
PONDELOK 14. august
Obdobie pred sviatkom Zosnutia Presvä-
tej Bohorodičky. Svätý prorok Micheáš
1 Kor 2, 3c – 15, zač. 171; Mt 23, 13 – 
22, zač. 94 (HS: 410, 154; PZ: 393, 108)
07.00 + Štefan, Antónia, Imrich, Andrej
UTOROK 15. august
Zosnutie Presvätej Bohorodičky
Prikázaný sviatok. Myrovanie
Flp 2, 5 – 11,zač. 240; Lk 10, 38 – 42; 
11, 27 – 28, zač. 54 (HS: 410; PZ: 393)
18.00 zdravie a požehnanie 
Františka s rodinou
STREDA 16. august
Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu 
Mučeník Diomédes
2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173; Mt 23, 29 – 39, 
zač. 96 (HS: 410; PZ: 393)
18.00 + z rod. Borošovej a Makarovej
ŠTVRTOK 17. august
Mučeník Myrón
2 Kor 4, 1 – 6, zač. 175; Mt 24, 13 – 28, 
zač. 99 (HS: 410; PZ: 393)
07.00 + Jozef
PIATOK 18. august
Mučeníci Flórus a Laurus
2 Kor 4, 13 – 18, zač. 177; Mt 24, 27 – 
33. 42 – 51, zač. 100 (HS: 410; PZ: 393)
07.00 + Verona, Margita, Mária
SOBOTA 19. august
Mučeníci Andrej Stratopedarcha a spol.
1 Kor 1, 3 – 9, zač. 123; Mt 19, 3 – 12, 
zač. 78 (HS: 410; PZ: 393)
07.00 zdravie a požehnanie Jozefa, 
Márie, Moniky, Dany, Gabriely
NEDEĽA 20. august
Jedenásta nedeľa po Päťdesiatnici
Prorok Samuel
1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141; Mt 18, 23 – 
35, zač. 77 (HS: 144, 410; PZ: 97, 393)
2. hlas ; 11.00 hod.

PONDELOK 21. august
Apoštol Tadeáš
2 Kor 5, 10 – 15, zač. 179; Mk 1, 9 – 15, 
zač. 2 (HS: 410; PZ: 393)
07.00 za zdravie a požehnanie Márie, 
Marka
UTOROK 22. august
Mučeník Agatonik a spol.
2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180; Mk 1, 16 – 
22, zač. 3 (HS: 410; PZ: 393)
18.00 + Pavlína
STREDA 23. august
Zakončenie sviatku Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky
2 Kor 6, 11 – 16, zač. 182; Mk 1, 23 – 
28, zač. 4 (HS: 410; PZ: 393)
18.00 + Imrich
ŠTVRTOK 24. august
Hieromučeník Eutychés
2 Kor 7, 1 – 10a, zač. 183; Mk 1, 29 – 
35, zač. 5 (HS: 157; PZ: 112)
18.00 + z rod. Hajdukovej a Štofanovej
PIATOK 25. august
Bl. hieromučeník M. D. Trčka Vrátenie 
ostatkov apoštola Bartolomeja. Voľnica
2 Kor 7, 10 – 16, zač. 184; Mk 2, 18 – 
22, zač. 9 (HS: 414; PZ: 397)
18.00 za zdravie a požehnanie rod. 
Rabadovej, Karoliovej, Martonovej, 
Krajňákovej
SOBOTA 26. august
Mučeníci Adrián a Natália
1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b.; Mt 20, 29 – 
34, zač. 82 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 za zdravie a požehnanie rod. 
Hajdukovej
NEDEĽA 27. august
Dvanásta nedeľa po Päťdesiatnici. 
Prepodobný Pimen
1 Kor 15, 1 – 11, zač. 158; Mt 19, 16 – 
26, zač. 79 (HS: 145; PZ: 99)
Hlas 3.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

