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PONDELOK 16. máj
Pondelok Svätého Ducha. Najsvätejšia Trojica
Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt 18, 10 – 20, zač. 75 
(HS: 248, 251; PZ: 216, 219)
18.00 za zdr. a pož. Milana Martona s rod. a 
Ľuboša Martona s rod.
UTOROK 17. máj
Apoštol Andronik 
Rim 1, 1 – 7 . 13 –17, zač. 79; Mt 4, 25 – 5, 13, 
zač. 10 (HS: 248; PZ: 216)
18.00 + Valentín, Peregrín, Štefan, Anna, 
Václav
STREDA 18. máj
Mučeník Teodot 
Rim 1, 18 – 27, zač. 80; Mt 5, 20 – 26, zač. 12 
(HS: 248; PZ: 216)
18.00 za Božiu pomoc a ochranu Anety a 
Jakuba 
ŠTVRTOK 19. máj
Hieromučeník Patrik
Rim 1, 28 – 2, 9, zač. 81; Mt 5, 27 – 32, zač. 13 
(HS: 248; PZ: 216)
18.00 + Ján Chomjak – ročná liturgia
PIATOK 20. máj
Mučeník Tallelaios. Voľnica
Rim 2, 14 – 29, zač. 82; Mt 5, 33 – 41, zač. 14 
(HS: 248; PZ: 216)
18.00 za zdr. a pož. rod. Jozefa Boroša a rod. 
Gajdošovej
SOBOTA 21. máj
Zakončenie sviatku Päťdesiatnice. Apoštolom 
rovní Konštantín a Helena
Rim 1, 7b – 12, zač. 79b; Mt 5, 42 – 48, zač. 15 
(HS: 184, 248; PZ: 141, 216)
Púť do Krakova
NEDEĽA 22. máj
Prvá nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa všetkých 
svätých
Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt 10, 32 – 33 . 
37 – 38; 19, 27 – 30, zač. 38 (HS: 253; PZ: 221) 
8. hlas; 08.00 hod.

PONDELOK 23. máj
Prepodobný vyznávač Michal
Rim 2, 28 – 3, 18, zač. 83; Mt 6, 31 – 34; 7, 9 – 
11, zač. 19 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Mária, Anna, Ján, Vojtech
UTOROK 24. máj
Prepodobný Simeon
Rim 4, 4 – 12, zač. 86; Mt 7, 15 – 21, zač. 22 
(HS: 155; PZ: 109)
18.00 za zdr. a pož. Heleny, Martina, 
Františka, Jána, Ľudmily
STREDA 25. máj
Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy Pánovho 
proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
Rim 4, 13 – 25, zač. 87; Mt 7, 21 – 23, zač. 23 
(HS: 155; PZ: 109)
18.00 za zdr. a pož. Milana s rod.
ŠTVRTOK 26. máj
Sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Myrovanie
1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Jn 6, 48 – 54, zač. 
23 (HS: 254; PZ: 223)
18.00 za uzdravenie Márie
PIATOK 27. máj
Hieromučeník Terapont
Rim 5, 17 – 6, 2, zač. 90; Mt 9, 14 – 17, zač. 
31 (HS: 254; PZ: 223)
18.00 + Miroslava
SOBOTA 28. máj
Prepodobný Nikita
Rim 3, 19 – 26, zač. 84; Mt 7, 1 – 8, zač. 20 
(HS: 254; PZ: 223)
07.00 + Vladislav
NEDEĽA 29. máj
Druhá nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobná 
mučenica Teodózia
Rim 2, 10 – 16, zač. 81b; Mt 4, 18 – 23, zač. 9 
(HS: 143, 254; PZ: 96, 223)
1. hlas; 11.00 hod.

Zdroj: Slovo

Liturgický program

Dnešný sviatočný deň je popri 
dvoch najznámejších kresťanských 
sviatkoch, ktorými sú Vianoce a Veľká 
noc, akýsi stratený. Neviem, koľko 
ľudí by si naň spomenulo, ak by mali 
uviesť, ktoré sviatky liturgického roka 
poznajú. A pritom aj Ježišov príchod 
na svet – sviatok jeho narodenia, aj 
jeho smrť a vzkriesenie – sviatok Pas-
chy, k dnešnej udalosti smerujú. Ježiš 
práve preto prišiel na svet medzi nás 
a zaplatil svojím  životom ako obetou, 
aby sme mohli prijať Svätého Ducha. 
Dnešný sviatok je naplnením Božieho 
plánu spásy. 

