
PONDELOK 23. január
Hieromučeník Klement
Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk 10, 46 – 52, 
zač. 48 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Vincent, Mária, Vincent, Pavol, 
Dušan
UTOROK 24. január
Prepodobná Xénia Rímska
Jak 3, 1 – 20, zač. 54; Mk 11, 11 – 23, 
zač. 50 (HS: 155; PZ: 109)
17.30 za zdravie a požehnanie Marka a 
Márie
STREDA 25. január
Arcibiskup Gregor Teológ
Jak 3, 1 - 4, 6, zač. 55; Mk 11, 23 – 26, 
zač. 51 (HS: 356; PZ: 334)
17.00 za zdravie a požehnanie rod. 
Slebodníkovej
ŠTVRTOK 26. január
Prepodobný Xenofont, jeho manželka 
Mária a synovia
Jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56; Mk 11, 27 – 33, 
zač. (HS: 157; PZ: 112)
17.00 za zdravie a požehnanie Kataríny
PIATOK 27. január
Prenesenie ostatkov sv. Jána Zlatoústeho
1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12. 2, 6 – 10, zač. 58; 
Mk 12, 1 – 12, zač. 53 (HS: 301; PZ: 275)
17.00 + Peter Rabada
SOBOTA 28. január
Prepodobný Efrém Sýrsky
1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Lk 17, 3 – 10, 
zač. 84 (HS: ; PZ: 115)
07.00 za zdravie a požehnanie Márie, 
Moniky, Anny a Anny
NEDEĽA 29. január
Tridsiata siedma (Tridsiata druhá) nedeľa 
po Päťdesiatnici – o Zachejovi. Prenesenie 
ostatkov hieromuč. Ignáca Bohonositeľa
1 Tim 4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 19, 1 – 10, 
zač. 94 (HS: 147; PZ: 100)
Hlas 4.; 11.00 hod.

PONDELOK 30. január
Traja svätitelia – Bazil Veľký, Gregor 
Teológ, Ján Zlatoústy
1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12, 13 – 
17, zač. 54 (HS: 358; PZ: 335)
07.00 + kňazi: Štefan, Jozef, Vasiľ a Štefan
UTOROK 31. január
Divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján
1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 – 27, 
zač. 55 (HS: 155; PZ: 109)
17.00 + Marta, Pavol, Ján
STREDA 1. február
Obdobie pred sviatkom Stretnutia Pána. 
Svätý mučeník Tryfón
1 Pt 4, 11 – 11, zač. 61; Mk 12, 28 – 37, 
zač. 56 (HS: 156, 359; PZ: 111, 337)
17.00 + Helena
ŠTVRTOK 2. február
Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa 
Ježiša Krista. Svätenie sviec. Myrovanie
Hebr 7, 7 – 17 zač. 316; Lk 2, 22 – 40 
zač. 7 (HS: 360; PZ: 338)
17.30 + Michal
PIATOK 3. február
Obdobie po sviatku Stretnutia Pána. 
Spravodlivý Simeon a prorokyňa Anna
Hebr 9, 11 – 14, zač. 321b; Lk 2, 25 – 
38, zač. 8 (HS: 361; PZ: 340)
17.00 za zdravie a požehnanie Gregora
SOBOTA 4. február
Obdobie po sviatku Stretnutia Pána. 
Prepodobný otec Izidor Peluzijský
2 Tim 2, 11 – 19, zač. 293; Lk 18, 2 – 8a, 
zač. 88 (HS: 360; PZ: 338)
Fatimská sobota Prešovského dekanátu. 
Svätá liturgia o 09.00 h v Ľutine
NEDEĽA 5. február
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. Obdobie 
po sviatku Stretnutia Pána. Muč. Agáta
2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296; Lk zač. 89. 
(18, 10 – 14) (HS: 148, 202, 360; PZ: 
101, 164, 338)
Hlas 5.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

Skôr, než budeme budúcu nedeľu počúvať príbeh o 
jednom významnom obyvateľovi mesta Jericho, o Zachejo-
vi a jeho stretnutí s Ježišom, prináša dnešné evanjelium iný 
príbeh. Príbeh, ktorý sa odohral na okraji Jericha tesne pred 
tým, než doňho Ježiš vstúpil. 
Pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. S veľkou pravdepo-

dobnosťou môžeme povedať, že toto miesto „patrilo“ jemu. 
A bolo určite z tých výhodnejších. Slepec mal miesto, 

