Liturgický program
PONDELOK 19. september
Mučeníci Trofim, Sabbastios a Dorymedont
Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 3, 19 – 22,
zač. 10 (HS: 270; PZ: 241)
07.00 + Jozef a Anna
UTOROK 20. september
Veľkomučeník Eustatios a spoločníci
Ef 5, 20 – 26, zač. 230; Lk 3, 23 – 4, 1,
zač. 11 (HS: 270; PZ: 241)
07.00 za zdravie a požehnanie rodiny
Gajdošovej
STREDA 21. september
Zakončenie sviatku Povýšenia svätého
Kríža. Apoštol Kodrat z Magnézie
Ef 5, 25 – 33, zač. 231; Lk 4, 1 – 15, zač.
13 (HS: 270; PZ: 241)
18.00 za zdravie a požehnanie rodiny
Kotuličovej a Pravdovej
ŠTVRTOK 22. september
Hieromučeník Fókas
Ef 5, 33 – 6, 9, zač. 232; Lk 4, 16 – 22a,
zač. 13 (HS: 157; PZ: 112)
18.00 + z rod. Lechovej a Petruščákovej
PIATOK 23. september
Počatie Jána Krstiteľa
Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; Lk 1, 5 – 25,
zač. 2 (HS: 155, 277; PZ: 109, 248)
18.00 + František

PONDELOK 26. september
Odchod do večnosti apoštola a evanjelistu Jána Teológa
Flp 1, 1 – 7, zač. 235; Lk 4, 38 – 44, zač.
16 (HS: 278; PZ: 249)
07.00 + Albert, Mária, Monika, Mária
UTOROK 27. september
Mučeníci Kallistrat a spol.
Flp 1, 8 – 14, zač. 236; Lk 5, 12 – 16,
zač. 18 (HS: 155; PZ: 109)
18.00 za zdravie a požehnanie Moniky
a Mariána
STREDA 28. september
Prepodobný vyznávač Charitón
Flp 1, 12 – 20a, zač. 237; Lk 5, 33 – 39,
zač. 21 (HS: 279; PZ: 251)
18.00 + Vladislav
ŠTVRTOK 29. september
Prepodobný Kyriak Pustovník
Flp 1, 20b – 27a, zač. 238; Lk 6, 12 – 19,
zač. 23 (HS: 157; PZ: 112)
18.00 + Anna Martonová
PIATOK 30. september
Hieromučeník Gregor Arménsky
Flp 1, 27 – 30; 2, 1 - 4, zač. 239); Lk 6,
17 – 23a, zač. 24 (HS: 159; PZ: 114)
18.00 + František, Jozef, Mária

SOBOTA 24. september
Prvomučenica Tekla
1 Kor 15, 39 – 45, zač. 162; Lk 4, 31 –
36, zač. 15 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 za zdravie a požehnanie Romana
s rodinou

SOBOTA 1. október
Presvätá Bohorodička Ochrankyňa.
Myrovanie
Hebr 9, 1 –7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42;
11, 27 – 28, zač. 54 (HS: 281; PZ: 252)
08.00 za zdravie a požehnanie členov
Ružencového bratstva

NEDEĽA 25. september
Devätnásta nedeľa po Päťdesiatnici.
Prepodobná Eufrozínia
2 Kor 9, 6 – 11, zač. 188; Lk 6, 31 – 36,
zač. 26 (HS: 143; PZ: 97); 2. hlas
09.30hod.

