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PONDELOK 4. júl
Arcibiskup Andrej Jeruzalemčan. Prepodob-
ná Marta, matka sv. Simeona
1 Kor 9, 13 – 18, zač. 142; Mt 16, 1 – 6, zač. 65 
(HS: 154; PZ: 108)
07.00 + František
UTOROK 5. júl
Apoštolom rovní Cyril a Metod
Hebr 7, 26 – 8, 2 zač. 318; Mt 5, 14 – 19, zač. 
11 (HS: 395; PZ: 376)
08.00 za zdravie a požehnanie Jána a Márie
STREDA 6. júl
Prepodobný Siseós Veľký
1 Kor 10, 12 – 22, zač. 145; Mt 16, 20 – 24, zač. 
68 (HS: 156; PZ: 111)
18.00 + František, Stanislav
ŠTVRTOK 7. júl
Prepodobní Tomáš z Maley a Akakios
1 Kor 10, 28 – 11, 7, zač. 147; Mt 16, 24 – 28, 
zač. 69 (HS: 157; PZ: 112)
18.00 + z rodiny Šoltýsovej a Paločkovej
PIATOK 8. júl
Veľkomučeník Prokop
1 Kor 11, 8 – 22, zač. 148, Mt 17, 10 – 18, zač. 
71 (HS: 159; PZ: 114)
18.00 za zdravie a požehnanie Alžbety s 
rodinou
SOBOTA 9. júl
Hieromučeník Pankrác
Rim 13, 1 – 10, zač. 111; Mt 12, 30 – 37, zač. 
47 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Michal Chomjak
NEDEĽA 10. júl
Ôsma nedeľa po Pätdesiatnici. Prepodobný 
otec Anton Pečersko-Kyjevský. Štyridsiati 
piati mučeníci z arménskeho Nikopola 
1 Kor 1, 10 – 18, zač. 124; Mt 14, 14 – 22, 
zač. 58 (HS: 150, 188; PZ: 104, 145); 7. hlas
08.00 hod.

PONDELOK 11. júl
Mučenica Eufémia. Odchod do večnosti 
blaženej Oľgy
1 Kor 11, 31 – 12, 6, zač. 150, Mt 18, 1 – 10, 
zač. 74 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + z rodiny Chauturovej
UTOROK 12. júl
Mučeníci Proklos a Hilarios
1 Kor 12 – 26, zač. 152; Mt 18, 18 – 22, 19, 1 
– 2. 13 – 15, zač. 76(HS: 155; PZ: 109)
18.00 za zdravie a pož. vladyku Milana
STREDA 13. júl
Zhromaždenie k sv. archanjelovi Gabrielovi
1 Kor 13, 4 – 14, 5, zač. 154; Mt 20, 1 – 16, 
zač. 80 (HS: 156; PZ: 111)
18.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Jachvanovej
ŠTVRTOK 14. júl
Apoštol Akvila
1 Kor 14, 6 – 19, zač. 155, Mt 20, 17 – 28, zač. 
81 (HS: 157; PZ: 112)
18.00 + Peter Jachvan
PIATOK 15. júl
Apoštolom rovný knieža Vladimír. Voľnica
Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Jn 10, 1 – 9, zač. 35b  
(HS: 183; PZ: 140)
07.00 + Michal, Jozef, Mária, Štefan, Anna
SOBOTA 16. júl
Hieromučeník Aténogénes a spol.
Rim 14, 6 – 9, zač. 113; Mt 15, 32 – 39, zač. 
64 (HS: 160; PZ: 115)
10.00  Slávnosť bl. P.P. Gojdiča v Ruských 
Pekľanoch
NEDEĽA 17. júl
Deviata nedeľa po Pätdesiatnici. Pamiatka sv. 
otcov prvých šiestich ekumenických snemov. 
Hieromuč. Pavol Peter, prešovský biskup
1 Kor 3, 9 – 17, zač. 128; Mt 14, 22 – 34, zač. 59 
(HS: 152, 396, 398; PZ: 106, 377, 379); 8. hlas
11.00 hod.

Zdroj: Slovo

Liturgický program

V tom čase, keď Ježiš odchádzal, 
išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn 
Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ Keď 
potom vošiel do domu, slepci prišli k 
nemu. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to 
môžem urobiť?“ Oni mu odpovedali: 
„Áno, Pane.“ Tu sa dotkol ich očí a 
povedal: „Nech sa vám stane, ako ste 
uverili.“ A oči sa im otvorili. 

