Liturgický program
PONDELOK 25. apríl
Apoštol a evanjelista Marek
Sk 12, 12 – 17, zač. 30; Jn 8, 42 – 51, zač. 32
(HS: 238, 374; PZ: 205, 353)
07.00 + Anna Paločková
UTOROK 26. apríl
Hieromučeník Bazil
Sk 12, 25 – 13, 12, zač. 31; Jn 8, 51 – 59, zač. 33
(HS: 238; PZ: 205)
18.00 + Helena Maďarová
STREDA 27. apríl
Zakončenie Polovice Päťdesiatnice.
Hieromučeník Simeon
Sk 13, 13 – 24, zač. 32; Jn 6, 5 – 14, zač. 18
(HS: 238; PZ: 205)
18.00 + Vladislav
ŠTVRTOK 28. apríl
Apoštoli Jasón a Sósipatros
Sk 14, 20b – 27, zač. 35; Jn 9, 39 – 10,9, zač. 35
(HS: 147, 239; PZ: 100, 206)
18.00 + Ján, Peter, Paulína
PIATOK 29. apríl
Deviati mučeníci z Kyzika
Sk 15, 5 – 34, zač. 36; Jn 10, 17 – 28a, zač. 37
(HS: 147, 239; PZ: 100, 206)
18.00 + Anna Martonová
SOBOTA 30. apríl
Apoštol Jakub, brat Jána Teológa
Sk 15, 35 – 41, zač. 37; Jn 10, 27 – 38, zač. 38
(HS: 147, 239, 376; PZ: 100, 206, 355)
07.00 + Miroslava
NEDEĽA 1. máj
Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom. Prorok
Jeremiáš
Sk 16, 16 – 34, zač. 38; Jn 9, 1 – 38, zač. 34
(HS: 148, 241; PZ: 101, 208) 5. hlas; 11.00
hod.
PONDELOK 2. máj
Svätý Atanáz Veľký
Sk 17, 1 – 15, zač. 39; Jn 11, 47 – 57, zač. 40

(HS: 148, 377; PZ: 101, 356)
07.00 + z rodiny Mikulovej, Semančíkovej
UTOROK 3. máj
Odchod do večnosti prep. Teodóza
Pečerského
Sk 17, 19 – 28a, zač. 40b; Jn 12, 19 – 36a, zač.
42a (HS: 148, 241; PZ: 101, 208)
18.00 zdr. pož. rodiny Rabadovej
STREDA 4. máj
Zakončenie Paschy. Mučenica Pelágia
Sk 18, 22 – 28, zač. 41; Jn 12, 36 – 47, zač. 43
(HS: 148, 228, 241; PZ: 101, 194, 208)
18.00 + Imrich
ŠTVRTOK 5. máj
Pánovo nanebovstúpenie. Mučenica Irena.
Prikázaný sviatok. Myrovanie
Sk 1, 1 – 12, zač. 1; Lk 24, 36 – 53, zač. 114
(HS: 243; PZ: 210)
18.00 hod.
PIATOK 6. máj
Spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób
Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 14, 1 –11a, zač. 47
(HS: 243; PZ: 210)
18.00 zdr. pož. členov ružencového bratstva
SOBOTA 7. máj
Spomienka na znamenie svätého Kríža v
Jeruzaleme
Sk 20, 7 – 12, zač. 43; Jn 14, 10b – 21, zač. 48a
(HS: 243; PZ: 210)
07.00 zdr. pož. rodín: Rusinkovej, Slebodníkovej, Ramovej a Luteránovej
NEDEĽA 8. máj
Siedma nedeľa po Pasche – svätých otcov 1.
nicejského snemu. Apoštol a evanjelista Ján
Teológ. Bl. M. T. Demjanovičová
Sk 20, 16 – 18a . 28 – 36, zač. 44; Jn 17, 1 –
13, zač. 56 (HS: 149, 243, 246, 380; PZ: 103,
210, 213, 359) 6. hlas; 11.00 hod.
Zdroj: Slovo
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Pri studni
Jn 4, 3 – 41
Zvláštne, dvanásti učeníci odídu
do mesta, aby nakúpili jedlo, a ich
učiteľ zostáva pri studni sám. Keď
som si pred pár dňami toto evanjelium k Nedeli o Samaritánke čítal, napadlo mi, že Ježiš nechal ísť všetkých
učeníkov do mesta zámerne. Nie
preto, že on už nevládal ďalej. Ani
nie preto, že by chcel byť sám. Skôr
preto, že tu na niekoho čakal. Čakal
na ženu, ktorá mala prísť, na ženu, s
ktorou chcel byť sám, na ženu, ktorá
čakala Mesiášov príchod. Na ženu,
ktorej meno ani nepoznáme.
Náhoda, že tam bol sám a že tam
prišla sama? Že sa ich rozhovor mohol kedykoľvek skončiť a nestalo sa
tak? Že sa vôbec začal? Že v neho nakoniec uverilo mnoho Samaritánov z
toho mesta. Že nik iný by na to nebol
dosť vhodný? Že...
Neverím, že by
tento príbeh, ktorý
sa odohral pred
viac ako dvetisíc
rokmi, príbeh ktorý
každoročne
ožíva
počas veľkonočného
obdobia a oslovuje
životy
mnohých
ľudí, bol iba zhodou
náhod. Boh si na Samaritánku počkal pri
studni, kde chodila
pravidelne
čerpať
vodu.
Čo myslíš, kde

