
PONDELOK 17. október
Prorok Ozeáš
Kol 2, 13 – 20, zač. 255; Lk 9, 18 – 22, 
zač. 43 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Hajdukovej

UTOROK 18. október
Apoštol a evanjelista Lukáš
Kol 2, 20 – 23; 3, 1 – 3, zač. 256; Lk 9, 
23 – 27, zač. 44 (HS: 289; PZ: 262)
18.00 za zdravie a požehnanie Františka

STREDA 19. október
Prorok Joel
Kol 3, 17 – 25; 4, 1, zač. 259; Lk 9, 44 – 
50, zač. 47 (HS: 156; PZ: 111)
18.00 + František, Jozef, Anna, Štefan

ŠTVRTOK 20. október
Veľkomučeník Artemios
Kol 4, 2 – 9, zač. 260; Lk 9, 49 – 56, zač. 
48 (HS: 157; PZ: 112)
18.00 + František

PIATOK 21. október
Prepodobný Hilárion Veľký
Kol 4, 10 – 18, zač. 261; Lk 10, 1 – 15, 
zač. 50 (HS: 159; PZ: 114)
18.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Slebodníkovej

SOBOTA 22. október
Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca. 
Rímsky pápež Ján Pavol II.
2 Kor 5, 1 – 10a, zač. 178; Lk 7, 1b – 10, 
zač. 29 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Ľudmila, Jozef

NEDEĽA 23. október
Dvadsiata tretia nedeľa po Päťdesiatnici. 
Svätý apoštol Jakub, Pánov brat podľa 
tela
2 Kor 6, 11 – 18, zač. 215; Lk 16, 19 – 
31, zač. 83 (HS: 149, 291; PZ: 103, 263)
6. hlas; 11.00 hod.

PONDELOK 24. október
Mučeník Aretas a spol.
1 Sol 1, 1 – 5, zač. 262; Lk 10, 22 – 24, 
zač. 52 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + z rodiny Borošovej a Turčíkovej

UTOROK 25. október
Mučeníci a notári Marcián a Martyrios
1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263; Lk 11, 1 – 10, 
zač. 55 (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + Anna, Ján, Marián, Ľudmila

STREDA 26. október
Veľkomučeník Demeter Myromvonný 
(Spomienka na veľké a hrozné zemetra-
senie)
1 Sol 2, 1 – 8, zač. 264; Lk 11, 9 – 13, 
zač. 56 (HS: 292; PZ: 265)
18.00 + z rodiny Šebešovej a Hricovej

ŠTVRTOK 27. október
Mučeník Nestor
1 Sol 2, 9 – 14a, zač. 265; Lk 11, 14 – 
23, zač. 57 (HS: 157; PZ: 112)
18.00 + z rodiny Šoltýsovej

PIATOK 28. október
Mučenica Paraskeva z Ikónia
1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266; Lk 11, 23 – 
26, zač. 58 (HS: 294; PZ: 267)
18.00 za zdravie a požehnanie Šimona

SOBOTA 29. október
Prepodobná mučenica Anastázia
2 Kor 8, 1 – 5, zač. 185; Lk 8, 16 – 21, 
zač. 36 (HS: ; PZ: 115)
07.00 + Vladislav

NEDEĽA 30. október
Dvadsiata štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici. 
Mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia
Ef 2, 4 – 10, zač. 220; Lk 8, 26 – 39, zač. 
38 (HS: 150; PZ: 104)
7. hlas; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

Od viacerých ľudí som v ostatných mesiacoch mohol počuť o tom, aký výnimočný na 
úrodu bol tento rok. Veľa ľudí v tomto znamení úrody naozaj videlo štedrosť mimoriad-
neho Roka milosrdenstva, ktoré sa mohlo prejaviť aj takto navonok. 
Podobenstvo, ktoré dnešnú nedeľu Ježiš rozpráva zástupom, je tiež o úrode. A nie o 

hocijakej úrode, ale o stonásobnej. Je to dobre známe Podobenstvo o rozsievačovi. No 
vieme aj to, že nie každé zrno, ktoré vyšlo z rúk rozsievača, takú úrodu prinieslo. Iba to, 
ktoré padlo do dobrej zeme. 
Stonásobná úroda je určite veľmi lákavá. Povedzte, kto z pestovateľov, menších či 

