
PONDELOK 9. január
Mučeník Polyeukt
Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8, 11 – 21, 
zač. 33 (HS: 342; PZ: 320)
07.00 na úmysel

UTOROK 10. január
Biskup Gregor Nysský. Prepodobný 
Domicián
Hebr 9, 8 – 10. 15 – 23, zač. 321; Mk 8, 
22 – 26, zač. 34 (HS: 342; PZ: 320)
17.00 + František

STREDA 11. január
Prepodobný Teodóz
Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30 – 34, 
zač. 36 (HS: 349; PZ: 326)
17.00 + Ján Biščák

ŠTVRTOK 12. január
Svätá mučenica Tatiana
Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326; Mk 9, 10 – 
16, zač. 39 (HS: 342; PZ: 320)
17.00 + z rod. Dančákovej a Feckovej

PIATOK 13.január
Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik
Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327; Mk 9, 33 – 
41, zač. 41(HS: 342; PZ: 320)
17.00 za zdravie a požehnanie Anety 

SOBOTA 14.január
Zakončenie sviatku Bohozjavenia. 
Prepodobní mučeníci zo Sinaja a Raity
Ef 5, 1 – 8, zač. 228; Lk 14, 1 – 11, zač. 
74 (HS: 342; PZ: 320)

NEDEĽA 15.január
Tridsiata piata (Tridsiata) nedeľa po 
Päťdesiatnici
Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 18, 18 – 27, 
zač. 91 (HS: 144; PZ: 97)
Hlas 2.; 09.30 hod.  

PONDELOK 16. január
Poklona reťaziam apoštola Petra
Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31, zač. 329; Mk 
9, 42 – 11, 1, zač. 42 (HS: 351; PZ: 328)
07.00 za uzdravenie Jolany a Anatolija

UTOROK 17. január
Prepodobný Anton Veľký
Hebr 12, 25 – 26; 13, 22 – 25, zač. 333; 
Mk 10, 2 – 12, zač. 43 (HS: 352; PZ: 330)
17.00 + Jozef

STREDA 18. január
Arcibiskupi Atanáz a Cyril
Jak 1, 1- 18, zač. 50; Mk 10, 11 – 16, 
zač. 44 (HS: 353; PZ: 331)
17.00 za zdravie a požehnanie Jozefa a 
Silvie

ŠTVRTOK 19. január
Prepodobný Makarios Egyptský
Jak 1, 19 – 27, zač. 51; Mk 10, 17 – 27, 
zač. 45 (HS: 157; PZ: 112)
17.00 za zdravie a požehnanie Stani-
slava a Andrey

PIATOK 20. január
Prepodobný Eutymios Veľký. Voľnica
Jak 2, 1 – 13, zač. 52; Mk 10, 24 – 32a, 
zač. 46 (HS: 355; PZ: 332)
17.00 + z rod. Lechovej a Petruščákovej

SOBOTA 21. január
Prepodobný Maxim Vyznávač
Kol 1, 1 – 6, zač. 349; Lk 16, 10 – 15, 
zač. 81 (HS: ; PZ: 115)
07.00 + Alexander, Ondrej, Mária, 
Verona, Helena

NEDEĽA 22. január
Tridsiata šiesta (Tridsiata prvá) nedeľa 
po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Timotej
1 Tim 1, 15 – 17, zač. 280b; Lk 18, 35 – 
43, zač. 93 (HS: 145; PZ: 99)
Hlas 3.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