Jedna z prvých informácií, ktoré 
sme sa o Bohu ešte v detskom veku 
dozvedeli, bola, že Pán Boh všetko 
môže. Že je všemohúci. Okrem toho 
všade je, všetko vidí a všetko počuje. 
Ak teda Pán Boh všetko môže a Ježiš je 
Bohom – Božím Synom, má táto otáz-
ka zmysel? Áno, a veľmi veľký. Je to 
otázka, v ktorej musí mať jasno každý 
z nás. Verím, že Ježiš môže urobiť to, 
o čo ho prosím? Jedna vec je poznanie 
či vedomosť o Božej všemohúcnosti a 
druhá, či verím, že moju prosbu môže 
Boh naozaj naplniť tu a teraz. Odpoveď 
slepcov bola jednoznačná. Bez za-
váhania povedali: „Áno, Pane.“ Som si 
istý, že Ježiš videl do ich srdca presne 
tak, ako iným ľuďom, a poznal pravdu. 
Títo mužovia, keď už sa raz dostali 
k Ježišovi, nemali plán B. Boli si istí 
Ježišovou pomocou. Kedy bude moja 
odpoveď taká jednoznačná a prav-
divá? Vtedy, keď budem poznať Ježiša. 
A poznať ho znamená mať preňho 

čas. Čím viac a dlhšie sme s niekým, 
tým lepšie ho poznáme. O Ježišovi to 
platí rovnako. Áno, môže všetko, ale: 
má svoje plány, má svoje pravidlá, má 
svoje podmienky. Skôr než patriarcha 
Abrahám dostal pomenovanie prao-
tec viery, Boh mu dal príležitosť, aby 
ho spoznal počas spoločného putova-
nia. Prešli celé roky spoznávania Pána 
v rôznych situáciách života. A keď ho 
po narodení syna Izáka Boh skúša v 
tej najcitlivejšej oblasti, Abrahám už 
čo-to o Bohu vie. Preto je schopný 
poslušne splniť, čo od neho Boh chce, 
a ide obetovať svojho syna. Jeho viera 
môže zažiariť. 

Veríš, že Ježiš môže splniť to, o čo 
ho prosíš? Ako je to medzi vami? Tu 
nejde o jeho možnosti, ale o váš vzá-
jomný vzťah! Aj vy ste už určite mali 
veľa možností pomôcť niekomu in-
ému, ale ak to medzi vami „neklape“, 
veľmi ste váhali, prípadne ste to neu-
robili. Predstav si, ako pred ním stojí a 
prosí ho niekto, kto s ním dokopy nič 
nemá. A Ježiš sa ho pýta: „Ty mi veríš 
v tejto prosbe?“

Kiežby sme všetci na takúto 
Ježišovu otázku mohli bez problémov 
odpovedať: „Áno.“ Kiež by sme ho 
poznali tak dobre, aby mohla v každej 
ťažkej chvíli žiariť aj naša viera v neho.

otec Marek

Mať v sebe jasno

Mt 9, 27 – 35 



4Sväté liturgie v nedeľu 10. júla: 08.00 Ľubovec; 09.30 Janov; 08.00 Ruské Pekľany 
(rím. kat. svätá omša)
4Sväté liturgie v nedeľu 17. júla: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 

Ľubovec. Pri liturgiách bude zbierka na Svojpomocný fond (pre finančne slabšie 
farnosti) 
4Sviatok sv. Cyrila a Metoda
V utorok 5. júla je štátny aj cirkevný sviatok sv. slovanských apoštolov Cyrila 

a Metoda. Svätá liturgia s myrovaním bude v Ľubovci o 8.00 hod. 
 4Archieparchiálna odpustová slávnosť v Ruských Pekľanoch
V sobotu 16. júla vás všetkých pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť 

ku cti bl. P.P. Gojdiča  v Ruských Pekľanoch. Program sa začne o 09.15 hod. mod-
litbou Akatistu k blaženému vladykovi Pavlovi. Pokračovať bude archijerejskou sv. 
liturgiou o 10.00 hod., po ktorej bude moleben k blahoslavenému biskupovi Pav-
lovi a myrovanie. Domácich Ľubovčanov chcem poprosiť o pomoc s prípravou 
občerstvenia. Kto môže, nech napečie do piatku (15.7.) popoludnia koláče s kysnu-
tého cesta (nie krémové) a prinesie ich na obecný úrad. Ďakujem.

Oznamy

Svätý veľkomučeník Prokop
Prokop alebo ináč Neaniáš žil koncom 3. storočia. Jeho otec bol kresťan a 

pochádzal z Jeruzalema, no matka Teodózia bola pohanka. Onedlho po naro-
dení svojho syna ovdovela, a preto aj syna vychovala vo svojej falošnej viere. 
Keď Neaniáš podrástol, matka ho odovzdala ho cisárovi do služby. Ten po čase 
spoznal jeho schopnosti a ustanovil ho za svojho námestníka a vojvodu mesta 
Alexandria v Egypte. Osobitne mu prikazoval, aby prinútil kresťanov pokloniť 
sa falošným bohom a vzpierajúcich sa aby hubil. Neaniáš, celý zaujatý príka-
zom svojho cisára, sa pustil na cestu a kvôli veľkej dennej horúčave cestoval iba 
v noci. Keď minul Apamiu v Sýrii, okolo tretej hodiny v noci sa znenazdajky 
zatriasla zem a na nebi začalo hrmieť. Ešte sa nespamätal z prestrašenia, keď z 
neba zaznel hlas: „Neaniáš, kam ideš a na koho sa chystáš?“ Neaniáš odpovedal: 