kadiaľ musel prejsť každý, kto vchádzal do Jericha. Čo si myslíte, o čom asi rozmýšľali 
tí žobrajúci, keď počas dňa sedeli na svojich stanovištiach a pozerali sa, či inými 
zmyslami vnímali prechádzajúcich ľudí? Na čo myslia? Všetko sa krúti okolo peňazí. 
Kto im akú veľkú almužnu môže dať. Možno majú aj svojich stálych podporovateľov. 
Pri nich už vedia, ako im kto prispeje, ale pri cudzích je možnosť, že ich postretne 
šťastie. Že ich almužna môže na dlhší či kratší čas vytrhnúť z biedneho postavenia. 
Keď v ten pamätný deň slepec počul blížiaci sa zástup a od ľudí sa dozvedel, že tade 
prechádza Ježiš, volal tak ako nikdy predtým. Nejde len o to, že použil meno 
prechádzajúceho. Nejde len o hlasitosť, s akou kričal. Ide o to, že v tom volaní je celé 
srdce človeka. Všetka jeho nádej a budúcnosť je v týchto niekoľkých minútach 
volania. Tu sa obrazne „láme chlieb“. A také volanie nemôže ostať nepovšimnuté. Ježiš 
sa zastaví, dá si ho zavolať a pýta sa ako v rozprávke: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ 
„Pane, aby som videl!“ A stane sa tak. 
Pri slepote sa nám to zdá jasné, jednoznačné. Čo je viac? Zrak, alebo peniaze? Pýta si 

zrak, chce znova vidieť. Čo je ale menej ako peniaze? Iná choroba? Menej závažná? Je 
hluchota menej ako peniaze? Alebo rakovina? Cukrovka? Kĺby, ktoré treba vymieňať? 
Bolesť zubov, migrény, depresie... Je toto všetko viac alebo menej ako peniaze? Čo by 
sme si od Ježiša pýtali? Zatiaľ sme spomínali len samé choroby. A čo ostatné oblasti 
nášho života. Porozumenie a dobrý vzťah s manželkou či manželom je viac či menej 
ako značná suma peňazí? Dobrý vzťah s deťmi, súrodencami, švagrovcami, rodičmi, 
susedmi je viac alebo menej než tisíce eur? Viete, koľko ľudí sa sťahuje kvôli svojim 
susedom? Koľko lokalít je nežiaducich kvôli ľuďom, čo tam žijú?! 
Všetky spomínané starosti a choroby sú súčasťou našich životov. Žijeme s nimi, ale 

máme pocit, že lepšia finančná situácia všetko vyrieši. Keby sme teraz od Ježiša dostali 
otázku: „Čo chceš?“ ...  Aká by bola odpoveď? Je dobré mať v tom jasno. Jestvuje totiž 
veľa miest po celej zemi, aj tu u nás, kadiaľ Ježiš pravidelne prechádza.

 o. Marek
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► Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tento týždeň prežívame v Cirkvi 
ako týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pozývame vás všetkých k modlitbám 
na tento úmysel.
► Sväté liturgiu v nedeľu 29. januára: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 
11.00 Ľubovec
► Svätá spoveď. Týždeň od 30. januára je prvopiatkový. Spovedať sa bude v 
piatok 3. februára. Dopoludnia od 08.15 bude spoveď chorých a popoludní od 
15.00 bude spoveď v chráme. V tento deň bude chrám otvorený k celodennej 
poklone pred najsvätejšou Eucharistiou. Modlitbová služba je podľa stáleho 
rozpisu. 
► Sviatok Stretnutia Pána. Vo štvrtok 2. februára je sviatok Stritenija – Stretnutia 
Pána so Simeonom. Svätá liturgia bude v Ľubovci o 17.30. Pred začiatkom svätej 
liturgie sa budú posväcovať hromničné sviece, preto je potrebné, aby ste ich pri prícho-
de do chrámu položili na pripravené miesto vpredu. Po svätej liturgii bude myrovanie.
► Sv. liturgie v nedeľu 5. februára: 08.00 Rus. Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 Ľubovec
► Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať: Igor Kmec, rímskokatolíckeho 
náboženstva, narodený v Prešove, bývajúci vo Veľkom Slivníku; syn rodičov 
Ľubomíra a Eleny rod. Škurlovej a Natália Beňová, gréckokatolíckeho nábožen-
stva, narodená v Prešove, bývajúca v Ľubovci; dcéra rodičov Martina a Veroniky, 
rod. Bartkovej. Kto by vedel o prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať 
sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.

Kán. 698 V božskej liturgii službou kňaza, konajúceho v osobe Krista nad darmi 
Cirkvi, sa nepretržite mocou Svätého Ducha vykonáva to, čo Pán Ježiš sám 
vykonal pri poslednej večeri, keď dal učeníkom svoje telo, za nás obetované na 
kríži, a svoju krv, vyliatu za nás, ustanovujúc skutočnú a tajomnú obetu, ktorou 
sa táto krvavá obeta kríža so vzdávaním vďaky pripomína, sprítomňuje sa a na 
ktorej má Cirkev účasť obetou, ako aj spoločenstvom pre uskutočnenie a zdoko-
nalenie jednoty Božieho ľudu na budovaní svojho tela, ktorým je Cirkev.

Kán. 699 § 1. Moc sláviť božskú liturgiu majú jedine biskupi a presbyteri.
§ 2. Diakoni spolu s biskupmi a presbytermi vlastnou službou podľa predpisov 
liturgických kníh sú užšie účastní na slávení božskej liturgie.
§ 3. Ostatní veriaci v Krista sa mocou krstu a myropomazania aktívne zúčastňujú 
na Kristovej obeti zídení na slávenie božskej liturgie spôsobom vymedzeným v 
liturgických knihách alebo partikulárnym právom a najplnšie, ak z tej istej obety 
prijímajú telo a krv Pána.