Čo vám pri tomto slovku napadne? Reklama z televízie, 
pri ktorej sa nosiči lopotia s nákladom hore schodmi? 
Voz – rebrinák z historického filmu alebo dokumentu, na 
ktorom sú kusy nábytku, periny a deti? Alebo vaše vlast-
né sťahovanie, ak ste už niečo také prežili? Keď som 
pred troma rokmi prišiel s rodinou do Ľubovca, bolo to 
naše tretie sťahovanie. Pri tom prvom, keď sme ešte len 

dvaja s manželkou putovali do Kapišovej pri Svidníku nám na naše veci stačilo 
osobné auto. Pri druhom, keď sme išli na sídlisko do Prešova a aj pri tom poslednom, 
keď sme prišli do Ľubovca bolo tých vecí podstatne viac. Ale sťahovanie nie je v 
prvom rade o množstve vecí, ktoré treba prepraviť z jedného miesta na druhé. To 
hlavné je, kam idete a tiež prečo. 
Dnešné nedeľné evanjelium sa začína práve takou jednoduchou správou. Ježiš sa 

dozvedel, že uväznili Jána Krstiteľa. Bolo to nejaký čas po jeho krste v Jordáne. 
Opúšťa svoj rodný Nazaret a prichádza bývať do  pobrežného mesta Kafarnaum. 
Nie je to kvôli lepšiemu bývaniu ani kvôli zárobku. Nejde mu o to, aby sa osamo-

statnil. Prichádza do končín Zabulona a Neftaliho, kde Kafarnaum leží, lebo jeho ľud 
býva v temnotách. Nie sú to temné mraky nejakej zaostalosti, tmárstva či chudoby. 
Temnota môže mať aj inú podobu – podobu pýchy a nadutosti. O niekoľko kapitol 
ďalej v Matúšovom evanjeliu čítame, ako robil Ježiš výčitky nekajúcim mestám. Pri 
Kafarnaume hovorí: „A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do 
pekla zostúpiš! Veď keby sa v Sodome boli stali divy, aké sa stali v tebe, bola by 
pretrvala až do dnes.“ (Mt 11, 23) Dôvodom Ježišovho sťahovania sa a príchodu do 
Kafarnauma sú teda ľudia, ktorí v ňom žijú. A kvôli ľuďom Ježišovi nepadne zaťaž-
ko nič, čo by bolo potrebné urobiť. Nielen vtedy, ale neustále a  až dodnes Ježiša 
vedie láska ku každému človeku. A keď hovorím dodnes, tak to aj tak myslím. Deň 
za dňom Ježiš zostupuje medzi nás. „Nasťahoval“ sa do každého chrámu a prebýva 
medzi nami, aby sme ani my nezostali v temnote vlastnej pýchy a sebectva. Znova a 
znova k nám prehovára v evanjeliu. Otvorme sa svetlu pravdy, ktoré prináša, aby 
sme raz nemuseli počuť to, čo obyvatelia Kafarnauma.

o. Marek

Mt 4, 12 – 17
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► Poďakovanie. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
zapojili do prípravy a priebehu vianočných sviatkov: našim koledníkom, všetkým 
kantorom, miništrantom, pani cerkovníčke Rusinkovej a jej pomocníčkam, ktoré 
upratovali a vyzdobili chrám, aj darcovi stromčeka do chrámu. Pán Boh zaplať!
► Svätá spoveď. V pondelok 9. januára bude po rannej svätej liturgii spoveď 
chorých. Spoveď v chráme pre ostatných veriacich bude v utorok 10. januára od 
15.00 hod. 
► Sväté liturgie v nedeľu 15. januára: 08.00 Janov; 09.00 Ruské Pekľany (rím. 
kat. sv. omša); 09.30 Ľubovec
► Voľnica. V piatok 20. januára na sviatok prepodobného Eutymia Veľkého je 
voľnica. Liturgický program sa v tento deň nemení. 
► Sväté liturgie v nedeľu 22. januára: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 
11.00 Ľubovec. V túto nedeľu je zároveň zbierka na podporu Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty a ostatných cirkevných škôl.  
► Dary na chrám november – december: rod. Harausová – 20 eur; rod. Svatová 
– 50 eur; Veronika Falatová – 20 eur; Margita Bartková – 30 eur; bohuznámy – 30 
eur; Stanislav Štofan – 100 eur;  Angela Palenčárová – 20 eur; Štofanová Mária 
(st.) – 60 eur; rod. Rabadová – 200 eur; Jozef Mačišák – 20 eur; Slavomír Kočiš – 
30 eur; bohuznáma rodina – 120 eur; z pohrebu Jána Biščáka – 250 eur; bohuzná-
ma rodina – 20 eur; z krstu Maxima Kotuliča – 50 eur. Všetkým darcom Pán Boh 
zaplať!