„Idem do Alexandrie, aby som tam podľa cisárovho 
príkazu zahubil všetkých slúžiacich ukrižovanému 
Kristovi.“ Opäť počul hlas z neba: „Či aj ty, Neaniáš, 
sa mi chceš protiviť?“ Neaniáš hovoril: „A kto si ty, 
pane, pretože ťa nemôžem spoznať?“ Keď to povedal, 
zbadal veľký akoby kryštálový kríž a počul hlas: „Ja 
som Kristus ukrižovaný na kríži, Boží Syn.“ Z tohto 
zázračného rozhovoru, podobného tomu, ktorý mal 
kedysi sv. Pavol, zahorel Neaniáš nezvyčajnou láskou 
a horlivosťou ku Kristovi a keď prišiel do Skytopo-
lu, dal sa pokrstiť a prijal kresťanské meno Prokop. 
Zakrátko po svojom obrátení bol aj sám uväznený a 
keďže odmietol vzdať sa Krista a priniesť obetu po-
hanským bohom, bol kruto mučený a nakoniec sťatý. 
Počas hrdinského znášania múk sa obrátila aj jeho 
matka Teodózia.

PRIEBEH SLÁVENIA 

1348 Všetci sa zhromaždia. Kresťania 
sa schádzajú na tom istom mieste 
na eucharistické zhromaždenie. Na 
jeho čele je sám Ježiš Kristus, ktorý je 
hlavný činiteľ pri slávení eucharistie. 
On je Veľkňaz Novej zmluvy. On sám 
neviditeľne predsedá každému sláveniu 
eucharistie. Biskup alebo kňaz práve 
preto, že ho zastupuje (konajúc v osobe 
Krista Hlavy – in persona Christi Capi-
tis agens), predsedá zhromaždeniu, po 
čítaniach má príhovor, prijíma obetné 
dary a prednáša eucharistickú modlitbu. 
Všetci sa aktívne zúčastňujú na slávení, 
každý svojím spôsobom: lektori, tí, čo 
prinášajú obetné dary, tí, čo rozdávajú 
prijímanie, i všetok ľud, ktorého amen 
vyjadruje účasť. 

1349 Liturgia slova obsahuje „spisy 
prorokov“, t.j. Starý zákon, a „pamäti 
apoštolov“, čiže ich listy a evanjeliá. Po 
homílii, ktorá vyzýva prijať toto slovo 
také, „aké naozaj je – ako slovo Božie“ 
(1 Sol 2, 13), a uvádzať ho do života, na-
sledujú prosby za všetkých ľudí podľa 
slov apoštola: „Predovšetkým teda 
žiadam, aby sa konali prosby, modlitby 
a orodovania a vzdávali sa vďaky za 
všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo 
sú na vyšších miestach“ (1 Tim 2, 1 – 2).

 
1350 Predloženie darov (ofertórium). 

Potom sa prinesú na oltár – niekedy aj 
v sprievode – chlieb a víno, ktoré bude 
kňaz obetovať v Kristovom mene v eu-
charistickej obete, v ktorej sa stanú Kris-

tovým telom a jeho krvou. Je to ten istý 
úkon, ktorý vykonal Kristus pri Pos-
lednej večeri, keď „vzal chlieb a kalich“. 
„Iba Cirkev prináša Stvoriteľovi túto 
čistú obetu, keď mu so vzdávaním vďaky 
obetuje z jeho stvorenia.“ Predloženie 
darov na oltár preberá Melchizedechov 
úkon a zveruje Stvoriteľove dary do Kris-
tových rúk. On vo svojej obete privádza 
k dokonalosti všetky ľudské pokusy 
prinášať obety. 

1351 Kresťania už od začiatku 
prinášajú na eucharistiu spolu s chle-
bom a vínom aj svoje dary, aby sa pode-
lili s tými, čo sú v núdzi. Tento zvyk 
konať zbierku (po latinsky collecta) je 
stále aktuálny a inšpiruje sa príkladom 
Ježiša Krista, ktorý sa stal chudobným, 
aby nás obohatil. „Tí, čo majú dosta-
tok a chcú, dávajú, každý podľa svojho 
úsudku, čo sa rozhodli. A čo sa zozbiera, 
uloží sa u predsedajúceho a on pod-
poruje siroty a vdovy i tých, čo sú pre 
chorobu alebo z inej príčiny v núdzi, ako 
aj väzňov a prisťahovalcov, slovom, stará 
sa o všetkých, čo potrebujú pomoc.“ 

1352 Anafora. Eucharistickou mod-
litbou čiže modlitbou vzdávania vďaky a 
konsekrácie, dostávame sa do srdca a vr-
cholu slávenia: V prefácii Cirkev vzdáva 
vďaky Otcovi skrze Krista v Duchu Svä-
tom za všetky jeho diela, za stvorenie, 
vykúpenie a posvätenie. Tu sa celé 
spoločenstvo zapája do neprestajnej ch-
vály, ktorú nebeská Cirkev, anjeli a všetci 
svätí, spievajú trojsvätému Bohu. 

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


