Liturgický program
PONDELOK 5. december
Prepodobný Sáva Posvätený
Hebr 3, 5 – 11; 17 – 19, zač. 308; Lk 20,
27 – 44, zač. 102 (HS: 314; PZ: 289)
07.00 + Margita, Štefan

PONDELOK 12. december
Prepodobný Spiridion Divotvorca
Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8, 11 – 21,
zač. 33 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + František

UTOROK 6. december
Arcibiskup Mikuláš Divotvorca
Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 –
23a, zač. 24 (HS: 315; PZ: 290)
17.00 za zdravie a požehnanie Františka a rodiny Borošovej

UTOROK 13. december
Mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen,
Mardarios a Orest
Hebr 9, 8 – 10. 15 – 23, zač. 321; Mk 8,
22 – 26, zač. 34 (HS: 320; PZ: 295)
17.00 + Imrich a Anna

STREDA 7. december
Biskup Ambróz
Hebr 5, 11 – 6, 8, zač 312; Lk 21, 5 – 7.
10 – 11. 20 – 24, zač. 104 (HS: 156; PZ:
111)
17.00 + z rodiny Rabadovej a Hajdukovej

STREDA 14. december
Mučeníci Tyrsos a spol.
Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30 – 34,
zač. 36 (HS: 156; PZ: 111)
17.00 za zdravie a požehnanie Martina

ŠTVRTOK 8. december
Počatie Presvätej Bohorodičky svätou
Annou. Prikázaný sviatok. Myrovanie
Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; Lk 8, 16 – 21,
zač. 36 (HS: 317; PZ: 292)
17.30
PIATOK 9. december
Prepodobný Patapios
Hebr 7, 18 – 25, zač. 317; Lk 21, 37 – 38;
22, 1 – 8, zač. 108 (HS: 159; PZ: 114)
17.00 + Mária, Ján, Ján, Jozef z rodiny
Borošovej
SOBOTA 10. december
Mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf
Ef 2, 11 – 13, zač. 220b; Lk 13, 18 – 29,
zač. 72 (HS: ; PZ: 115)
07.00 + z rodiny Borošovej a Makarovej
NEDEĽA 11. december
Svätých praotcov
Prepodobný Daniel Stĺpnik
Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Lk 14, 16 – 24,
zač. 76 (HS:148, 319; PZ:101, 294)
5. hlas; 11.00 hod.

ŠTVRTOK 15. december
Arcibiskup Štefan Vyznávač
Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326; Mk 9, 10 –
16, zač. 39 (HS: 157; PZ: 112)
17.00 za zdravie a požehnanie rodiny
Štofanovej
PIATOK 16. december
Prorok Aggeus
Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327; Mk 9, 33 –
41, zač. 41(HS: 159; PZ: 114)
17.00 + František a Rastislav
SOBOTA 17. december
Prorok Daniel
Ef 5, 1 – 8, zač. 228; Lk 14, 1 – 11, zač.
74 (HS: ; PZ: 115)
07.00 + Jozef, Anna, Pavol
NEDEĽA 18. december
Svätých otcov
Mučeník Sebastián a jeho spoločníci
Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 – 40, zač.
328; Mt 1, 1 – 25, zač. 1 (HS:149, 321;
PZ:103, 296)
6. hlas; 09.30 hod.
zdroj: Slovo
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Farnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky v Ľubovci