NEDEĽA 2. október
Dvadsiata nedeľa po Päťdesiatnici.
Hieromučeník Cyprián
2 Kor 11, 31 – 33; 12, 1 - 9, zač. 194; Lk
6, 31 – 36, zač. 26 (HS: 144; PZ: 97)
3. hlas; 09.00 hod.
zdroj: Slovo
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Za pokladom
Mk 8, 34 – 9, 1
Vždy som rád čítal dobrodružné knihy a tiež som si rád pozrel zaujímavý dobrodružný
film. Akčný hrdina, zápletka, naháňanie za pokladom. Knihy od Karla Maya sa pre mňa
stali nezabudnuteľné. Takisto aj filmové spracovania románov o mušketieroch, pirátoch a
iných dobrodruhoch. Určite si ešte s úsmevom spomeniete na seriál o Sandokanovi,
príbeh dobyvateľov stratenej archy a veľa iných. Nezriedka v tých príbehoch nájdeme aj
moment, kedy sa po rôznych zápasoch k pokladu dostanú aj tí zlí, ale spolu s pokladom
sa prepadnú kdesi do hĺbky zeme alebo nájdu skazu iným spôsobom. Našli, čo hľadali,
ale nedbali na nebezpečenstvo. Z bohatstva sa tešili len na krátky okamih.
Vidíte vo všetkých tých príbehoch podobnosť so slovami dnešného nedeľného evanjelia? Ježiš najprv povie, ako si môžeme zachrániť život navždy. Tak, že sa ho nebudeme
báť vzdať a vložiť ho do jeho rúk. A potom pokračuje vetou: „Veď čo osoží človekovi,
keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!“ Rozumieš tomu? Čokoľvek by si
získal za cenu záhuby duše, tvoj zisk vyjde nazmar. Bude to len krátky okamih, na ktorý
ťa zisk poteší. Ako v nejakom filme budeš držať to, čo si dosiahol, a spolu s tým budeš
padať dolu. Nikto z nás by vedome nechcel takto vyzerať: zaliaty bahnom močariny
alebo zasypaný pieskom púšte, keď už nič z teba nevidno, len dohora trčí ruka a v nej ten
drahocenný poklad.
Môžeme si to vysvetliť aj na inom príklade. Dáš svoj život za kufrík peňazí? Alebo dáš
svoj život za dom, ktorý sa ti páči? Alebo ho dáš za cestovanie po cudzine? Vymeníš svoj
život za diamanty, ropné pole, uránovú baňu? Stálo by to za to vtedy, ak by si ani
nemusel stratiť celý svoj život, ale iba jeho polovicu? Dajme tomu štyridsať rokov tvojho
života. Obetoval by si ich za niektorý z pokladov sveta? Ak je to hlúpa výmena, ak
nestojí za to stratiť život kvôli ničomu z toho, čo sme vymenovali, aká obrovská hlúposť
je potom stratiť večnosť. A aká obrovská hlúposť je tiež stratiť večnosť kvôli maličkostiam.
Pravda je taká, že všetci bez rozdielu (a bez urážky) sme naozaj hlúpi. Pre svoje
hriechy, pre hnev, pre pýchu, pre žiadostivosť, ľahostajnosť, lenivosť, žiarlivosť, závisť...
strácame svoju večnú blaženosť, svoje miesto v nádhernom raji. Všetci zamieňame
nemúdro, ale pravdou je aj to, že Ježiš naše zlé obchody môže každý deň napraviť.
Dávajme denne svoje hriechy na jeho kríž, aby sme sa s jeho pomocou mohli tešiť z
víťazstva.
o. Marek

Oznamy
► Chcel by som sa ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
zapojili do príprav a priebehu našej odpustovej slávnosti. Ďakujem za upratovanie,
spev, výzdobu, miništrovanie a všetky ostatné služby pre chrám a farnosť. A tiež aj
všetkým, ktorí si našli čas a zapojili sa do modlitebných sprievodov vo štvrtok a v
piatok po liturgii. Pán Boh zaplať!
► V utorok a v stredu tohto týždňa sa chcem zúčastniť na seminári, ktorý sa koná
na Sigorde. Preto bude v utorok sv. liturgia ráno o 7.00 hod. V stredu večer sa čas
večernej liturgie nemení.
► Sväté liturgie v nedeľu 25. septembra: 08.00 Janov; 09.00 Ruské Pekľany (rím.
kat. sv. omša); 09.30 Ľubovec
► V sobotu 1. októbra je sviatok Pokrova – Ochrany Presvätej Bohorodičky. Sv.
liturgie: 08.00 Ľubovec; 09.30 Ruské Pekľany a 11.00 Janov. Pri sv. liturgiách bude
myrovanie.
► Sväté liturgie v nedeľu 2. októbra: 07.30 Janov; 09.00 Ľubovec a 10.30 Ruské
Pekľany – odpustová slávnosť
► Mesiac október je zasvätený modlitbe ruženca. Pozývame vás, aby ste si našli
čas na spoločnú modlitbu – doma alebo v chráme pred každou večernou sv.
liturgiou. Pozývam vás aj na osobitné ružencové stretnutia každú októbrovú nedeľu
popoludní o 14.30 hod. Prvú nedeľu (2. októbra) sa budú modliť muži, 9. októbra
ženy, 16. októbra deti a mládež, 23. októbra seniori (dôchodcovia) a poslednú
nedeľu 30. októbra všetci spoločne.