Kán. 702 Katolíckym kňazom je zakázané koncelebrovať božskú liturgiu spolu s 
nekatolíckymi kňazmi alebo služobníkmi.

Kán. 703 § 1. Cudzí kňaz nemá byť dopustený k sláveniu božskej liturgie, ak 
nepredloží rektorovi chrámu odporúčajúce listiny svojho hierarchu alebo iným 
spôsobom nedokáže rektorovi svoju čestnosť.
§ 2. Eparchiálny biskup má neporušiteľné právo vydať o tejto veci presnejšie 
normy, ktoré majú zachovávať všetci kňazi, aj keď sú akýmkoľvek spôsobom 
vyňatými spod jeho moci.

Kán. 704 Božská liturgia môže byť chvályhodne slávená vo všetky dni s výnim-
kou tých, ktoré sú vylúčené podľa predpisov liturgických kníh cirkvi sui iuris, do 
ktorej je kňaz zapísaný.

Kán. 705 § 1. Katolícky kňaz môže sláviť božskú liturgiu na oltári každého 
katolíckeho chrámu.
§ 2. Aby kňaz mohol sláviť božskú liturgiu v chráme nekatolíkov, potrebuje 
dovolenie miestneho hierarchu.

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. Pozreli sme 
sa už na Eucharistiu z pastoračného hľadiska aj z pohľadu Katechizmu 
Katolíckej cirkvi. Nakoniec sa pozrieme na túto sviatosť z pohľadu cirkev-
ného práva. O sviatosti Eucharistie pojednávajú kánony 698 až 717 Kódexu 
kánonov východných cirkví. Nebudeme tu citovať všetky kánony, vyberieme 
len niektoré z nich. 

Duchovné otáznikyOznamy

Sv. Efrém sa narodil v meste Nisibis v Mezopotámii (306). Jeho rodičia vyznávali 
Kristovu vieru a viedli svoj život v Božej bázni. Efrém bol ako chlapec bláznivý a 
svojvoľný. Spáchal dva priestupky, za ktoré sa kajal celý život a oplakával ich, hoci ich 
vykonal ešte pred svätým krstom, ktorý prijal ako osemnásťročný. Jeden skutok spočíval 
v tom, že kravu jedného úbohého človeka naháňal a bil tak dlho, až unavená padla a stala 
sa korisťou divých zvierat. Druhý tak, že raz nedôveroval Božej prozreteľnosti. Kvôli 
nejakému skutku ho vyhnali rodičia z domu. Na ceste ho zastihla noc. Zľutovali sa nad 
ním pastieri, ktorí tam pásli svoje ovce, a na noc ho prijali do svojej chatrče. V tú noc 
padli do maštale týchto pastierov vlci a rozohnali im ovce. No pastieri podozrievali 
Efréma, že sa dohodol so zlodejmi a priviedli ho pred sudcu, ktorý ho dal do väzenia. Na 
siedmy deň sa mu zjavil anjel strážca a s úsmevom povedal: „Prišiel som, aby som ti 
ukázal, ako múdro a spravodlivo riadi Božia prozreteľnosť každú udalosť. Dobre viem, že 
si sa nedopustil priestupku, z ktorého ťa obviňujú, ale tiež viem, že si si zaslúžil trest za to, 
čo si urobil onému úbohému človeku. V hlbokej pokore si váž premúdry a spravodlivý 
Boží súd.“ Efrém bol ešte dlho vo väzení, kým ho prepustili na slobodu. Keď ju získal, 
srdečne za ňu Pánu Bohu poďakoval a onedlho prijal svätý krst. Aby sa bez zdržiavania 
oddal poznaniu večnej pravdy, odišiel na púšť, kde uprostred pustovníkov ukázal veľkú 
horlivosť. Pokora, ktorá sa prejavovala vo všetkých jeho slovách a skutkoch, sa výrazne 
objavuje aj vo všetkých jeho spisoch. Vo svojom učení o pokání čo najsilnejšie nalieha na 
potrebu tejto cnosti. Hovorí: „To je každodenný chlieb duchovných ľudí, ktorým si 
zachovávajú milosrdenstvo a dosahujú nekonečné milosti, ktoré sú drahocennejšie nad 
všetky poklady.“ V čase svojej poslednej slabosti hovoril obklopujúcim jeho lôžko: „Keď 
zomriem, nestrojte mi veľkolepý pohreb a nedovoľte, aby mi hovorili nadhrobnú reč. 
Moje telo nezavíjajte do ničoho drahocenného a nerobte mi pomník.“ Potom odovzdal 
svoju dušu Pánu Bohu. Stalo sa tak v roku 373 za čias cisára veľkého Teodózia.

Prepodobný Efrém Sýrsky

Božská Eucharistia