väčších by po nej netúžil? Rovnako sa z nej dokážu tešiť tí, čo úrodu zberajú iba z 
jedného kvetináča, ako aj tí, ktorí niečo pestujú na celých hektároch. Podľa úrody totiž 
môže niekto iný hodnotiť našu šikovnosť. Ale nejde iba o to, aby sme počuli chválu na 
svoju adresu, že sme zvolili dobrú odrodu, dobrý postrek, hnojenie, že sme dobre vystihli 
čas na sadenie či zber. Ide o to, aby sme sa nenamáhali zbytočne. Čím ďalej, tým viac 
ľudí má naporúdzi odpoveď, že jeho úroda je stále dobrá a že je v Kauflande či v Lidli. 
Lebo času na pestovanie popri inom hlavnom zamestnaní je málo, práca „v hline“ je 
ťažká a výsledok neistý. Aj keď urobíte všetko, čo treba a tak ako má byť, niektoré veci 
jednoducho neviete ovplyvniť. Neviete, aké bude počasie, či nepríde mráz, sucho alebo 
naopak daždivo. Možno nás to aj trocha (alebo aj viac) zlostí. Cítime pri tom, že nie sme 
pánmi nad tým, čo robíme. 
Stonásobná úroda. Ak po nej tak túžime, ak by sme si ju tak radi aj zabezpečili, vieme 

ju tiež poskytnúť? Sme ľuďmi, ktorí vedia a chcú len brať, alebo vedia aj dávať? Viete, 
kam tým smerujem? Od nás samých totiž závisí, ako sa z úrody nášho života bude tešiť 
náš nebeský Otec. Ježiš nám cez príbeh rozsievača ukazuje, že stonásobná úroda vzíde 
len z dobrej zeme. A to sú ľudia, ktorí počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho v dobrom 
a šľachetnom srdci. Patríš medzi nich? Dobrým a šľachetným sa naše srdce nestane len 
tak, samo od seba. Dokáže ho pretvoriť milosrdenstvo a láska Ježiša Krista. On nám ako 
prvý zjavuje, čo to znamená byť dobrým a ako dobrota vyzerá v praxi. Nech nám 
pomôže táto hojnosť Ježišovej lásky a milosrdenstva, aby sme aj my sami chceli priniesť 
duchovnú stonásobnú úrodu.

o. Marek

Lk 8, 5 – 15
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► Októbrová modlitba 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 v nedeľu popoludní o 14.30 hod - 23. októbra 
vedú modlitbu deti a mládež a poslednú nedeľu 30. októbra seniori (dôchodcovia).
► Sobáš. V sobotu 22. októbra bude o 15.30 hod. v našom farskom chrám sobáš 
Mareka Šebeša a Bronislavy Štofanovej.
► Zmena času. Posledný októbrový víkend zo soboty 29. na nedeľu 30.  nastáva 
zmena času z letného na zimný. Čas sa teda posúva späť o jednu hodinu.
► Sväté liturgie v nedeľu 23. októbra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 30. októbra: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec    
► Duchovná obnova v Košiciach. Všetci sme srdečne pozvaní na Duchovnú 
obnovu v Mimoriadnom roku milosrdenstva s charizmatickým katolíckym kňazom 
z Indie pátrom Jamesom Manjackalom, misionárom milosrdenstva, 28. – 29. 
október v Steel aréne v Košiciach a 30. október v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. 
Duchovná obnova sa uskutoční pod záštitou Mons. Jána Babjaka SJ. Viac informá-
cií na: www.duchovniobnova.cz.  
► Manželské večery. Pozývame manželské páry, ktoré sú spolu aspoň dva roky, na 
Manželské večery. Ide o 8 stretnutí na obecnom úrade (nedeľa, 18.00 h), pri ktorých 
sa preberajú dôležité témy manželského spolužitia pri dobrej večeri. Prihlásiť sa 
môžete do 24. októbra. Pozvite aj svojich priateľov.