Čo tým Boh sleduje? Prečo nebeský 
Otec potom, ako poslal na svet svo-
jho Syna, posiela svojho Ducha? Lebo 
jeho zámerom je bývať s nami. Ponú-
ka človeku svoje osobné spoločenstvo. 
Ak by som teraz mal dať Bohu nejaké 
meno, bolo by to: „Ten, ktorý sa nikdy 
nevzdá.“ Jeho veľkolepý zámer, ktorý 
mal so všetkým, čo stvoril, tak s ne-
bom, ako aj so zemou, bol narušený. 
Tí, ktorí dostali slobodnú vôľu, anjeli 
aj ľudia, zlyhali. Ale Boh sa nevzdal a 
ani nevzdá. Má iný plán. Na našom 
zlyhaní môže ešte viac ukázať, čo zna-
mená milovať, čo je to láska a koľko jej 
má. 

Jeho plán sa začne jedným človekom, 
ochotným počúvať a nasledovať ho. Z 
tohto jedného (Abraháma), sa presne 
tak, ako mu to prisľúbil, stane národ. 
Národ iný ako všetky ostatné. Nie 
veľkosťou, nie mestami ani armádou. 

Je výnimočný tým, že uprostred neho 
on sám prebýva a požehnáva ho. Ale 
izraelský národ o takú výnimočnosť 
veľmi nestojí. Stále sa pozerá po iných 
bohoch. Nie všetci v tomto ľude sú ako 
Abrahám, Izák, Jakub či Mojžiš. A 
tak sa v národe striedajú pády aj ob-
novy a Boží plán pokračuje ďalej. Po 
prorokoch, ktorí napomínali národ, 
posiela Boh svojho milovaného Syna. 
Nie napomínať, nie súdiť a karhať. 
Posiela ho zomrieť. Zomrieť z lásky. 
Aby ukázal, ako veľmi sme milo-
vaní. A keďže to neumiera hocikto, 
ale bezhriešny Boží Syn, aj účinok – 
ovocie jeho smrti nie je maličkosť. Je 
to naše vykúpenie. Sloboda z moci 
akéhokoľvek hriechu. Niet takého 
hriechu, ktorý by nás dostal do pekla, 
ak sami nechceme. Všetko nám môže 
byť odpustené. Ani tu sa však Boží 
plán nekončí. Ide ďalej. Očistení a 
posvätení sme práve kvôli tomu, aby 
mohol Boh vstúpiť do nášho srdca a 
zostať s nami.

Pri vianočných scénkach sa často 
hrá príbeh o tom, ako Jozef s Máriou 
hľadajú nocľah. Tam sa nenašiel nik-
to, kto by ich prijal. My sme dnes iní? 
Teraz to nie je Jozef s Máriou, ale Boh 
– Svätý Duch sám. Pokorne hľadá, kto 
by ho prijal. Nie na jednu noc, nie na 
pár dní, ale navždy. Vieš si predstaviť 
taký život? Možno sa ti zdá, že nie. 
Ale o taký život navždy a s Bohom, a v 
nebi sa predsa modlíme, nie?

otec Marek

Navždy s Bohom
Jn 7, 37 – 52; 8, 12



4Sväté liturgie v nedeľu 22. mája: 08.00 Ľubovec; 09.30 Janov; 11.00 Ruské 
Pekľany
4Sväté liturgie v nedeľu 29. mája: 0 8.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 

Ľubovec
4Voľnica
V piatok 20. mája je voľnica po sviatku Zoslania Svätého Ducha. 
4Púť do Krakova
Odchod autobusu na metropolitnú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva 

v Krakove-Lagievnikoch v sobotu 21. mája bude zo strednej zastávky o 04.45 
hod.
4Sviatok Najsvätejšej Eucharistie
Vo štvrtok 26. mája je sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Sväté liturgie: 08.00 

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.

Oznamy

Mučenica Teódozia, panna 
O svätej Teodózii sa dozvedáme vďaka svedectvu Euzébia Cézarejského, 

