279; Lk 14, 25 – 35,
zač. 77 (HS: 155; PZ: 109)
17.00 + František

STREDA 9. november
Prepodobná Matróna
2 Sol 2, 1 – 12, zač. 275; Lk 12, 48b –
59, zač. 69 (HS: 156; PZ: 111)
17.00 + z rodiny Filipovej a Gondovej

STREDA 16. november
Apoštol a evanjelista Matúš
1 Tim 1, 18 – 20; 2, 8 – 15, zač. 281; Lk
15, 1 – 10, zač. 78 (HS: 304 ; PZ: 279)
17.00 za zdravie a požehnanie rodiny
Mikulovej, Semančíkovej

ŠTVRTOK 10. november
Apoštoli Erast, Olympas, Ródion a spol.
2 Sol 2, 13– 17; 3, 1 – 5, zač. 276; Lk 13,
1 – 9, zač. 70 (HS: 157; PZ: 112)
17.00 + Alžbeta

ŠTVRTOK 17. november
Biskup Gregor Divotvorca
1 Tim 3, 1 – 13, zač. 283; Lk 16, 1 – 9,
zač, 80 (HS: 157; PZ: 112)
17.00 + Mária, Michal, Mária, Ján

PIATOK 11. november
Mučeníci Ménas, Viktor a Vincent
Prepodobný Teodor Studitský
2 Sol 3, 6 – 18, zač. 277; Lk 13, 31 – 35,
zač. (HS: 159; PZ: 114)
17.00 + Štefan, Peter

PIATOK 18. november
Mučeníci Platón a Roman
1 Tim 4, 4 – 8. 16, zač. 285; Lk 16, 15 –
18; 17, 1 – 4, zač. 82 (HS: 159; PZ: 114)
17.00 za zdravie a požehnanie Tamary

SOBOTA 12. november
Hieromučeník Jozafát
Svätý Ján Milosrdný
Gal 1, 3 – 10, zač. 199; Lk 9, 37 – 43a,
zač. 46 (HS: 300 ; PZ: 274 )
07.00 + Margita, Alojz, Ján
NEDEĽA 13. november
Dvadsiata šiesta nedeľa po Päťdesiatnici
Arcibiskup Ján Zlatoústy
Ef 4, 1 – 6, zač. 224; Lk 10, 25 – 37, zač.
53 (HS: 143, 301; PZ: 96, 276)
Hlas 1.; 11.00 hod.

SOBOTA 19. november
Prorok Abdiáš
Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 9, 57 – 62,
zač. 49 (HS: ; PZ: 115)
07.00 za zdravie a požehnanie Anny,
Lukáša a Jána
NEDEĽA 20. november
Dvadsiata siedma nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa Krista Kráľa. Prepodobná
Jozafáta Hordaševská. Myrovanie
Kol 1, 12 – 20, zač. 250; Jn 18, 33 – 37,
zač. 59 b (HS: 311; PZ: 286)
11.00 hod.
zdroj: Slovo
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Lk 8, 41 – 56
Jedna z pravidelných finančných položiek mnohých starších, ale niekedy nielen ich, ide na
lieky. Ceny liekov sa mnohokrát pohybujú v desiatkach eur mesačne, čo je určite viac, než
sa dá mesačne za chlieb. Často nám však neostáva nič iné len skonštatovať, že ak chceme
žiť, čo iné nám zostáva. Viete si ale predstaviť takú situáciu, žeby ste kvôli uzdraveniu prišli
o všetko? Dnešné nedeľné evanjelium spomína životný príbeh práve takého človeka.
Je to príbeh ženy ukrytej v zástupe mnohých ďalší ľudí, ktorá je chorá na krvotok. Jej
uzdravenie príde neplánovane. Ježiš je na ceste do domu predstaveného synagógy, aby
pomohol jeho malej dcére, ktorá už zomierala. Zástup ľudí ho nielen sprevádza, ale doslova
sa na neho tlačí. A v tej tlačenici ľudí sa chorá žena dostane tak blízko, že sa môže dotknúť
jeho odevu. Obruby jeho šiat. Neviem, či si to uvedomujete, ale taký dotyk človek nemôže
telesne cítiť. To nebol dotyk ruky, chrbta, ramena, ale obruby šiat. A Ježiš ho nepocítil tak,
ako všetky tie ostatné štuchance z tlačenice. On pocítil, že z neho vyšla sila. Keď žena
videla, že sa neutají, pred všetkými sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako bola v momente
uzdravená. Popri tom šťastnom konci, keď ju Ježiš nazve dcérou a pošle ju v pokoji domov,
nám akosi unikne, že jej už neostalo nič z majetku, ktorý mala. V priebehu dvanástich
rokov, čo trvala jej choroba, totiž prišla o všetok svoj majetok. Nevieme o nej, či bola
vydatá alebo slobodná. Ale v jednom i druhom prípade bol život tejto ženy neúnosný.
Podľa židovskej tradície a spôsobu života bola totiž žena v čase svojho krvácania rituálne
nečistá. To trvalo ešte sedem dní po skončení krvácania a až potom, keď sa rituálne okúpala,
mohla sa zaradiť späť do normálneho života a chodu domácnosti. Rituálnu nečistotu v
takom čase žena prenášala aj na všetko, čoho sa dotkla. Viete si predstaviť, ako mohla žiť
tých dvanásť rokov? Lebo ja nie. To, čo žila, nebol život,
ale väzenie. Preto je jej túžba po živote, po normálnom
ľudskom živote taká veľká. A je naozaj obdivuhodné, že sa
nevzdala až dokonca.
Aj my sa denne poškvrňujeme a znečisťujeme mnohými
našimi skutkami, slovami a myšlienkami, ktoré voláme
hriechom. Nikto nás navonok nevyčleňuje z normálneho
života. Ale potrebujeme vždy pamätať na to, že sa tak sami
oddeľujeme z Božej blízkosti. Svedomie nám to má znova
a znova jemne pripomínať. Mimoriadny rok milosrdenstva sa v nedeľu 20. novembra končí. Ale Božie milosrdenstvo zostáva. Je stále tak blízko a nikoho z nás nebude
stáť majetok, aby sme ho mohli získať, a tak sa znova
vrátiť do života.
o. Marek

