Liturgický program
PONDELOK 8. august
Biskup Emilián Vyznávač
2 Kor 8, 7 – 15, zač. 186; Mk 3, 6 – 12,
zač. 11 (HS: 405; PZ: 387)
UTOROK 9. august
Apoštol Matej
2 Kor 8, 16 – 9, 5, zač. 187; Mk 3, 13 –
19, zač. 12 (HS: 405; PZ: 387)
STREDA 10. august
Mučeník a archidiakon Vavrinec
2 Kor 9, 12 – 10, 7, zač. 189; Mk 3, 20 –
27, zač. 13 (HS: 405; PZ: 387)
ŠTVRTOK 11. august
Mučeník Euplos
2 Kor 10, 7 – 18, zač. 190; Mk 3, 28 –
35, zač. 14 (HS: 405; PZ: 387)
PIATOK 12. august
Mučeníci Fótios a Anikét
2 Kor 11, 5 – 21a, zač. 192; Mk 4, 1 – 9,
zač. 15 (HS: 405; PZ: 387)
18.00 za Božiu pomoc a požehnanie
Anny a Jána
SOBOTA 13. august
Prepodobný Maxim Vyznávač
1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 22, 15 – 22,
zač. 90 (HS: 405; PZ: 387)
07.00 + Jozef
NEDEĽA 14. august
Jedenásta nedeľa po Päťdesiatnici.
Obdobie pred sviatkom Zosnutia Presv.
Bohorodičky. Prorok Micheáš.
1 Kor 16, 13 – 24, zač. 166; Mt 21, 21,
33 – 42, zač. 87 (HS: 145, 410; PZ: 145,
393)
Hlas 4.; 11.00 hod.

PONDELOK 15. august
Zosnutie Presvätej Bohorodičky. Prikázaný sviatok. Myrovanie
Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 – 42;
11, 27 – 28, zač. 54 (HS: 410; PZ: 393)
18.00 na úmysel darcu
UTOROK 16. august
Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu
2 Kor 12, 20 – 13, 2, zač 196; Mk 4, 24 –
34, zač. 17 (HS: 410; PZ: 393)
18.00 + z rod. Martonovej a Petruščákovej
STREDA 17. august
Mučeník Myrón
2 Kor 13, 3 – 13, zač. 197; Mk 4, 35 –
41, zač. 18 (HS: 410; PZ: 393)
18.00 + z rodiny Borošovej a Turčíkovej
ŠTVRTOK 18. august
Mučeníci Flórus a Laurus
Gal 1, 1 – 10. 1, 20 – 2, 5, zač. 198; Mk
5, 1 – 20, zač. 19 (HS: 410; PZ: 393)
18.00 za zdravie a požehnanie Štefana
PIATOK 19. august
Mučeníci Andrej Stratopedarcha a spol.
Čítania: Gal 2, 6 – 10 zač. 201; Mk 5, 22 –
24. 5, 35 – 6, 1, zač. 20 (HS: 410; PZ: 393)
18.00 + Štefan, Eva, Milan, Jana,
Monika
SOBOTA 20. august
Prorok Samuel
1 Kor 4, 1 – 5, zač. 130; Mt 23, 1 – 12,
zač. 93 (HS: 410; PZ: 393)
18.00 za zdravie a požehnanie o.
Juraja s rodinou
NEDEĽA 21. august
Štrnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Apoštol
Tadeáš
2 Kor 1, 21 – 2, 4, zač. 170; Mt 22, 1 –
14, zač. 89 (HS: 148, 410; PZ: 101, 393)
Hlas 5.; 08.00 hod.
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Mt 19, 16 – 26
Zákony, predpisy, pravidlá. Väčšina z nás ich nemá veľmi v
láske, lebo z nich už na ďaleko cítiť určité obmedzenie. No
napriek tomu vieme, že život bez nich by bol ešte ťažší a zložitejší.
Všetky tieto dohodnuté ustanovenia jednoducho prijímame a
zachovávame. Na oplátku sa vďaka tomu vyhneme rôznym
komplikáciám, pokutám a trestom. Nikdy nás však takéto predpisové správanie nebude napĺňať radosťou.
Podobný princíp platí aj v duchovnej oblasti nášho života. Každý
kresťan vie, že Božie prikázania, ktoré poznáme od malička,
nehovoria nič zlé. Dokonca si väčšina veriacich a rozumných ľudí
uvedomuje, že nás prikázania ochraňujú, ale aj tak je problém s
ich rešpektovaním a zachovávaním. Zvykli sme si na ne, stali sa
súčasťou nášho života, ale celý náš život je akýmsi zápasom s ich
dodržiavaním. S niektorým z prikázaní máme väčší problém, s
niektorým zase menší a možno so zachovaním niektorých
nemáme žiadny problém.
Ako vyzerá vo vašich očiach mladík z dnešného nedeľného
evanjelia? Prišiel za Ježišom z otázkou, čo dobré má robiť, aby bol
dedičom večného života. A Ježiš mu poradil: „Ak chceš vojsť do
života, zachovávaj prikázania“! A tu sa dozvedáme, že: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti
otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“
– že to všetko on už zachováva. Vyzerá to ako dokonalosť duchovného života. A verím tomu, že nebol jediný, kto by takú odpoveď
mohol Ježišovi dať. Určite bolo množstvo židov, hlavne spomedzi
farizejov, ktorí to o sebe tiež mohli povedať. Čo však je z celej tej
odpovede mladíka cítiť, je jedna veľká neistota. Stačí to? Preto
mnohí z farizejov stále viac a viac sprísňovali a komplikovali pravidlá. Predbiehali sa v
rozpitvávaní úplne nepodstatných detailov zákona. Ďalšia stránka takého života je, že mu
chýba radosť. Ľudskému životu neprináša radosť a naplnenie zachovávanie prikázaní a
predpisov. Radosť prináša láska. Preto Ježiš na záver povie mladíkovi, že dokonalosť,
pokoj a radosť nepríde skrze zachovanie zákona. Choď, zbav sa všetkého, čo máš, aby si
bol celý môj. Nebude ti prekážať nič, lebo okrem mňa nič nebudeš mať. Ale takú lásku,
pokoj a šťastie nikde inde nenájdeš.
Ak chceme aj my v živote stretnúť šťastie, pokoj a lásku, už vieme, kde ich hľadať.
Nedávajme preto prednosť niečomu, čo nám tieto poklady nikdy neposkytne.
o. Marek

