
PONDELOK 31. júl
Spravodlivý Eudokim 
1 Kor 11, 31 – 12, 6, zač. 150; Mt 18, 1 – 
10, zač. 74 (HS: 154; PZ: 108)

UTOROK 1. august
Vynesenie sv. Kríža. Makabej. mučeníci
1 Kor 12, 12 – 26, zač. 152; Mt 18, 18 – 
22; 19, 1 – 2. 13 – 15, zač. 76 (HS: 159; 
PZ: 114)

STREDA 2. august
Prenesenie ostatkov prvomuč. Štefana
1 Kor 13, 4 – 14, 5, zač. 154; Mt 20, 1 – 
16, zač. 80 (HS: 156; PZ: 111)
18.00 za zdravie a požehnanie rod. 
Amrichovej

ŠTVRTOK 3. august
Prepodobní Izák, Dalmat a Faust
1 Kor 14, 6 – 19, zač. 155; Mt 20, 17 – 
28, zač. 81 (HS: 157; PZ: 112)
18.00 za zdravie a požehnanie Marti-
na, Zuzany a Mateja

PIATOK 4. august
Siedmi mladíci z Efezu
1 Kor 14, 26b – 40, zač. 157; Mt 21, 12 – 
14. 17 – 20, zač. 83b (HS: 159; PZ: 114)
18.00 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

SOBOTA 5. august
Obdobie pred sviatkom Premenenia 
Pána. Mučeník Eusignios
Rim 14, 6 – 9 zač. 113; Mt 15, 32 – 39, 
zač. 64 (HS: 160, 404; PZ: 115, 387)
07.00 za zdravie a požehnanie Tomáša, 
Ireny, Daniely, Jolany

NEDEĽA 6. august
Deviata nedeľa po Päťdesiatnici
Premenenie Pána. Myrovanie
2 Pt 1, 10 – 19, zač. 65; Mt 17, 1 – 9, 
zač. 70 (HS: 405; PZ: 387)
11.00 hod.

PONDELOK 7. august
Prepodobný mučeník Domécius
1 Kor 15, 12 – 19, zač. 159; Mt 21, 18 – 
22, zač. 84 (HS: 405; PZ: 387)

UTOROK 8. august
Biskup Emilián Vyznávač
1 Kor 15, 29 – 38, zač. 161; Mt 21, 23 – 
27, zač. 85 (HS: 405; PZ: 387)

STREDA 9. august
Apoštol Matej
1 Kor 16, 4 – 12, zač. 165; Mt 21, 28b – 
32, zač. 86 (HS: 405, 408; PZ: 387, 390)

ŠTVRTOK 10. august
Mučeník a archidiakon Vavrinec
2 Kor 1, 1 – 7, zač. 167; Mt 21, 43 – 46, 
zač, 88 (HS: 405; PZ: 387)
18.00 + Ján Biščák

PIATOK 11. august
Mučeník Euplos
2 Kor 1, 12 – 20, zač. 169; Mt 22, 23 – 
33, zač. 91 (HS: 405; PZ: 387)
18.00 za zdravie a požehnanie Beáty

SOBOTA 12. august
Mučeníci Fótios a Anikét
Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 17, 24 – 
18, 4, zač. 73 (HS: 405; PZ: 387)
18.00 za zdravie a požehnanie snúben-
cov Dominika a Kvetoslavy

NEDEĽA 13. august
Desiata nedeľa po Päťdesiatnici. Zakon-
čenie sviatku Premenenia Pána
1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 17, 14 – 23, 
zač. 72 (HS: 150; PZ: 104)
Hlas 7.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

    V priebehu týždňa sme sa pri jednej túre so starším synom bavili na tému jedla. Už sme 
sa v ten deň vracali späť na ubytovňu po „dobytí“ jedného z tatranských štítov. Boli sme 
riadne vyhladnutí a dochádzala nám aj voda. On si vtedy si spomenul na jeden diel 
televíznej súťaže Piati proti piatim. V nej proti sebe stoja dve rodinné súťažné družstvá a 
hľadajú najčastejšie odpovede na rôzne otázky z každodenného života (veď to poznáte �). 
V tom spomínanom diele, na ktorý si spomenul, zaznela aj otázka: „Ako dlho vydrží chlap 
bez jedla, aby nebol nervózny?“ Top odpoveď, tá najčastejšia zo sto opýtaných, bola tri 
hodiny. (Ja som tipoval jednu.) 
    Tento náš rozhovor sa mi pripomenul vo chvíli, keď som si začal čítať evanjelium k 
dnešnej nedeli. Ježiš pred sebou videl veľký zástup. Zľutoval sa nad nimi a začal uzdravo-
vať chorých. Keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: „Toto miesto je 
pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.“ Po 
odpovedi, ktorú im dal Ježiš, možno na chvíľu stratili dych. Najprv povedal: „Nemusia 
nikam chodiť.“ To by ešte nič nebolo, ale vzápätí dodal: „Vy im dajte jesť.“ 
    Verím, že doba, ktorá uplynula od posledného jedenia apoštolov, bola dlhšia než tri 
hodiny. Nemali toho veľa. Možno už mali v hlavách prerátané, koľko sa každému z nich, z 
toho mála dostane. Poviem vám, poriadna nervozita. Možno už ľutovali, že sa pred 