ZHRNUTIE 

1407 Eucharistia je srdcom a vrcholom života Cirkvi, lebo v nej Kristus pridru-
žuje svoju Cirkev a všetkých jej členov k svojej obete chvály a vzdávania vďaky, 
ktorú raz navždy priniesol na kríži svojmu Otcovi. Prostredníctvom tejto obety 
vylieva milosti spásy na svoje telo, ktorým je Cirkev. 

1410 Sám Kristus, večný Veľkňaz Novej zmluvy, prostredníctvom služby 
kňazov prináša eucharistickú obetu. A ten istý Kristus skutočne prítomný pod 
spôsobmi chleba a vína je aj obeťou eucharistickej obety. 

1411 Len platne vysvätení kňazi môžu predsedať sláveniu eucharistie a konse-
krovať chlieb a víno, aby sa stali Pánovým telom a jeho krvou. 

1412 Podstatnými znakmi sviatosti Eucharistie sú pšeničný chlieb a víno z 
viniča; na ne sa zvoláva požehnanie Svätého Ducha a kňaz nad nimi vyslovuje 
slová konsekrácie, ktoré Ježiš povedal pri Poslednej večeri: „Toto je moje telo, 
ktoré sa obetuje za vás… Toto je kalich mojej krvi.“ 

1414 Eucharistia ako obeta sa prináša aj na zadosťučinenie za hriechy živých i 
mŕtvych a na dosiahnutie duchovných alebo časných dobier od Boha. 

1415 Kto chce prijať Ježiša Krista v eucharistickom prijímaní, musí byť v stave 
milosti. Ak si je niekto vedomý, že spáchal smrteľný hriech, nesmie prijať 
Eucharistiu, ak prv nedostal rozhrešenie vo sviatosti pokánia. 

1416 Sväté prijímanie Kristovho tela a jeho krvi prehlbuje zjednotenie prijímajú-
ceho s Pánom, odpúšťa mu všedné hriechy a chráni ho pred ťažkými hriechmi. 
Keďže sa medzi prijímajúcim a Kristom upevňujú putá lásky, prijímanie tejto 
sviatosti upevňuje jednotu Cirkvi, Kristovho tajomného tela. 

1417 Cirkev vrelo odporúča veriacim, aby pristúpili k svätému prijímaniu, keď 
sa zúčastnia na slávení eucharistie; ukladá im povinnosť urobiť tak aspoň raz do 
roka. 

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

Podľa najstaršieho prameňa, homílie napísanej pravde-
podobne koncom štvrtého storočia, bol Polyeukt Grék, 
rímsky dôstojník a pohan. Jeho meno má grécky pôvod 
a znamená „veľmi očakávaný“. Po jednom zjavení 
Krista a vďaka vplyvu jeho kresťanského spolubojovní-
ka Nearcha, Polyeukt začal vytrvalo vyznávať svoju 
kresťanskú vieru. Nepomohli ani prosby jeho manželky, 
ani svokra, miestodržiteľa Félixa. Následne ho sťali 
mečom. Polyeukt podstúpil mučenícku smrť v Melité-
nach za vlády cisára Décia alebo Valeriána. Údajne od 
Nearcha, v skutočnosti však najskôr v piatom storočí 
napísaný životopis, obsahuje legendárne zložky, podľa 
ktorých Polyeukt ničil pohanské vyobrazenia. Tieto 
legendárne doplnky životopisu sa v ďalších spracovani-
ach a prekladoch ešte rozmnožili. Skorý kult k svätému 
Polyeuktovi dosvedčujú jemu zasvätené chrámy v 
Meliténach, Konštantínopole a v Ravene a aj spisy 
Gregora z Túrs. Dnešný svätec sa na východe považuje 
za ochrancu prísahy.

Svätý mučeník Polyeukt 

Eucharistia