očitého svedka udalostí, ktoré sú s ňou spojené. V čase prenasledovania kresťanov 
prišla mladá osemnásťročná Teodózia počas sviatku Pánovho vzkriesenia k 
uväzneným kresťanom na miesto, kde čakali na mučenícku smrť. Prosila ich, 
aby ju spomenuli pred Pánom, keď tam vstúpia po mukách, ktorými mali prejsť. 
Vojaci zbadali odvážnu dievčinu, chytili ju a s krutosťou, s akou sa správajú k 
veľkým zločincom, ju viedli na výsluch. 
Krutosť vládcu nebola menšia. Železnými 
prútmi jej zničili telo, mučili ju topením vo 
vode. Teodózia odvážne a bez známky náreku 
všetko trpela pre Kris- ta. Rímske rozprá-
vanie hovorí, že po sm- rti ju anjeli vytiahli z 
morských hlbín a ona kráčala pomedzi ľudí 
s kameňom, ktorý jej vojaci priviazali oko-
lo krku. Preto ju opäť priviedli pred súd a 
hodili divým zviera- tám. Neúspešne. Na-
koniec ju sťali mečom. V noci sa zjavila svo-
jim rodičom v zástupe svätých, oblečená do 
žiarivého bieleho rú- cha. Rodičia jej totiž 
bránili verejne vyznať vieru, lebo videli jej 
odvahu k mučeníckej smrti. Preto od 
nich ušla k väzneným kresťanom, kde ju 
vojaci nakoniec naozaj chytili a ona vyznala 
vieru v Krista za cenu života, aby z jeho 
rúk prijala nebeskú odmenu.

USTANOVENIE EUCHARISTIE 

1337  Pretože Pán miloval svo-
jich, miloval ich až do krajnosti. 
Keďže vedel, že nadišla hodina odísť 
z tohto sveta, aby sa vrátil k Otcovi, 
pri večeri im umyl nohy a dal im 
prikázanie lásky. Aby im nechal záv-
davok tejto lásky, aby sa nikdy nevz-
dialil od svojich a dal im účasť na svo-
jej Veľkej noci, ustanovil Eucharistiu 
ako pamiatku svojej smrti a svojho 
zmŕtvychvstania a prikázal ju sláviť až 
do svojho návratu svojim apoštolom, 
„ktorých vtedy ustanovil za kňazov 
Nového zákona“. 

1338  Tri synoptické evanjeliá a 
svätý Pavol nám odovzdali opis ustan-
ovenia Eucharistie. Svätý Ján zasa 
uvádza Ježišove slová v kafarnaumskej 
synagóge, ktoré pripravujú ustano-
venie Eucharistie: Kristus označuje 
sám seba za chlieb života, ktorý zos-
túpil z neba. 

1339  Ježiš si zvolil čas Veľkej noci, 
aby splnil, čo prisľúbil v Kafarnaume, 
že totiž svojim učeníkom dá svoje telo 
a svoju krv. 

„Prišiel deň Nekvasených chlebov, 
keď bolo treba zabiť veľkonočného 
baránka. [Ježiš] poslal Petra a Jána 
so slovami: ‚Choďte a pripravte nám 
veľkonočnú večeru...‘ Išli teda... a pri-
pravili veľkonočného baránka. Keď 
prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli 
s ním. Tu im povedal: ‚Veľmi som túžil 

jesť s vami tohto veľkonočného barán-
ka skôr, ako budem trpieť. Lebo ho-
vorím vám: Už ho nebudem jesť, kým 
sa nenaplní v Božom kráľovstve...‘ 
Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lá-
mal ho a dával im, hovoriac: ‚Toto je 
moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto 
robte na moju pamiatku!‘ Podobne po 
večeri vzal kalich a hovoril: ‚Tento ka-
lich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá 
sa vylieva za vás‘“ (Lk 22, 7 – 20). 

1340  Tým, že Ježiš slávil Poslednú 
večeru so svojimi apoštolmi počas 
veľkonočnej hostiny, dal židovskej 
Veľkej noci definitívny význam. A 
skutočne, Ježišov prechod k jeho Ot-
covi skrze smrť a zmŕtvychvstanie, čiže 
nová Veľká noc (Pascha), sa anticipuje 
v Poslednej večeri a slávi v Eucharis-
tii, ktorá završuje židovskú Veľkú noc 
(Paschu) a anticipuje konečnú Veľkú 
noc Cirkvi v sláve kráľovstva.

 „TOTO ROBTE NA MOJU PA-
MIATKU“

1341  Ježišov príkaz opakovať jeho 
úkony a jeho slová „kým nepríde“ (1 
Kor 11, 26) nevyžaduje iba spomienku 
na Ježiša a na to, čo urobil. Vzťahuje 
sa aj na liturgické slávenie – prostred-
níctvom apoštolov a ich nástupcov 
– pamiatky Krista, jeho života, jeho 
smrti, jeho zmŕtvychvstania a jeho 
príhovoru u Otca. 

otec Marek

Na stránkach Farského hlásnika pokračujeme vo vyučovaní o sviatostiach, 
ktoré máme v Katolíckej cirkvi. Postupne sme prešli sviatosť krstu a sviatosť my-
ropomazania. 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 Ka-
tolíckej cirkvi. Nakoniec sa pozrieme na túto sviatosť z pohľadu cirkevného práva.

Duchovné otázniky

Eucharistia


