
PONDELOK 11. september
Prepodobná Teodora Alexandrijská
Gal 2, 11 – 16, zač. 202; Mk 5, 24 – 34, 
zač. 21 (HS: 264; PZ: 234)
07.00 za zdr. a požeh. Michala a Heleny
UTOROK 12. september
Zakončenie sviatku Narodenia Presvätej 
Bohorodičky
Gal 2, 21 – 3, 7, zač. 204; Mk 6, 1 – 7, 
zač. 22 (HS: 264; PZ: 234)
18.00 za zdravie a požehnanie Mariána
STREDA 13. september
Obdobie pred sviatkom Povýšenia sv. 
Kríža. Pamiatka založenia Chrámu 
vzkriesenia Krista a nášho Boha. Hiero-
mučeník Kornélius Stotník
Gal 3, 15 – 25, zač. 207; Mk 6, 7 – 13, 
zač. 23 (HS: 269; PZ: 239)
ŠTVRTOK 14. september
Povýšenie svätého Kríža. Myrovanie. 
Zdržanlivosť od mäsa
1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 19, 6 – 
11a. 13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35a, zač. 
60  (HS: 270; PZ: 241)
18.00 za zdravie a požehnanie Františ-
ka a rod. Borošovej
PIATOK 15. september
Presv. Bohorodička Spolutrpiteľka 
Veľkomučeník Nikita. Voľnica
Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Jn 19, 25 – 27, 
zač. 61 (HS: 270, 273; PZ: 241, 244)
18.00 + z rod. Bjalasovej a Fedorovej
SOBOTA 16. september
Sobota po Povýšení. Veľkomuč. Eufémia
1 Kor 4, 17 – 5, 5, zač. 132; Mt 24, 1 – 
13, zač. 97 (HS: 270; PZ: 241)
07.00 + Ján Lech
NEDEĽA 17. september
Pätnásta nedeľa po Päťdesiatnici
Nedeľa po Povýšení svätého Kríža
Mučenica Sofia a jej dcéry Viera, Nádej 
a Láska
2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 22, 35 – 46, 
zač. 92 (HS: 149, 270, 276; PZ: 103, 241, 
247); Hlas 6. ; 11.00 hod.

PONDELOK 18. september
Prepodobný Eumenios Divotvorca
Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 3, 19 – 22, 
zač. 10 (HS: 270; PZ: 241)
07.00 + Jozef

UTOROK 19. september
Mučeníci Trofim, Sabbatios a Doryme-
dont 
Čítania: Ef 5, 20 – 26, zač. 230; Lk 3, 23 
– 4, 1, zač. 11 (HS: 270; PZ: 241)
18.00 + Imrich Šebeš

STREDA 20. september
Veľkomučeník Eustatios a spoločníci
Ef 5, 25 – 33, zač. 231; Lk 4, 1 – 15, zač. 
12 (HS: 270; PZ: 241)
18.00 + František, František

ŠTVRTOK 21. september
Zakončenie sviatku Povýšenia svätého 
Kríža
Ef 5, 33 – 6, 9, zač. 232; Lk 4, 16 – 22a, 
zač. 13 (HS: 270; PZ: 241)
18.00 + Pavlína

PIATOK 22. september
Hieromučeník Fókas
Ef 6, 18 – 24, zač. 234, Lk 4, 22 – 30, 
zač. 14 (HS: 159; PZ: 114)
18.00 za zdravie a požehnanie 
Márie a Jozefa

SOBOTA 23. september
Počatie sv. Jána Krstiteľa
Gal 4, 22b – 31, zač. 210b, Lk 1, 5 – 25, 
zač. 2 (HS: 155, 277; PZ: 109, 248)
07.00 za zdravie a požehnanie vladyku 
Milana Chautura

NEDEĽA 24. september
Šestnásta nedeľa po Päťdesiatnici. 
Prvomučenica a apoštolom rovná Tekla
2 Kor 9, 6 – 11, zač. 188; Lk 5, 1 – 11, 
zač. 17 (HS: 150; PZ: 104)
7. hlas.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