Vďačnosť

20/2016
Lk 17, 12 – 19

Prejaviť vďačnosť je jedna z tých prvých vecí, ktorú nás kedy učili. Dieťa vlastne
všetko dostáva ako dar. Neprijíma nič na základe zásluhy. A preto má veľa príležitostí
cvičiť sa v ďakovaní. Podľa týchto jednoduchých kritérií, ako sú: vedieť sa poďakovať,
pozdraviť, ospravedlniť sa, slušne sa spýtať alebo poprosiť, sa kedysi posudzovalo, kto
je ako vychovaný. Podľa správania detí sa často hodnotila celá rodina. Je zaujímavé
sledovať aj to, ako sa potom, priebehom času, všetky tieto vzácne návyky vytrácajú.
Akoby patrili len do detstva a detského veku. S pribúdajúcimi rokmi sa nám zdá, že
potrebujeme navonok ukázať niečo iné. Svoju samostatnosť, nezávislosť a drsnosť, pri
ktorej nepotrebujeme ani prosiť, ani ďakovať, ani sa nikomu ospravedlňovať.
Ten najjednoduchší prejav vďaky je vlastne iba jedno slovo: ďakujem. Ale je absolútne
dôležité, ako a s čím je vypovedané. Či ho vypustíme z úst len z povinnosti a odmerane,
alebo s láskou v srdci aj v očiach. To jednoduché ďakujem môžeme ďalej násobiť svojím
úsmevom, úklonom alebo aj darom, ktorý k poďakovaniu pripojíme.
Keď sa pozrieme na niektoré známe biblické príbehy, môžeme tam vidieť rôzne podoby
vďačnosti. Ten najčastejší je ďakovná obeta, ktorá sa položí na oltár a spáli pred Pánom.
Lenže aj tu sa môže stať, že bude len bezduchým gestom. Oveľa vzácnejším spôsobom
poďakovania je napríklad postoj života. Keď bol Abrahám obdarený potomstvom na
ktoré tak dlho čakal, odvďačil sa Pánovi nádherným spôsobom, svojou poslušnosťou.
Keď sa o niečo neskôr Jakub vyberá na svoju cestu do Bersabe, urobí jeden mocný sľub.
Povie: „Ak ma bude na tejto ceste Pán sprevádzať a chrániť, tak Pán bude mojím
Bohom.“
Dnešnú nedeľu počúvame v evanjeliu príbeh o
uzdravení desiatich malomocných mužov. Volali na
Ježiša, keď vchádzal do jednej z dedín medzi Samáriou a Galileou. Nič viac ako volať na Ježiša nemohli.
A nič viac ani nebolo treba. To bolo všetko, čo
potrebovali. Stretnúť ho a volať k nemu. Možno preto
neskôr, keď sú cestou ku kňazom, kam ich Ježiš
poslal, uzdravení, nemajú v sebe pocit vďačnosti. Až
na jedného, ktorý sa vráti a padne Ježišovi k nohám.
A Ježiš nezareaguje slovami: „To nestojí za reč, to
bola maličkosť.“ Naopak, dá nám vedieť, že mu nie
je ľahostajná nevďačnosť ostatných, hoci im uzdravenie nechá.
Ani nám Pán Ježiš nevezme späť to, čím nás požehnal, ak „zabúdame“ na vďačnosť. On sa bez nej
zaobíde, ale my nie. Pre nás je to dôležité. Lebo
každý úprimný prejav vďaky v prvom rade zušľachťuje naše srdce. A potom sme ešte viac pripravení pre
ďalšie Pánovo požehnanie.
o. Marek

Oznamy

Duchovné otázniky

► Filipovka. Vstúpili sme do prípravného času, štyridsaťdňového pôstu pred
sviatkom Narodenia Pána – Filipovky, máme za sebou tretí týždeň.
► Sviatok Nepoškvrneného počatia. Vo štvrtok 8. decembra je prikázaný
sviatok Neporočnaho začatija – Nepoškvrneného počatia Presv. Bohorodičky
svätou Annou. Svätá liturgia s myrovaním bude v Ľubovci o 17.30 hod.
► Spoveď chorých. Predvianočná spoveď chorých je v piatok 16. decembra od
08.15 hod. Ak je potrebné prísť k niekomu, kde nechodím pravidelne každý
mesiac, príďte to nahlásiť do sakristie.
► Predvianočná svätá spoveď. Pre všetkých ostatných veriacich farnosti bude v
sobotu 17. decembra: 14.30 – 15.00 h Janov; 15.15 – 15.45 h Ruské Pekľany;
16.00 –17.30 h Ľubovec. Spovedať budú traja kňazi. Komu by tento deň z
vážnych dôvodov nevyhovoval, môže sa vyspovedať v priebehu týždňa pred touto
sobotou.
► Sväté liturgie v nedeľu 11. decembra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany;
11.00 Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 18. decembra: 08.00 Janov; 09.30 Ľubovec; 09.00
Ruské Pekľany (rím. kat. sv. omša)

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.

Prepodobný Sáva Posvätený

1390 Vďaka Kristovej sviatostnej prítomnosti pod každým z oboch spôsobov
možno prijímaním iba pod spôsobom chleba prijať celé ovocie milosti Eucharistie. Z pastoračných dôvodov sa v latinskom obrade táto forma prijímania
právoplatne ustálila ako najbežnejšia. „Ale plnšie zvýraznenie znaku svätého
prijímania sa dosiahne prijímaním pod obojím spôsobom. V tejto forme sa totiž
dokonalejšie prejavuje znak eucharistickej hostiny.“ Takáto forma prijímania je
bežná vo východných obradoch.