Svätý veľ komučeník Eustat Plakida
Za čias rímskeho cisára Trajána žil v Ríme bohatý
veľmož menom Plakida, ktorý bol chrabrým a
slávnym vojvodcom, že samotné jeho meno strašilo
nepriateľov. Hoci bol pohan, jednako bol človek
čestný a osobitne voči chudobným milosrdný. Mal
ženu Teopistiu a dvoch synov. Tejto rodine chýbalo
iba to, aby poznala jediného pravého Boha, ktorého
uctievala dobrými činmi. Boh milujúci ľudí nenechal túto cnostnú rodinu v temnote pohanstva, ale
rozhodol sa jej ukázať cestu spásy. Cez mimoriadnu
udalosť na poľovačke, ktorú zažil Plakida, a sen,
ktorý mala jeho manželka, nechali pohľadať
kresťanského kňaza, ten im odovzdal vieru a naučil
ich všetko najpotrebnejšie a pokrstil ich. Pri svätom
krste bol Plakida nazvaný Eustatom, jeho žena
Tatianou, starší syn Agapiom a mladší Teopistom.
Boh po čase vyskúšal jeho vernosť podobne, ako to
poznáme z príbehu starozákonného Jóba. Prišiel o majetok, služobníctvo a za
zvláštnych okolností stratil postupne každého z členov rodiny. Pätnásť rokov žil v
domnienke, že jeho rodina zahynula, lebo navzájom o sebe nič nevedeli. Nakoniec sa opäť všetci stretli a ich radosť bola nesmierna. Neskôr 20. septembra v
roku 120 za vlády cisára Hadriána celá rodina zomrela mučeníckou smrťou.

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
1365 Keďže Eucharistia je pamiatkou Kristovej Veľkej noci, je aj obetou. Obetný
charakter Eucharistie vysvitá už zo samých slov ustanovenia: „Toto je moje telo,
ktoré sa dáva za vás“ a „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa
vylieva za vás“ (Lk 22, 19 – 20). V Eucharistii dáva Kristus to isté telo, ktoré
vydal za nás na kríži, a tú istú krv, ktorú vylial „za všetkých na odpustenie
hriechov“ (Mt 26, 28).
1366 Eucharistia je teda obeta, lebo sprítomňuje (robí prítomnou) obetu kríža, je
jej pamiatkou a aplikuje jej ovocie:
Kristus, „náš Boh a Pán… raz navždy [obetoval] seba samého Bohu Otcovi
smrťou na oltári kríža, aby pre nich [ľudí] vykonal večné vykúpenie. Keďže však
po smrti jeho kňazstvo nemalo zaniknúť (Hebr 7, 24. 27), pri Poslednej večeri, ,v
tú noc, keď bol zradený‘ (1 Kor 11, 23), … [zanechal] Cirkvi, svojej milovanej
Neveste, viditeľnú (ako si vyžaduje ľudská prirodzenosť) obetu, aby sa ňou
sprítomňovala krvavá [obeta], ktorá sa mala raz navždy uskutočniť na kríži, aby
jej pamiatka zostala až do konca sveta a aby sa jej spásna sila aplikovala na
odpustenie hriechov, ktorých sa každodenne dopúšťame.“
1367 Kristova obeta a obeta Eucharistie sú jedna jediná obeta: „Lebo jediná a tá
istá je obeť, ten istý obetuje teraz službou kňazov, ktorý vtedy obetoval seba
samého na kríži; rozdielny je iba spôsob obetovania.“ „A keďže v tejto božskej
obete, ktorá sa koná vo svätej omši, je prítomný a nekrvavým spôsobom sa
obetuje ten istý Kristus, ktorý na oltári kríža ,raz navždy obetoval seba samého
krvavým spôsobom…‘, táto obeta [je] skutočne zmierna.“
1368 Eucharistia je aj obeta Cirkvi. Cirkev, ktorá je Kristovým telom, má účasť na
obete svojej Hlavy. S ním je aj ona celá obetovaná. Spája sa s jeho príhovorom u
Otca za všetkých ľudí. V Eucharistii sa Kristova obeta stáva aj obetou údov jeho
tela. Život veriacich, ich vzdávanie chvály, ich utrpenie, ich modlitba a ich práca sa
spájajú s Kristovým životom, s jeho vzdávaním chvály, utrpením, modlitbou, prácou
a s jeho dokonalou obetou, a tak nadobúdajú novú hodnotu. Kristova obeta prítomná
na oltári dáva všetkým generáciám kresťanov možnosť spojiť sa s jeho obetou.
V katakombách sa Cirkev často znázorňuje ako žena pri modlitbe so široko
rozopätými rukami v modlitbovom postoji. Ako Kristus, ktorý rozopäl ruky na
kríži, aj Cirkev sa skrze neho, s ním a v ňom obetuje a oroduje za všetkých ľudí.

