
PONDELOK 22. august
Mučeník Agatonik a spol.
Gal 2, 11 – 16, zač. 202; Mk 5, 24 – 34, 
zač. 21 (HS: 155; PZ: 109)
07.00 + zabudnuté duše

UTOROK 23. august
Mučeník Lupus
Gal 2, 21 – 3, 7, zač. 204; Mk 6, 1 – 7, 
zač. 22 (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + Anna Martonová

STREDA 24. august
Hieromučeník Eutychés
Gal 3, 15 – 22, zač. 207; Mk 6, 7 – 13, 
zač. 23 (HS: 156; PZ: 111)
18.00 za zdravie a požehnanie Imricha 
a Márie

ŠTVRTOK 25. august
Bl. hieromučeník Metod Dominik Trčka
2 Tim 1, 8 – 18, zač. 291; Mk 8, 34b – 9, 
1, zač. 37 (HS: 414; PZ: 397)

PIATOK 26. august
Mučeníci Adrián a Natália
Gal 4, 8 – 21, zač. 210; Mk 6, 45 – 53, 
zač. 26 (HS: 159; PZ: 114)

SOBOTA 27. august
Prepodobný Pimen
1 Kor 4, 17 – 5, 5, zač. 132; Mt 24, 1 – 
13, zač. 97 (HS: 160; PZ: 115)

NEDEĽA 28. august
Pätnásta nedeľa po Päťdesiatnici. 
Prepodobný Mojžiš Etiópsky
2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 22, 35 – 46, 
zač. 92 (HS: 149; PZ: 103)
6. hlas; 10.00 + Vladislav

PONDELOK 29. august
Sťatie hlavy Jána Krstiteľa. Odporúčaný 
sviatok. Zdržanlivosť od mäsa
Sk 13, 25 – 33a, zač. 33; Mk 6, 14 – 30, 
zač. 24 (HS: 415; PZ: 399)

UTOROK 30. august
Patriarchovia Alexander, Ján a Pavol 
Nový
Gal 5, 11 – 22, zač. 212; Mk 7, 5 – 16, 
zač. 28 (HS: 155; PZ: 109)

STREDA 31. august
Uloženie pásu Presvätej Bohorodičky
Gal 6, 2 – 10, zač. 214; Mk 7, 14 – 24a, 
zač. 29 (HS: 417; PZ: 400)

ŠTVRTOK 1. september
Začiatok indiktu, nového (cirkevného) 
roka. Pamiatka prepodobného otca 
Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhro-
maždenie k Presvätej Bohorodičke z 
Miasén
1 Tim 2, 1 – 7, zač 282; Lk 4, 16 – 22a, 
zač. (HS: 157; PZ: 112)

PIATOK 2. september
Mučeník Mamant
Ef 1, 7 – 17, zač. 217; Mk 8, 1 – 10, zač. 
32 (HS: 159; PZ: 114)

SOBOTA 3. september
Hieromučeník Antim
1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; Mt 24, 34 – 
44, zač. 101 (HS: 160; PZ: 115)

NEDEĽA 4. september
Šestnásta nedeľa po Päťdesiatnici. 
Hieromučeník Babylas
2 Kor 6, 1 – 10, zač. 181; Mt 25, 14 – 30, 
zač. 105 (HS: 150; PZ: 104)
7. hlas; 11.00 za zdravie a požehnanie 
členov Ružencového bratstva