Prepodobný otec Sáva sa narodil v roku 439 v Kappadócii v dedine Mutalaska.
Kvôli pomerom v rodine sa ešte v detstve dostal do neďalekého monastiera v
Skande. Po desiatich rokoch odtiaľ odišiel do Palestíny a neskôr sa vrátil do
Alexandrie. Vo svojich tridsiatich rokoch odišiel žiť osamote do jaskyne. Päť dní sa
v jaskyni postil a plietol koše. V sobotu odchádzal do blízkeho monastiera a niesol
so sebou asi päťdesiat košov a zostal tam aj v nedeľu. V nedeľu večer odchádzal
späť do jaskyne a vzal si so sebou prútie na ďalší týždeň. Tak žil niekoľko rokov.
Keď sa v monastieri, do ktorého chodieval, zmenili pomery, odišiel na púšť k rieke
Jordán. Aj tam si našiel jaskyňu, v ktorej sa usídlil. Spočiatku tam žil veľmi
striedmo, neskôr mu začali prinášať jedlo ľudia z blízkeho okolia. Asi po piatich
rokoch sa už k nemu začali pridávať bratia, ktorí chceli žiť v jeho blízkosti. Keď sa
počet bratov začal zväčšovať, prepodobný postavil kaplnku v doline pri potoku.
Neskôr sa medzi bratmi objavili takí, ktorí sa chceli zbaviť vplyvu prepodobného.
Išli teda k patriarchovi do Jeruzalema, aby im ustanovil predstaveného. Patriarcha
však ich rečiam neuveril, povolal si Sávu k sebe. A aj keď sa prepodobný Sáva
vzpieral, udelil mu sviatosť kňazstva a ustanovil ho presbyterom a predstaveným –
igumenom v lavre (od toho času bol nazývaný Posvätený). No jeho neprajníci sa
po dlhšej dobe opäť proti nemu postavili a získali na svoju stranu okolo štyridsať
mníchov. Vtedy opustil lavru a odišiel ku Gadarinskej riečke. Tu našiel jaskyňu,
ktorá bola levím dúpäťom a usídlil sa tam. Keď sa zviera vrátilo, Sáva povedal:
„Zviera, jaskyňa je priestranná a stačí pre nás oboch. Môžeme v nej žiť spoločne,
veď nás učinil jeden Pán. Ak však so mnou nechceš byť, potom odtiaľto odíď, veď
som dôstojnejší ako ty, lebo som stvorený na Boží obraz.“ Keď to lev počul,
odišiel. Sáva po období sucha v Palestíne ochorel a vedel, že sa blíži jeho koniec.
Dal k sebe zavolať všetkých bratov a otcov. Rozlúčil sa s nimi a určil svojho
nástupcu. V sobotu 5. decembra 532 prosil o prijatie Eucharistie a potom povedal:
„Pane, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha,“ a zomrel.

Eucharistia
„VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI“ – PRIJÍMANIE
1389 Cirkev ukladá veriacim povinnosť, aby sa v nedeľu a na prikázané sviatky
zúčastnili na božskej liturgii a aby aspoň raz do roka prijali Eucharistiu, podľa
možnosti vo veľkonočnom období, pripravení sviatosťou zmierenia. Cirkev však
vrelo odporúča veriacim, aby prijímali svätú Eucharistiu v nedeľu a na prikázané
sviatky alebo ešte častejšie, aj každý deň.

OVOCIE PRIJÍMANIA
1391 Prijímanie prehlbuje naše zjednotenie s Kristom. Prijímanie Eucharistie
prináša ako hlavné ovocie dôverné zjednotenie s Ježišom Kristom. Veď Pán
hovorí: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom“ (Jn 6, 56).
Život v Kristovi má svoj základ v eucharistickej hostine: „Ako mňa poslal živý
Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa“ (Jn 6, 57).
1393 Prijímanie nás odlučuje od hriechu. Kristovo telo, ktoré prijímame vo
svätom prijímaní, „je obetované za nás“ a krv, ktorú pijeme, „je vyliata za
všetkých na odpustenie hriechov“. Preto nás Eucharistia nemôže zjednotiť s
Kristom bez toho, aby nás zároveň neočistila od hriechov, ktoré sme spáchali, a
neuchránila pred budúcimi hriechmi.
„Vždy, keď [ho] prijímame, zvestujeme Pánovu smrť. Ak zvestujeme [jeho]
smrť, zvestujeme odpustenie hriechov. Ak vždy, keď sa vylieva [jeho] krv,
vylieva sa na odpustenie hriechov, musím ju stále prijímať, aby mi stále
odpúšťala hriechy. Ja, ktorý stále pácham hriechy, musím mať stále liek.“
1394 Podobne ako telesný pokrm slúži na obnovenie stratených síl, tak Eucharistia posilňuje lásku, ktorá v každodennom živote má sklon slabnúť. A táto oživená láska zotiera všedné hriechy. Keď sa nám Kristus dáva, oživuje našu lásku a
robí nás schopnými pretrhnúť nezriadené lipnutia na stvoreniach a zakoreniť sa v
ňom.