čaká na teba? Kde je to miesto, kde ťa
nájde samého a pri ktorom sa môže
začať rozprávať s tebou? V noci, keď
si sám pri internete alebo pred televízorom? Keď nikto iný nevidí, na čo sa
pozeráš? Alebo kdesi v krčme či bare,
kde na chvíľu zabúdaš na starosti a
trápenia vlastného života? Čaká ťa pri
kamarátke, s ktorou preberáš každú
novinu a ktorej otváraš srdce viac
ako Pánovi? Na tom všetkom predsa
nie je nič zlé. Stretávať sa s priateľmi,
zájsť si na pivo či oddýchnuť pri dobrom programe. Treba len vedieť, že
nič z toho nedáva život. Táto „voda“
smäd neuhasí. Pán vie o túžbach
každého jedného z nás. Vie, ako veľmi
chceme byť šťastní, a aj to, že z akejsi nedočkavosti často pijeme „z čoho
príde“. Trpezlivo čaká na ten okamih,
kedy sa môže s tebou rozprávať. Keď
ťa osloví a spýta sa:
„Ukáž, čo to robíš?
A prečo to robíš? Si
šťastný? Vieš, nechcem sa vnucovať,
ale ja mám niečo,
čo ty hľadáš. Možno
o tom ani nevieš,
ale nikde inde to
nenájdeš. Nedá sa
to len tak odovzdať,
som to totiž ja sám.
Prijmeš ma?“
otec Marek

Oznamy
4Poďakovanie
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili a pomáhali pri úprave liturgického
priestoru v chráme. Pán Boh zaplať!
4Sväté liturgie v nedeľu 1. mája: 08.00 Janov; 09.30 R. Pekľany; 11.00 Ľubovec
4Sväté liturgie v nedeľu 8. mája: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 Ľubovec.
Pri všetkých liturgiách je zbierka na podporu Katolíckych masmédií.
4Spovedanie
V tomto týždni bude v piatok 29. apríla dopoludnia spoveď chorých. Prvopiatková spoveď pre všetkých ostatných veriacich bude v Ľubovci ďalší týždeň na
prvý piatok mesiaca máj, t.j. 6. mája od 16.00 hod. v chráme. Vtedy bude aj počas
celého dňa chrám otvorený k poklone pred Najsv. Eucharistiou.
4Púť do Krakova
Všetci sme srdečne pozvaní na 7. metropolitnú púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch, ktorá sa uskutoční v
sobotu 21. mája. Tak ako po minulé roky máme spolu s farnosťami Miklušovce a Klenov
objednaný spoločný autobus. Zapísať sa môžete v sakristii chrámu, záloha je 5 eur.
4Sviatok Nanebovstúpenia Pána
Vo štvrtok 5. mája je prikázaný sviatok Voznesenija – Nanebovstúpenia Pána.
Sväté liturgie budú: 8.00 Ruské Pekľany; 16.30 Janov a 18.00 Ľubovec. Pri sv. liturgiách bude myrovanie.
4Mariánske pobožnosti
V mesiaci – máj, ktorý je zasvätený úcte Presvätej Bohorodičky sa budeme pred
večernými liturgiami modliť mariánske pobožnosti, na ktoré všetkých srdečne pozývam.
4Púť do Krakova
Každoročne cez našu farnosť v lete putuje skupina pútnikov z maďarskej obce
Hidasnémeti cez Košice do Čenstochovej. Teraz bude cieľom Krakov. Trasa je dlhá
280 km a denne sa prejde 25 – 33 km. Kto by sa chcel pridať, môže sa prihlásiť do 30.
júna na adrese: put.krakov@gmail.com. Púť trvá od 8. do 16. júla.