Oznamy

Duchovné otázniky

► Novembrová oktáva. Prežívame čas modlitieb za zosnulých a novembrovej
oktávy. Využime príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú v podobe plnomocných
odpustkov pre duše zosnulých od 1. do 8. novembra pri splnení obvyklých podmienok (byť v milosti posväcujúcej, prijať Najsvätejšiu Eucharistiu, navštíviť
cintorín, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca ).
► Festival duchovných piesní. Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov a Združenie Sakrálne spevy Východu vás srdečne pozýva na 25. ročník Festivalu duchovných piesní byzantského obradu v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v
Prešove 12. novembra. Program sa začína o 14.00 hod.
► Časopis Slovo na rok 2017. Predplatiteľov časopisu Slovo prosíme o zaplatenie príspevku na rok 2017. Cena je 14 eur. V cene je tiež zahrnutý nástenný
kalendár na rok 2018. Pozývame aj ďalších k odberu tohto nášho kvalitného
časopisu. Predplatné môžete priniesť do sakristie a bude uhradené hromadne.
► Filipovka.V utorok 15. novembra sa začína prípravný čas, štyridsaťdňový pôst
pred sviatkom Narodenia Pána – Filipovka.
► Sväté liturgie v nedeľu 13. novembra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany;
11.00 Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 20. novembra: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov;
11.00 Ľubovec
► Dary na chrám. August – október: Anna Šebešová – 40 eur; bohuznáma rod.
– 50 eur; Ján Gonda – 30 eur; rod. Tomaščinova – 200 eur; bohuznáma rod. – 20
eur; bohuznáma – 40 eur; Mária Martonová – 50 eur; bohuznámy – 50 eur; rod.
Pravdová – 50 eur; rod. Karoliová – 100 eur; rod. Kancirová a Katarína Šebešová
– 100 eur; Margita Biščáková – 20 eur; zo svadby Marka a Bronislavy – 100 eur;
František Marton – 50 eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

Na stránkach Farského hlásnika pokračujeme vo vyučovaní o sviatostiach,
ktoré máme v Katolíckej cirkvi. Postupne sme prešli sviatosť krstu a
sviatosť myropomazania. Teraz pokračujeme sviatosťou Eucharistie, ktorá
je treťou v poradí a zároveň je poslednou z iniciačných sviatostí. Pohľad na
Eucharistiu z pastoračného hľadiska máme za sebou a teraz uvádzame, čo
píše o Eucharistii Katechizmus Katolíckej cirkvi. Nakoniec sa pozrieme na
túto sviatosť z pohľadu cirkevného práva.

Svätý archanjel Michal a ostatné beztelesné mocnosti

1379 Svätá „úschovňa“ (svätostánok) bola pôvodne určená na dôstojné uchovávanie
Eucharistie, aby ju bolo možno mimo omše zaniesť chorým a neprítomným. Prehĺbením viery v Kristovu skutočnú prítomnosť v Eucharistii si Cirkev uvedomila význam
tichej adorácie Pána prítomného pod eucharistickými spôsobmi. Preto svätostánok má
byť umiestnený na zvlášť dôstojnom mieste kostola a má byť vyhotovený tak, aby
zdôrazňoval a znázorňoval pravdu, že Kristus je v Najsvätejšej sviatosti skutočne
prítomný.