   Mal som v živote obdobie, keď som hľadel na zručnosti či talent iných a v duchu 
som sa pýtal (aj sám seba, aj Pána Boha), prečo to ja neviem. Hľadel som na 
niekoho, kto hral na hudobnom nástroji (veľmi sa mi páčia husle) a pýtal som sa, 
prečo neviem takto hrať. Počul som niekoho, ako plynulo rozpráva cudzím 
jazykom, a pýtal som sa, prečo mne to tak nejde. Počul som iných pekne spievať, 
videl som, ako niekto pekne kreslí, ako sa niekomu darí v športe, ako sa vie niekto 
ľahko zorientovať v ekonomike a financiách. Stretol som sa s ľuďmi, ktorí boli 
zbehlí v remeslách. Vedeli si urobiť stierky, položiť dlažbu, rozumeli sa do elektri-
ky, nemali problém opraviť veci na aute. Stalo sa to niekedy aj vám? Že ste sa 
pýtali, prečo to neviete? Dnes, keď čosi také vidím, tak si v duchu poviem: „Vďaka 
ti, Pane, že sú okolo mňa šikovní ľudia a že ich poznám. Že keď v byte svokrovcov 
v meste večer o desiatej „vybuchla“ elektrika, mal som komu zavolať. Že keď mám 
doma problém s počítačom, mám komu zavolať. To isté aj pri poruche s autom 
alebo keď treba previesť veľký kus nábytku či vtedy, keď potrebujem nakresliť 
obrázok na náboženstvo. 
   Ako by vyzeral svet, keby všetci ľudia vedeli všetko? Každý by perfektne zvládal 
medicínu, vedel by postaviť dom, bol by schopný učiteľ, rozumel by sa zvieratám 
aj poľnohospodárstvu... Čo by sme si vybrali ako prácu? To, čo je najlepšie platené? 
To by sme chceli robiť všetci? Alebo by nás triedila do zamestnaní nejaká komisia? 
Ako by to vyzeralo, keby si chcel každý urobiť všetko dokonale a sám? Nedalo by 
sa žiť! Úplne by sme sa sami zničili. Aj keď s tým máme občas problém, takto je to 
najlepšie – že sa navzájom potrebujeme. Chvála Bohu, že nedokážeme byť bohmi, 
že sú naše schopnosti obmedzené. Nielen vtedy, ak ide o naše vlastné dobro, ale aj 
keď ide o dobro blížneho. 
   V dnešnom nedeľnom evanjeliu počúvame o takom zármutku zo strany Ježišo-
vých učeníkov. Chceli pomôcť námesačnému chlapcovi, ktorý často padol do ohňa 
alebo do vody. Jeho otec už bol z celej situácie zúfalý. Poprosil o pomoc najprv 
apoštolov, ale nešlo im to. Nakoniec to všetko zachráni Ježiš. Keď sa ho pýtali na 
svoj neúspech, uviedol ako dôvod ich malú vieru. Nedokonalú vieru, ktorá nebola 
ani taká ako horčičné zrnko. 
   Viete, ako by sa cítili apoštoli, keby každá ich služba blížnemu skončila úspe-
chom? Žiaden zázrak by im nerobil problém: uzdravenie, utíšenie búrky, rozmnože-
nie chleba, premenenie vody na víno... Ako dobre, že sú veci inak! Že nevieme 
zabezpečiť ani len obrátenie hriešnika v našej blízkosti. Ale chvála Pánovi, že ho 
smieme vždy a všade zavolať.

otec Marek
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Mená dnešných svätcov majú latinský pôvod. Flórus 
znamená kvet a Laurus vavrín. Flórus a Laurus boli 
dvojčatá a kamenári z Konštantínopola. Po tom, čo ich 
majstri Proklos a Maxim zomreli ako mučeníci, odišli 
do Ilýrie, kde mali na žiadosť prefekta Licióna, postaviť 
pohanský chrám. Peniaze, čo dostali na stavbu, bratia 
rozdali chudobným a vystavaný chrám zasvätili 
kresťanskému Bohu. Pre tento skutok ich mučili a nako-
niec utopili v hlbokej studni. Zomreli pravdepodobne v 
2. storočí. Ich relikvie neskôr preniesli do Konštantíno-
pola. 