KRISTOVA PRÍTOMNOSŤ MOCOU JEHO SLOVA A DUCHA SVÄTÉHO 

1373 „Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac, ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a 
prihovára sa za nás“ (Rim 8, 34), je prítomný svojej Cirkvi mnohorakým spôsobom: 
vo svojom slove, v modlitbe svojej Cirkvi, „lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení 
v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 20), v chudobných, chorých, 
uväznených, vo sviatostiach, ktorých je pôvodcom, v obete omše a v osobe vysväte-
ného služobníka. Ale „nadovšetko [je prítomný] pod eucharistickými spôsobmi“. 
1374 Spôsob Kristovej prítomnosti pod eucharistickými spôsobmi je jediný svojho 
druhu. Povyšuje Eucharistiu nad všetky sviatosti, a preto Eucharistia je „akoby 
zavŕšenie duchovného života a cieľ všetkých sviatostí“. V najsvätejšej sviatosti 
Eucharistie je obsiahnuté „opravdivo, skutočne a podstatne telo a krv spolu s dušou a 
božstvom nášho Pána Ježiša Krista, a teda celý Kristus“. „Táto prítomnosť sa nazýva 
,skutočnou‘ nie výlučne, ako keby ostatné neboli ,skutočné‘, ale v najplnšom zmysle 
slova, pretože je podstatná; ňou sa totiž stáva prítomným celý a úplný Kristus, Boh a 
človek.“ 
1375 Kristus sa v tejto sviatosti stáva prítomným premenením chleba a vína na 
Kristovo telo a jeho krv. Cirkevní otcovia rozhodne potvrdili vieru Cirkvi v účinnosť 
Kristovho slova a pôsobenia Svätého Ducha pri tomto premenení. Napríklad svätý 
Ján Zlatoústy vyhlasuje: 
„To, že sa predložené dary stávajú Kristovým telom a jeho krvou, nespôsobuje 
človek, ale sám Kristus, ktorý bol za nás ukrižovaný. Kňaz, ktorý [ho] predstavuje, 
vyslovuje tie slová, ale [ich] účinnosť a milosť sú od Boha. Hovorí: ,Toto je moje 
telo.ʻ Toto slovo premieňa obetné dary.“ 
A svätý Ambróz o tomto premenení hovorí: 
Buďme presvedčení, že „toto nie je to, čo vytvorila príroda, ale to, čo konsekrovalo 
dobrorečenie. A sila dobrorečenia je väčšia ako sila prírody, lebo dobrorečením sa 
mení aj sama príroda…“ „Ak teda mohlo Kristovo slovo z ničoho urobiť [to], čo 
nebolo, nemôže veci, ktoré sú, premeniť na to, čím neboli? Veď dať veciam prvotnú 
prirodzenosť nie je menej ako zmeniť ju.“ 
1376 Tridentský koncil zhŕňa katolícku vieru, keď vyhlasuje: „Keďže… Kristus, náš 
Vykupiteľ, povedal, že to, čo [v tej chvíli] obetuje pod spôsobom chleba, je skutočne 
jeho telo, v Božej Cirkvi vždy vládlo presvedčenie, ktoré tento svätý koncil teraz 
znovu vyhlasuje: Konsekráciou chleba a vína sa uskutočňuje premena celej podstaty 
chleba na podstatu tela Krista, nášho Pána, a celej podstaty vína na podstatu jeho krvi. 
Túto premenu svätá Katolícka cirkev primerane a vhodne nazýva transsubstanciácia 
[prepodstatnenie].“

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.

Duchovné otáznikyOznamy

Svätý veľkomučeník Demeter sa narodil v meste 
Solún. Jeho otec bol vojvodom mesta a tajne 
veril v Pána Ježiša Krista a slúžil mu. Preto, že 
žil za čias veľkého prenasledovania kresťanov, 
bál sa nespravodlivého zákazu a nesmel verejne 
vyznávať Krista. Rodičia Demetra učili viere. 
Rástol v čnostiach a osvecovala ho Božia milosť. 
Keď dospel a jeho rodičia zomreli, nechali v 
ňom dôstojného nástupcu pre svoj majetok, ale aj 
pre svoje dobré skutky. Vtedajší cisár Maximili-
án počul o smrti solúnskeho vojvodu, pozval k 
sebe jeho syna Demetera a keď bližšie spoznal 
jeho rozum a mužnosť, menoval ho svojím 
námestníkom a zveril mu mesto Solún. Tam 
Demeter začal verejne vyznávať Ježiša Krista. 
Keď kvôli tomu ho pozvali pred cisára, kde 
vyznal, že je kresťan. Cisár ho uvrhol do temnice 
a 26. októbra 296 nechal prebodnúť kopijami. V 

noci prišli kresťania a jeho telo pohodené na zemi zobrali a so cťou pochovali. Po 
čase prenasledovania utíchli a na hrobe sv. Demetra postavili malý chrám. Keď ho 
neskôr chceli prestavať našli telo sv. Demetra neporušené a vytekalo z neho 
voňavé myro.  Preto sa sv. Demeter nazýva Myrotočec.

Svätý veľ komučeník Demeter

Eucharistia