Oznamy
► V priebehu nasledujúceho týždňa budem mať na starosti jeden z turnusov
mládežníckeho stretnutia na Juskovej Voli, preto tu nebudú sv. liturgie od pondelka
do štvrtku. Najbližšie bude sv. liturgia v piatok 12. augusta večer o 18.00 hod.
► Sväté liturgie v nedeľu 14. augusta: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00
Ľubovec.
► V pondelok 15. augusta je prikázaný sviatok Uspenija – Zosnutia Presvätej
Bohorodičky. Sväté liturgie: 08.00 Ruské Pekľany; 16.30 Janov a 11.00 Ľubovec.
Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.
► Sväté liturgie v nedeľu 21. augusta: 08.00 Ľubovec; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00
Janov. V túto nedeľu bude zároveň archieparchiálna odpustová slávnosť v Ľutine na
ktorú sme všetci srdečne pozvaní.
► Odpustová slávnosť v našej farnosti na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky
bude v nedeľu 11. septembra. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Ľubomír
Petrík z Prešova. Ako duchovnú prípravu na získanie milostí z odpustovej slávnosti
vás pozývam na sväté liturgie vo štvrtok a v piatok 8. a 9. septembra, po ktorých
bude nasledovať sprievod našou obcou. Vo štvrtok to bude Eucharistický sprievod s
modlitbami a v piatok pobožnosť krížovej cesty. Chcem vás poprosiť, aby ste si
svoje ostatné osobné či domáce povinnosti zariadili tak, aby sme sa mohli do
sprievodov zapojiť čím viacerí. Na záver odpustovej nedele vás všetkých pozývam
o 17.00 hod. na spoločné posedenie pod stanom a malé agapé na farskom dvore.
► Dary na chrám: rod. Gondová – 30 eur; Helena Gumanová – 30 eur; Alžbeta
Škripková – 50 eur; Stanislav Škripko – 50 eur; Helena Paločková – 20 eur; Mária
Baranová – 20 eur; Jozef Lech – 50 eur; rod. Chomjaková a Šarišská – 50 eur;
Helena Mačišáková – 50 eur; bohuznáma – 20 eur; Ján Lech – 100 eur; bohuznáma
– 50 eur. Všetkým dobrodincom srdečné Pán Boh zaplať.

Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec

Cirkevní spisovatelia nehovoria nič o mieste narodenia sv. Vavrinca. Nezvyčajné
cnosti, ktorými sa vyznačoval už v mladosti, mu získali náklonnosť a lásku sv.
Sixta, archidiakona v Ríme. Keď bol neskôr zvolený za rímskeho pápeža, na svoje
miesto archidiakona rímskej cirkvi menoval Vavrinca. Bol správcom cirkevného
majetku a pokladov a medzi jeho povinnosti patrilo rozdeľovať almužnu medzi
biednych a chudobných. Vtedajší rímsky cisár Valerián začal prenasledovanie
kresťanov. Rímsky pápež Sixtus II. bol v roku 285 medzi prvými odsúdený,
uväznený, mučený a zabitý. Keď ho viedli na smrť, sprevádzal ho Vavrinec.
Pápež mu prorocky oznámil, že ho bude nasledovať ako mučeník. Starosta Ríma
prikázal postaviť nad žeravé uhlie kovové rošty. Potom prikázal Vavrinca vyzliecť
donaha, položiť na rošty a natiahnutého na ne priviazať. Horúčosť prenikala telo,
no ten nevydal zo seba ani ston, iba kresťania, ktorí pozerali na jeho tvár, ju videli
ako žiari nadpozemským svetlom a zo spálenej kože cítili príjemnú vôňu. Natiahnutý nad oheň sa Vavrinec na celé hrdlo modlil, aby sa Rím obrátil ku Kristovej
viere, ten Rím, v ktorom sv. apoštoli Peter a Pavol svätý kríž najprv upevnili a
potom svojou krvou skropili. Keď dokončil svoju modlitbu, v pokoji odovzdal
Bohu svoju dušu 10. októbra 285. Kresťania pochovali jeho telo na Beranejskom
poli a chrám, postavený na jeho hrobe cisárom Konštantínom Veľkým, je jedným
z piatich najstarších chrámov Ríma.

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
PRIEBEH SLÁVENIA
1353 V epikléze Cirkev prosí Otca, aby zoslal svojho Svätého Ducha (alebo moc
svojho požehnania) na chlieb a víno, aby sa jeho mocou stali telom a krvou Ježiša
Krista a aby tí, čo majú účasť na Eucharistii, boli jedno telo a jeden duch. (Niektoré liturgické tradície umiestňujú epiklézu za anamnézou.) V opise ustanovenia
Eucharistie sila slov a konania Ježiša Krista a moc Ducha Svätého sviatostne
sprítomňujú pod spôsobmi chleba a vína Kristovo telo a jeho krv, jeho obetu
prinesenú raz navždy na kríži.
1354 V anamnéze, ktorá nasleduje, Cirkev si pripomína umučenie, zmŕtvychvstanie a slávny návrat Ježiša Krista; predkladá Otcovi obetu jeho Syna, ktorý nás s
ním zmieruje.
V príhovoroch (po latinsky intercessiones) Cirkev vyjadruje, že Eucharistia sa
slávi v spoločenstve s celou Cirkvou, nebeskou i pozemskou, s Cirkvou živých i
zosnulých a v spoločenstve s pastiermi Cirkvi: s pápežom, s diecéznym biskupom,
s jeho kňazmi a diakonmi a so všetkými biskupmi sveta spolu s ich cirkvami.
1355 Pri prijímaní, ktoré predchádza modlitba Pána a lámanie chleba, veriaci
prijímajú „chlieb z neba“ a „kalich spásy“, telo a krv Krista, ktorý dal seba „za
život sveta“ (Jn 6, 51):
Pretože tento chlieb a toto víno boli podľa starodávneho vyjadrenia „eucharistizované“, „tento pokrm sa u nás volá Eucharistia a nesmie sa na nej zúčastniť nik, iba
ten, kto verí, že je pravda, čo učíme, a bol obmytý kúpeľom na odpustenie
hriechov a na znovuzrodenie a žije tak, ako [nám] to zanechal Kristus“.
V. Sviatostná obeta: vzdávanie vďaky, pamiatka, prítomnosť
1356 Ak kresťania už od začiatku slávia Eucharistiu, a to v podobe, ktorá sa
napriek veľkej rozdielnosti čias a liturgií v podstate nezmenila, je to preto, lebo
vieme, že nás viaže Pánov príkaz, ktorý dal v predvečer svojho umučenia: „Toto
robte na moju pamiatku“ (1 Kor 11, 24 – 25).
1357 Tento Pánov príkaz plníme slávením pamiatky jeho obety. Keď to robíme,
obetujeme Otcovi, čo nám on dal: dary jeho stvorenia, chlieb a víno, ktoré sa
Kristovými slovami a mocou Ducha Svätého stali Kristovým telom a krvou; takto
sa Kristus stáva skutočne a tajomne prítomným.
1358 O Eucharistii treba teda uvažovať:
– ako o vzdávaní vďaky a chvály Otcovi;
– ako o obetnej pamiatke Krista a jeho tela (Cirkvi);
– ako o Kristovej prítomnosti mocou jeho slova a jeho Ducha.