    Evanjelium dnešnej, Štrnástej nedele po Päťdesiatnici je podobenstvo O svadbe 
kráľovského syna. Verím, že už veľmi dobre poznáme jednotlivé udalosti podoben-
stva, len v krátkosti ich priblížim. Ježiš začne podobenstvo rovno informáciou, že 
kráľ vystrojil svojmu synovi svadbu. Nie, že chcel (mal to v pláne), ale vystrojil. To 
je prvá dôležitá informácia. Pokračuje tým, že pozvaní hostia nechceli prísť, a tak 
im odkázal, že voly a kŕmny dobytok sú už pozabíjané, ale oni na to nedbali. Odišli 
každý za svojimi záujmami, dokonca niektorí pochytali poslov a zabili ich. Kráľ ich 
teda nechal zahubiť a ich mesto podpáliť. Ale svadba už bola pripravená, a tak 
dostali možnosť zúčastniť sa jej iní hostia, zlí aj dobrí. Keď kráľ vošiel pozrieť si 
hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Pýtal sa 
teda: „Priateľu, ako si sem mohol takto vojsť?“ Žiadnej odpovede sa však nedočkal. 
Preto ho nechal zviazať a dal ho vyhodiť von, do tmy, kde bude plač a škrípanie 
zubami.
    Potrebujeme vedieť, že každá časť tohto podobenstva je dôležitá a je stále 
v platnosti. Prvé, čo si musíme uvedomiť je to, čím sa podobenstvo začína, že 
svadba je už pripravená. V Knihe zjavení sv. apoštola Jána v 19. kapitole sa píše, že 
Baránkova svadba nadišla a jeho nevesta sa pripravila. A tiež to, že sú blahoslavení 
tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu (Zj 19, 7 – 9). Ďalej nasleduje to, 
že my sme tí pozvaní, s ktorými kráľ počíta. Zavolať nás prišiel ten najdôležitejší 
posol a služobník – Ježiš Kristus. On je ten, ktorý prichádza nielen s pozvaním, ale 
aj s nádherným svadobným rúchom pre každého z nás. Je to rúcho spásy. Rúcho, 
ktoré sme získali pri svojom krste a ktoré udržiavame v čistote a kráse svojím 
pokáním, ľútosťou a vyznávaním hriechov. Neviem, či ste si všimli ten detail 
v príbehu, že pozvaní na svadobnú hostinu boli zlí aj dobrí. To znamená, že pozva-
nie a svadobné rúcho patrí každému. A zo svadobnej siene nebol vyhodený človek 
preto, že bol zlý, ale preto, že bol bez rúcha. Zahodil ten najdrahocennejší dar, aký 
v živote dostal – spásu, svoju záchranu.
    A ja sa chcem na záver pýtať: „Vieš, kde máš rúcho, čo ti Kristus priniesol, 
a v akom je stave?“ Opakujem ešte raz, pre každého z nás: Nikdy si nič cennejšie 
a krajšie nedostal. Raz to zistíš, ver tomu. Ak treba, nájdi ten dar, daj ho do takého 
poriadku, v akom má byť, a neodkladaj ho viac od seba, lebo každý deň nášho 
života vlastne kráčame bližšie a bližšie k svadobnej sieni.

otec Marek
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Jej meno má grécky pôvod a znamená Boží dar. Život 
svätice spadá do 5. storočia. Ako uvádza životopisná 
legenda, so svojím manželom žila v Alexandrii. Spomína 
sa,  že keď ju raz jeden neoblomný boháč prehovoril na 
cudzoložstvo, uvedomila si svoj hriech a s kajúcnosťou 
vstúpila pod menom Teodor do mužského kláštora. V 
kláštore ju vraj ako mnícha Teodora obvinili z cudzolož-
stva so ženou. Ona sa potom v kláštore o dieťa tejto 
falošnej ženy starala až do svojej smrti. Potom, čo 
prepodobná matka Teodora zomrela v kláštore, zistili, že 
mních Teodor bola vlastne žena a obvinenie bolo falošné.
O úcte k dnešnej svätici svedčia grécke a rímske životopi-
sy.