   Posledná kniha Biblie je Zjavenie sv. apoštola Jána alebo ju tiež poznáme pod názvom 
Apokalypsa. Je to jediná prorocká kniha Nového zákona, plná nadprirodzených obrazov 
a videní, ktoré sa dosť ťažko vysvetľujú. V 19. kapitole tejto knihy je stať s názvom 
Pozvanie na Baránkovu svadbu. Píše sa tam: „Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu 
slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila... Blahoslavení sú tí, čo 
sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu“. A úplne posledná, dvadsiata druhá kapitola 
sa končí slovami: „Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou;... Blahoslavení sú tí, čo 
si vypierajú rúcha... A Duch i nevesta volajú: ,Príď!ʻ Aj ten, čo počúva, nech volá: 
,Príď!ʻ“  
   Nie je to zaujímavé, že taká dôležitá kniha, akou je Sväté písmo sa končí príbehom o 
svadbe? Snáď by sme na záver čakali niečo dramatickejšie, niečo viac poučné, niečo 
silnejšie. Ale vari sa takto nekončia všetky šťastné príbehy života aj rozprávok? Šťastie, 
ktoré našli ľudia jeden v druhom, vyústi do svadby. Spoja sa dva životy, ktoré sa tak 
milujú a túžia po sebe, do jedného. A bola svadba. A žili šťastne, kým nepomreli. 
Rozumiete tomu? Svadba na jednej strane uzatvára časť doterajšieho života, ale na 
druhej strane otvára priestor pre nový život. Svadba je začiatkom čohosi nového.
  V tomto svetle sa teraz pozerajme a zamyslime nad podobenstvom dnešného nedeľné-
ho evanjelia. Kráľ vystrojil svadbu svojmu synovi. Pošle poslov, aby zavolali pozvaných, 
a zrazu sa celý príbeh začína dramatizovať. Akoby sa to celé rúcalo. Pozvaní odmietli 
prísť, každý si išiel za svojimi záujmami. A nielen to pochytajú poslov a potupia ich, a 
niektorých aj zabijú. Napriek tomu sa nám možno zdá kruté, keď sa v príbehu ďalej 
spomína, že prídu vojská a celé mesto vypália. My by možno reagovali spôsobom: veď 
keď nechcú, tak je to ich problém. Nech si nejdú, zostanú hladní. Ale tu nejde iba o jedlo 
a o akúsi urazenú pýchu kráľa. Ak bol niekto pozvaný, to znamená, že na začiatku dal 
slovo. Akoby povedal počítaj so mnou. A navyše, neviem, či ste si to všimli, ale nikde v 
podobenstve sa nespomína nevesta, lebo tá svadba je pripravená pre pozvaných hostí. To 
oni nahrádzajú nevestu. To ich chce kráľ a jeho syn prijať do rodiny. To s nimi chcel 
spojiť svoj život a začať čosi nové. Preto je pozývanie také dôležité až naliehavé. A preto 
má aj odmietnutie katastrofické následky. 
   Ježiš povie toto podobenstvo, aby ľudia poznali Boží zámer. Aby poznali jeho veľkú 
túžbu po každom ľudskom srdci. Vopred nám ukáže scenár toho, čo sa bude diať. 
Pomôže nám to pri rozhodovaní? 

o. Marek

Mt 22, 1 – 14 
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► V priebehu dvoch týždňov od 25.08. – 05.09. z dôvodu čerpania dovolenky 
počas týždňa sv. liturgie nebudú a v nedeľu budú zastupované. Prvú nedeľu príde o. 
J. Popovič a druhú o. P. Cap. V prípade iných nevyhnutných udalostí ma bude 
zastupovať o. Patrik Palčo z Klenova (0903 630845).
► Sväté liturgie v nedeľu 28. augusta: 08.30 Janov; 10.00 Ľubovec; 09.00 Ruské 
Pekľany (rím. kat. sv. omša)
► V pondelok 29. augusta je odporúčaný sviatok Usiknovenija – Sťatia hlavy sv. 
Jána Krstiteľa. V tento deň sa zachováva zdržanlivosť od mäsa.
► Sväté liturgie v nedeľu 4. septembra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec
► Odpustová slávnosť v našej farnosti na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky 
bude v nedeľu 11. septembra. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Ľubomír 
Petrík z Prešova. Ako duchovnú prípravu na získanie milostí z odpustovej slávnosti 
vás pozývam na sväté liturgie vo štvrtok a v piatok 8. a 9. septembra, po ktorých 
bude nasledovať sprievod našou obcou. Vo štvrtok to bude Eucharistický sprievod s 
modlitbami a v piatok pobožnosť krížovej cesty. Chcem vás poprosiť, aby ste si 
svoje ostatné osobné či domáce povinnosti zariadili tak, aby sme sa mohli do 
sprievodov zapojiť čím viacerí. Na záver odpustovej nedele vás všetkých pozývam 
o 17.00 hod. na spoločné posedenie pod stanom a malé agapé na farskom dvore.
► Prvopiatkové spovedanie bude v našej farnosti 6. a 7. septembra od 16.30 hod. 
Pozývam k sviatosti zmierenia nielen tých, ktorí chodia každý mesiac, ale celú 
farnosť, aby sme všetci mohli cez našu odpustovú slávnosť získať plnomocné 
odpustky v tomto milostivom Roku milosrdenstva.