Ježišom preriekli o tej troche jedla, ktorú mali so sebou. 
Ale Ježiš nie je ich nepriateľ, on ich má rád. Presne tak 
rád, ako aj všetkých tých ostatných viac než päťtisíc 
mužov, ktorí boli v zástupe a ktorých nervozita možno 
tiež narastala. Okrem toho sú popri nich aj ženy a deti 
(no kto by nebol nervózny �). A tak začne Ježiš vydávať 
inštrukcie. Prineste mi to, čo máte. Potom im rozkáže 
posadať na trávu. Vezme chleby a ryby, pozdvihne oči k 
nebu, dobrorečí, láme a dáva, láme a dáva... Dovtedy, 
kým nedostane jedlo aj ten posledný zo zástupu. Na 
záver vysloví zvláštnu požiadavku: „Chcem, aby ste dali 
späť to, čo vám zvýšilo.“ Nazbierajú tak neuveriteľných 
dvanásť košov jedla. To nie je náhoda. Každý z tých 
dvanástich nervóznych, nedôverčivých apoštolov dostal 
jeden kôš jedla.  
    Chlieb života. Také meno si dá v istej chvíli Ježiš. Čo 
myslíte, prečo? Lebo on prišiel pre naše nasýtenie. Chce 
nám pomôcť nielen s nervozitou prázdneho brucha, ale 
aj s nepokojom prázdnej duše.

otec Marek
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Prázdne brucho aj duša
Mt 14, 14 – 22



Meno má hebrejský pôvod a znamená Boží dar. Prvá kapitola Skutkov apoštolov podáva 
správu o doplnení dvanástich. Namiesto Judáša Iškariotského bol zvolený Matej. O jeho 
ďalšej činnosti a živote neexistujú žiadne ďalšie historické správy. Podľa Euzébia z Céza-
rey Matej patril do skupiny 70 učeníkov. Podľa apokryfného spisu Skutky Andreja ho vraj 
apoštol Andrej zázračne zachránil z rúk ľudožrútov. Navzájom sa od seba líšiace správy o 
Matejovej mučeníckej smrti vznikli pravdepodobne adaptáciou správ o smrti Jakuba, 
Pánovho brata, a sťatí apoštola Pavla. Podľa tradície bol kameňovaný a keď polomŕtvy 
klesol na zem, jeden z prítomných vojakov mu sekerou odťal hlavu okolo roku 63. Na 
príkaz cisárovnej Heleny biskup Agriculus preniesol Matejove pozostatky do nemeckého 
Trieru. Písomné svedectvá o tomto prenesení však pochádzajú až z 9. storočia. Úcta k 
nemu sa v tomto meste rozšírila po znovuobjavení stratených relikvií a ich prenesení do 
kláštora v roku 1127, ktorý odvtedy nosí apoštolovo meno. Okrem tohto mesta Matejove 
relikvie uchovávajú v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore a v Bazilike San Giustina v 
talianskom meste Padova.

► Prvopiatkový týždeň. V prvopiatkovom týždni sa v Ľubovci bude spovedať v 
piatok 4. augusta od 16.30 pred sv. liturgiou. Spoveď chorých bude v ten istý deň 
dopoludnia.  Počas dňa bude chrám otvorený k celodennej Eucharistickej poklone.
► Sviatok Premenenia Pána. V nedeľu 6. augusta je zároveň sviatok Preobraženi-
ja – Premenenia Pána. Svätá liturgia s myrovaním bude v Ľubovci o 11.00 hod.
► Odpustová slávnosť v Litmanovej. Všetci sme srdečne pozvaní na archiepar-
chiálnu odpustovú slávnosť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční od piatka 
4. augusta do nedele 6. augusta. Hlavným sláviteľom v nedeľu bude prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a kazateľom kardinál Stanislav Dziwisz, 
emeritný krakovský arcibiskup.
► Podávanie Eucharistie deťom. Rada hierarchov na svojom zasadnutí 11. apríla 
2017 v Prešove jednohlasne odhlasovala, že Prešovská metropolitná cirkev sui iuris 
sa vracia k starobylej praxi podávania Eucharistie deťom – od 1. septembra 2017. 
Smernice, katechézy, pomôcka na spytovanie svedomia pre deti, ale aj pastiersky list 
otca arcibiskupa metropolitu k danej téme, ktorý sa bude čítať v nedeľu 27. augusta 
v našich chrámoch pri všetkých svätých liturgiách, budú zozbierané v jednej brožúr-
ke, ktorá sa veriacim bude ponúkať už na archieparchiálnej odpustovej slávnosti v 
Ľutine. Dve katechézy pre veriacich zaznejú aj na najväčších archieparchiálnych 
odpustových slávnostiach v Litmanovej a Ľutine v nedeľu pred hlavnými archijerej-
skými svätými liturgiami.
► Sväté liturgie v nedeľu 6. augusta: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec. Pri svätých liturgiách bude myrovanie. 
► Sväté liturgie v nedeľu 13. augusta: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec. Pri svätých liturgiách bude Zbierka na katechizáciu a katolícke školy.
► Prenocovanie pútnikov. V utorok 15. augusta bude našou farnosťou prechádzať 
pútnická skupina z Michaloviec spolu s kňazmi a rehoľnými sestrami (tak ako 
minulého roka). Aj teraz nás prosia o prijatie a nocľah na jednu noc (z utorka na 
stredu 15. – 16. august). Preto chcem poprosiť všetkých ochotných, ktorí by prijali 
pútnikov k sebe domov, aby sa zapísali na zoznam vzadu na stolíku. Uveďte meno, 
číslo domu a počet ľudí, ktorých môžete prenocovať. Vopred v ich mene ďakujem.