Sv. Atanáz Veľ ký

Narodil sa okolo roku 295 v Alexandrii. Ako chlapec bol svedkom Diokleciánovho
a Galeriánovho krvavého prenasledovania kresťanov. V mladosti odi¬šiel do púšte,
kde bol žiakom prepod. Antona Veľkého. Roku 318 bol vysvätený na diakona. Stal
sa tajomníkom alexandrijského patriarchu Alexandra. V roku 325 ho sprevádzal na
Nicejský koncil, na ktorom bol od¬ súdený blud Ária. Po smrti patriarchu v roku
328 Atanáza zvolili za jeho nástupcu. Biskupský úrad sv. Atanáza bol veľmi rušný a
strastiplný. Zo 47 rokov na alexandrijskom stolci prežil 17 v piatich vyhnanstvách.
Počas pobytu mimo Alexandrie urobil na západné cirkevné kruhy hlboký dojem.
Pápež Július I. zavolal patriarchu do Ríma. Súčasne zvolal v roku 340 do Ríma synodu na pre¬šetrenie jeho prípadu zosadenia z biskupského stolca. Potvrdila Atanáza
ako zákonitého alexandrijského biskupa. Postup jeho nepriateľov vyhlá¬sila za
nezákonný. Protivníci nechceli uznať rozhodnutia rímskej synody, preto Atanáz zostal v Ríme. Jeho pobyt veľmi oboha¬til západné kresťanstvo. Bližšie ich zoznámil s
ideálmi mníš¬skeho života. Bol to prenikavý teológ veľkého charakteru a silnej vôle,
ktorý sa v boji s ariánmi duchovne zoceľoval a rástol. Pre vec Cirkvi sa nikdy neutiekal k svetskej moci. Jeho diela prezrádzajú veľkú znalosť Písma. Zo¬mrel 2. mája
373 vo veku 77 rokov. Tesne pred smrťou vysvätil za svojho nástupcu biskupa Petra.

Duchovné otázniky
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.

Eucharistia
III. Eucharistia v ekonómii spásy
ZNAKY CHLEBA A VÍNA
1333 V srdci slávenia Eucharistie
je chlieb a víno, ktoré sa Kristovými
slovami a vzývaním Ducha Svätého
stávajú Kristovým telom a jeho krvou.
Cirkev verná Pánovmu príkazu
naďalej robí na jeho pamiatku až do
jeho slávneho návratu to, čo urobil
v predvečer svojho umučenia: „vzal
chlieb…“, „vzal kalich s vínom...“ Keď
sa znaky chleba a vína stanú tajomným spôsobom Kristovým telom a
jeho krvou, aj naďalej naznačujú, že
stvorenie je dobré. A tak na ofertórium dobrorečíme Stvoriteľovi za chlieb
a víno „plod práce ľudských rúk“, ale
ešte prv „plod zeme“ a „viniča“, teda
Stvoriteľove dary. Cirkev vidí v úkone
kráľa a kňaza Melchizedecha, ktorý
„priniesol chlieb a víno“, predobraz
svojej vlastnej obety.
1334 V Starej zmluve sa chlieb a víno
prinášajú na obetu medzi prvotinami
zeme na znak vďačnosti Stvoriteľovi.
Ale v súvislosti s exodom (východom
z Egypta) dostávajú aj nový význam:
nekvasené chleby, ktoré Izrael je každý
rok na Veľkú noc, pripomínajú náhlenie pri východe z Egypta. Spomienka
na mannu na púšti bude Izraelu stále
pripomínať, že žije z chleba Božieho
slova. A napokon každodenný chlieb
je plodom Zasľúbenej zeme, zárukou,
že Boh je verný svojim prisľúbeniam.
„Kalich dobrorečenia“ na konci

židovskej veľkonočnej hostiny pridáva
k sviatočnej radosti z vína eschatologický rozmer, t. j. rozmer mesiášskeho
očakávania obnovenia Jeruzalema.
Ježiš ustanovil svoju Eucharistiu
tak, že dal nový a definitívny zmysel
dobrorečeniu nad chlebom a kalichom.
1335 Zázraky rozmnoženia chlebov, keď Pán dobrorečil, rozlámal
chleby a prostredníctvom svojich
učeníkov ich rozdelil, aby nasýtil
zástupy, sú predobrazom hojnosti
tohto jediného chleba, ktorým je
jeho Eucharistia. Znak vody premenenej na víno v Káne už zvestuje hodinu Ježišovho oslávenia. Naznačuje
uskutočnenie svadobnej hostiny v
Otcovom kráľovstve, kde budú veriaci
piť nové víno, ktoré sa stalo Kristovou
krvou.
1336 Prvá predpoveď Eucharistie učeníkov rozdelila, tak ako ich
pohoršila predpoveď umučenia:
„Tvrdá je to reč, kto to môže
počúvať?!“ (Jn 6, 60). Eucharistia a
kríž sú kameňmi úrazu. Je to to isté
tajomstvo a neprestáva byť príčinou
rozdelenia. „Aj vy chcete odísť?“ (Jn
6, 67). Táto Pánova otázka zaznieva
cez stáročia ako výzva jeho lásky, aby
ľudia spoznali, že on jediný má „slová
večného života“ (Jn 6, 68) a že prijať s
vierou dar jeho Eucharistie znamená
prijať jeho samého.
otec Marek