  

► Sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky. V utorok 15. augusta je prikázaný 
sviatok Uspenija – Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Svätá liturgia s myrovaním 
bude v Ľubovci večer o 18.00 hod.  
► Odpustová slávnosť v Ľutine. Všetci sme srdečne pozvaní na archieparchiál-
nu odpustovú slávnosť v Ľutine 19. a 20. augusta. Hlavným celebrantom v nedeľu 
bude prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a kazateľom vladyka John 
Kudrick, emeritný biskup Parmskej eparchie v USA. Archijerejskú svätú liturgiu v 
nedeľu 20. augusta bude v priamom televíznom prenose vysielať RTVS. Bližší 
program nájdete na plagáte alebo na webovej stránke www.bazilikalutina.sk.
► Podávanie Eucharistie deťom. Rada hierarchov na svojom zasadnutí 11. 
apríla 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 brožúrke, ktorá sa veriacim bude ponúkať už na archieparchiá-
lnej odpustovej slávnosti v Ľutine. Dve katechézy pre veriacich zaznejú aj na 
najväčších archieparchiálnych odpustových slávnostiach v Litmanovej a Ľutine v 
nedeľu pred hlavnými archijerejskými svätými liturgiami. 
► Sväté liturgie v nedeľu 20. augusta: 08.00 Ruské Pekľany (rím. kat. sv. 
omša); 09.30 Janov; 11.00 Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 27. augusta: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 
11.00 Ľubovec
► 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.

 Iniciačné sviatosti, teda: sviatosť krstu, sviatosť myropomazania a 
sviatosť Eucharistie sa v čase prvotnej cirkvi udeľovali predovšetkým dospelým. 
Tí, ktorí počúvali ohlasovanie evanjelia apoštolov a Božie slovo sa ich dotklo, 
odpovedali naň rozhodnutím vstúpiť do spoločenstva Cirkvi cez prijatie krstu a 
ostatných iniciačných sviatostí. Neskôr prijatiu iniciačných sviatostí predchádzala 
príprava a vyučovanie, takzvaný katechumenát. Adepti na prijatie krstu sa tak 
nazývali katechumeni. Príprava na krst prebiehala zvyčajne počas roka a cez 
sviatky Paschy potom katechumeni prijímali krst, myropomazanie a Eucharistiu z 
rúk miestneho biskupa.
Treba ešte spomenúť, že prvé tri storočia boli aj časom prenasledovania kresťanov 
a Cirkvi. Všetky tieto aktivity tak väčšinou prebiehali v tajnosti. Situácia sa začala 
meniť po roku 313, keď bol za čias cisára Konštantína prijatý takzvaný Milánsky 
edikt. Ten zaručoval slobodu vyznania všetkých náboženstiev v Rímskej ríši. 
Kresťanstvo už nielenže prestalo byť prenasledovaným náboženstvom, ale naopak 
stávalo sa náboženstvom štátnym. V týchto podmienkach, keď už život kresťanov 
nebol v ustavičnom ohrození, sa mení aj spôsob každodenného života v kresťan-
ských rodinách. Odovzdávanie viery a vyučovanie sa prenáša zo spoločných 
modlitebných zhromaždení aj do rodín a vstupuje do výchovy. Veková hranica 
krstu sa tak znižuje a do úvahy musíme brať aj úmrtnosť detí. Preto v Cirkvi 
postupne preváži prax krstu malých detí – novorodencov. Tu niekde sa začína aj 
rozdielna prax východného a západného obradu. Vo východných cirkvách napriek 
tomu, že sa krst udeľuje deťom zostávajú pri krste aj ostatné iniciačné sviatosti, 
myropomazanie a Eucharistia. Cirkev na západe pri krste detí časovo oddeľuje od 
sviatosti krstu sviatosť myropomazania (birmovky) aj sviatosť Eucharistie.
Východní cirkevní učitelia poukazujú na to, že keď je dieťa sviatosťou krstu 
obmyté od dedičného hriechu a iný hriech ešte nemôže spáchať, pretože ešte 
neužíva rozum, nemá nijakú prekážku, aby mohlo prijať svätú Eucharistiu. 
Hriechu sa dopúšťa ten, kto dobrovoľne a vedome prestúpi Boží zákon. Pre 
naplnenie podstaty hriechu teda musia byť splnené podmienky dobrovoľnosti a 
vedomia zo strany človeka. Veková hranica tohto poznania a vedomosti bude u 
každého z detí rozdielna. Preto bude veľmi potrebná zainteresovanosť zo strany 
veriacich rodičov. 

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

Svätí mučeníci Flórus a Laurus