VZDÁVANIE VĎAKY A CHVÁLY OTCOVI 

1359 Eucharistia, sviatosť našej spásy, ktorú Kristus uskutočnil na kríži, je aj 
obetou chvály na vzdávanie vďaky za dielo stvorenia. V eucharistickej obete je 
celé stvorenie milované Bohom predložené Otcovi skrze Kristovu smrť a jeho 
zmŕtvychvstanie. Cirkev môže skrze Krista prinášať obetu chvály na vzdávanie 
vďaky za všetko dobré, krásne a spravodlivé, čo Boh urobil v stvorení a v ľudstve. 

1360 Eucharistia je obetou vzdávania vďaky Otcovi, je dobrorečením ktorým 
Cirkev vyjadruje svoju vďačnosť Bohu za všetky jeho dobrodenia, za všetko, čo 
vykonal stvorením, vykúpením a posvätením. Eucharistia znamená predovšetkým 
„vzdávanie vďaky“. 

1361 Eucharistia je aj obetou chvály, ktorou Cirkev v mene celého stvorenstva 
ospevuje Božiu slávu. Táto obeta chvály je možná jedine skrze Krista: on spája 
veriacich so svojou osobou, so svojou chválou a so svojím príhovorom za nás, 
takže sa obeta chvály Otcovi prináša skrze Krista a s ním, aby bola prijatá v ňom. 

OBETNÁ PAMIATKA KRISTA A JEHO TELA, CIRKVI 

1362 Eucharistia je pamiatka Kristovej Veľkej noci, sprítomnenie a sviatostné 
prinesenie jeho jedinej obety v liturgii Cirkvi, ktorá je jeho telom. Vo všetkých 
eucharistických modlitbách nachádzame po slovách ustanovenia modlitbu, ktorá 
sa volá anamnéza alebo pamiatka. 

1363 Pamiatka podľa Svätého písma nie je len spomienka na minulé udalosti, ale aj 
ohlasovanie obdivuhodných skutkov, ktoré Boh vykonal pre ľudí. V liturgickom 
slávení týchto udalostí sa ony stávajú istým spôsobom prítomnými a aktuálnymi. 
Takto chápe Izrael svoje vyslobodenie z Egypta: vždy, keď sa slávi Veľká noc, 
udalosti exodu sa sprítomňujú pamäti veriacich, aby podľa nich stvárňovali svoj život. 

1364 V Novom zákone pamiatka dostáva nový význam. Keď Cirkev slávi Eucha-
ristiu, koná pamiatku Kristovej Veľkej noci a tá sa stáva prítomnou. Obeta, ktorú 
Kristus priniesol raz navždy na kríži, zostáva stále aktuálna: „Vždy, keď sa na 
oltári slávi obeta kríža, v ktorej ,bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus‘ 
(1 Kor 5, 7), uskutočňuje sa dielo nášho vykúpenia.“

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

11. september 2016 o 10.30 hod.
Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude 

otec Ľubomír Petrík z Prešova.
Duchovná príprava:
8. september (štvrtok):
17.30 hod. svätá liturgia; 18.30 Euchari-
stický sprievod dedinou
9. september (piatok):
17.30 hod. svätá liturgia; 18.30 Krížová 
cesta dedinou
11. september (nedeľa):
17.00 hod. spoločné posedenie s agapé 
na farskom dvore

Odpustová slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky

Eucharistia

Srdečne vás všetkých pozývame na odpustovú slávnosť v našej farnosti 
pri príležitosti sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky.