Svätý Michal je jedným z hlavných anjelov. Preklad jeho mena je vlastne bojový výkrik
dobrých anjelov v boji na nebi proti Zlému a jeho anjelom: Kto je ako Boh. Meno sv.
Michala sa niekoľko krát spomína v Biblii. Prvýkrát je to v Knihe proroka Daniela v 10.
kapitole, druhýkrát sa spomína v 12. kapitole. Sv. apoštol Júda ho tiež spomína v 9. verši
svojho listu: „Keď sa archanjel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo,
neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, ale povedal: ,Nech ťa Pán potrestá.‘“ Je to narážka na
starú židovskú tradíciu dialógu medzi archanjelom Michalom a satanom o Mojžišovo
telo, ktorá sa nachádza v apokryfnom spise Nanebovzatie Mojžiša. Podľa nej archanjel
Michal ukryl Mojžišov hrob. Satan ho odhalil a chcel zviesť židovský národ na hriech
tým, že by sa Mojžišovi začali klaňať ako svojmu hrdinovi. Podľa ďalšieho apokryfného
spisu Zjavenie Mojžiša, sv. Michal takisto strážil telo prvej ženy Evy. Po štvrtý a poslednýkrát sa meno sv. Michala spomína v Knihe Zjavenia apoštola Jána (Apokalypse; 12,
7): „Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho
anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi.“ V Biblii existujú zmienky o
pôsobení anjelov aj v iných situáciách: cherubín, strážiaci bránu do raja (Gn 3, 24); anjel,
cez ktorého dal Boh ľuďom Desatoro; anjel, ktorý sa postavil proti Balaámovi (Num 22,
22); anjel, ktorý bojoval proti Sennacheribovej armáde (2 Kr 19, 35). Podľa cirkevných
otcov v týchto prípadoch išlo tiež o archanjela Michala, hoci jeho meno sa výslovne
nespomína. Na základe týchto pasáží zo Svätého Písma dala kresťanská tradícia sv.
Michalovi štyri úrady: 1. bojovať proti Satanovi; 2. zachraňovať duše veriacich z moci
satana, osobitne v hodine smrti; 3. ochraňovať Boží ľud – Židov v Starom zákone,
kresťanov a Cirkev v Novom zákone; 4. sprevádzať duše ľudí zo sveta pred Boží súd.

Eucharistia
KRISTOVA PRÍTOMNOSŤ MOCOU JEHO SLOVA A DUCHA SVÄTÉHO
1377 Kristova eucharistická prítomnosť sa začína vo chvíli konsekrácie a trvá, kým
jestvujú eucharistické spôsoby. Kristus je prítomný celý a úplný pod jedným i druhým
spôsobom a celý a úplný v každej ich časti, takže lámanie chleba Krista nedelí.
1378 Kult Eucharistie. V omšovej liturgii vyjadrujeme svoju vieru v skutočnú
Kristovu prítomnosť pod spôsobmi chleba a vína okrem iného aj pokľaknutím alebo
hlbokým úklonom na znak adorácie Pána: „Katolícka cirkev vzdávala a vzdáva tento
kult adorácie, ktorý patrí sviatosti Eucharistie, nielen počas slávenia omše, ale aj
mimo neho tak, že s najväčšou starostlivosťou uchováva konsekrované hostie,
vystavuje ich, aby ich veriaci slávnostne uctievali, a nosí ich v procesii na radosť ľudu
zhromaždeného vo veľkom počte.“

1380 Je veľmi vhodné, že Kristus chcel zostať prítomný vo svojej Cirkvi takýmto
jedinečným spôsobom. Keďže čoskoro mal opustiť svojich vo svojej viditeľnej
podobe, chcel nám darovať svoju sviatostnú prítomnosť. Keďže sa šiel obetovať na
kríži pre našu spásu, chcel, aby sme mali pamiatku jeho lásky, ktorou nás miloval až
„do krajnosti“ (Jn 13, 1), až po darovanie svojho života. A skutočne, vo svojej eucharistickej prítomnosti zostáva tajomne medzi nami ako ten, ktorý nás miloval a vydal
seba samého za nás, a to pod znakmi, ktoré túto lásku vyjadrujú a dávajú na nej účasť:
„Cirkev a svet veľmi potrebujú eucharistický kult. Ježiš nás očakáva v tejto sviatosti
lásky. Nešetrime svoj čas a stretajme sa s ním v adorácii, v kontemplácii plnej viery a
ochotnej odčiňovať ťažké viny a zločiny sveta. Nech naša adorácia naozaj nikdy
neprestane.“
1381 „Že v tejto sviatosti je pravé Kristovo telo a pravá Kristova krv, ako hovorí svätý
Tomáš, ,nemožno poznať zmyslami, ale iba vierou, ktorá sa opiera o Božiu autoritu.
Preto keď Cyril Alexandrijský komentuje text Lukáša (22, 19): – Toto je moje telo,
ktoré sa dáva za vás – , hovorí: – Nepochybuj, či je to pravda, ale radšej prijmi s
vierou Spasiteľove slová, lebo ten, ktorý je Pravda, neklame.‘“