 Hneď v úvode treba povedať, že rozhodnutie Rady hierarchov bolo v 
súlade so závermi prvého Veľkého metropolitného zhromaždenia, ktoré sa konalo 
v roku 2013. Zapojiť sa doň bolo umožnené všetkým veriacim našej cirkvi 
prostredníctvom otázok a požiadaviek. V každom chráme boli umiestnené krabič-
ky, kde sa tieto podnety zhromažďovali. Jednou z častých tém, ktorá zo strany 
hlavne mladých veriacich rodičov prichádzala, bola aj otázka podávania Eucharis-
tie deťom. 
 Rovnako treba pripomenúť, že prvý krok k tejto starobylej praxi cirkví 
východného obradu bolo rozhodnutie ešte v roku 2006, keď vchádzala do platnos-
ti nová liturgická kniha – Malý trebník, podľa ktorého sa vysluhujú jednotlivé 
sviatosti. Tento Malý trebník, ktorého preklad bol schválený Apoštolskou stolicou 
v Ríme, po rokoch nahradil dovtedy používanú liturgickú knihu Trebníka, ktorý 
sa dovtedy používal. Verím, že si mnohí pamätáte rozdiely v obradoch pri vyslu-
hovaní sviatosti, ktoré boli do roku 2006 a po ňom. Či už napríklad pri vysluhova-
ní sviatosti manželstva, pomazania chorých, ale hlavne pri krste. Už spomínaný 
prvý krok spočíval v tom, že sa podľa nového Malého trebníka Eucharistia začala 
podávať novopokrsteným deťom pri obrade krstu. Deti už neprijímali len sviatosť 
krstu a sviatosť myropomazania (birmovky), ale v závere obradu aj sviatosť 
Eucharistie. Teda od uvedenia do praxe liturgickej knihy Malého trebníka  v roku 
2006 deti prijímajú kompletné iniciačné sviatosti: krst, myropomazanie a Eucha-
ristiu. Sviatosť Eucharistie sa však udeľovala deťom jednorazovo, iba pri obrade 
krstu s patričným vysvetlením pri krstnej náuke. Teraz sa možnosť prijímania 
Eucharistie deťom rozširuje. 
 Veľmi odporúčam, aby ste si vysvetľujúce katechézy k tejto tému pozorne 
prečítali aj v ostatných číslach nášho časopisu Slovo. V číslach 14, 15 a v dvojčís-
le 16 – 17, ktoré vychádza k dnešnej nedeli, v rubrike Slovo v rodine šéfredaktor 
otec Juraj Gradoš rozvádza spomínanú tému oveľa širšie, než je to možné v 
našom Farskom hlásniku. Katechézy k téme podávania Eucharistie deťom 
odznejú aj pri svätých liturgiách v chráme hneď po tom, čo budú spracované 
hlavné konkrétne pravidlá, ktorými sa bude potrebné riadiť. 
 Na záver chcem len skonštatovať, že sa v našej cirkvi nezavádza nič 
nové. Ale ako už bolo viackrát spomenuté, vraciame sa k praxi, ktorá je vlastná 
všetkým východným cirkvám.

otec Marek

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, košický eparchiálny 
biskup Milan Chautur CSsR, bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák 
a prešovský pomocný biskup Milan Lach SJ sa 11. apríla v Prešove stretli na 
23. riadnom zasadaní Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej 
cirkvi sui iuris na Slovensku, na ktorom sa dohodli na obnovení starobylej 
praxe východných cirkví podávať Eucharistiu deťom po krste až do veku, v 
ktorom začínajú plne užívať rozum. Táto prax bude realizovaná od začiatku 
nového cirkevného roka, teda od 1. septembra 2017. Toto rozhodnutie je tiež 
v plnom súlade s odporučeniami  Rímskej kúrie. Z tohto dôvodu sa budeme 
aj v našom Farskom hlásniku venovať tejto dôležitej téme. 

Duchovné otáznikyOznamy

Svätý apoštol Matej