► Poďakovanie. Srdečne ďakujem všetkým, ktorí sa pripojili do príprav 
a priebehu odpustovej slávnosti a svätej liturgie k výročiu obce Ľubovec. Ďakujem 
za upratovanie, spev, výzdobu, miništrovanie a všetky ostatné služby pre chrám 
a farnosť. Osobitne ďakujem aj p. Františkovi Svatovi a jeho pomocníkom, ktorí 
bezplatne zrealizovali rozšírenie plochy zámkovej dlažby pri chráme. Chcem sa 
poďakovať aj všetkým, ktorí si našli čas a zapojili sa do duchovnej obnovy pred 
odpustom vo štvrtok v piatok a v sobotu. Pán Boh zaplať!
► Sviatok Povýšenia sv. Kríža. Vo štvrtok 14. septembra je sviatok Vozdviženija 
– Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. Svätá liturgia s myrovaním bude 
v Ľubovci večer o 18.00 hod. V tento sviatočný deň sa zachováva zdržanlivosť 
od mäsa.
► Sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky. V piatok 15. septembra je sviatok 
Presvätej Bohorodičky spolutrpiteľky, keďže je tento deň zároveň aj štátnym 
sviatkom, v Ľubovci bude svätá liturgia o 08.00 hod.  
► Sväté liturgie v nedeľu 17. septembra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 
11.00 Ľubovec. Pri všetkých svätých liturgiách je v túto nedeľu Zbierka na semi-
nár II, teda na podporu našich bohoslovcov.
► Sväté liturgie v nedeľu 24. septembra: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 
11.00 Ľubovec
► Ohlášky: Vo filiálnom Kostole Narodenia Panny Márie v Hornej Kráľovej 
chcú 30. septembra prijať sviatosť manželstva Ing. Stanislav Paločko, syn Jarosla-
va a Jozefíny, rod. Magdovej, a Bc. Monika Vőrősová, dcéra Juraja a Monniky, 
rod. Sklenárovej.
► Večery s Božím slovom.  Všetkých, ktorých oslovili svedectvá hostí na 
duchovnej obnove pre odpustovou slávnosťou a chcú zažiť skúsenosť spoločen-
stva a moc modlitby, pozývame na Večer s Božím slovom, ktorý sa uskutoční dnes 
o 18. 00 v chráme. Môžete si doniesť aj Sväté písmo.

1. Príprava na slávnosť sviatosti zmierenia a pokánia sa má uskutočňovať v rámci 
farskej katechézy vo vlastnej farnosti.
2. Zodpovedný za katechetickú, liturgickú a duchovnú prípravu všetkých zaintere-
sovaných je miestny kňaz.
3. Predpokladá sa, že dieťa, ktoré dovŕši sedem rokov života, je schopné používať 
rozum, preto ho treba povzbudzovať k prijatiu sviatosti zmierenia a pokánia.
4. Treba sa postarať, aby deti, ktoré dovŕšili sedem rokov, boli pripravované 
a pripravené na sviatosť zmierenia a pokánia.
5. Príprava detí na prijatie sviatosti zmierenia a pokánia sa rozlišuje na vzdialenú 
a bezprostrednú.
6. Ak je zjavné, že dieťa ani po dovŕšení siedmeho roku nepoužíva rozum, potom nie 
je zodpovedné za svoje skutky a nie je schopné smrteľného hriechu. Keďže nemohlo 
stratiť hriechom milosť udelenú v krste, nič mu nebráni prijímať Eucharistiu.
7. Ak tí, čo sú pred Cirkvou zodpovední za výchovu dieťaťa, rozoznajú, že dieťa 
urobilo schválne vedomé zlo, musia zamedziť dieťaťu prijímať Eucharistiu 
a majú s ním bezprostredne začať s prípravou na prijatie sviatosti zmierenia 
a pokánia, ku ktorej má dieťa pristúpiť čím skôr, ale až bude skutočne pripravené.
8. Vzdialená príprava má začať vstupom do základnej školy (prípadne individuá-
lne v rodine), keď rodičia v spolupráci s kňazom začnú viesť svoje deti ku každo-
dennému večernému spytovaniu svedomia a ľútosti, čo je zároveň samotnou 
pomôckou pre dieťa ohľadom prekážok pristupovania k Eucharistii. Súčasťou 
tejto vzdialenej prípravy je aj povzbudzovanie detí k účasti na bohoslužbách 
a k aktívnemu zapájaniu sa do života farnosti, teda miestnej cirkvi.
9. Bezprostredná príprava na prijatie sviatosti zmierenia a pokánia má spravidla 
začať v treťom ročníku na základnej škole. Zoznam detí, ktoré sa budú pripravo-
vať potvrdzuje kňaz vo farnosti v spolupráci s kaplánom, katechétom a rodičmi. 
Samotná forma a obsah prípravy sú v plnej kompetencii miestneho kňaza.
10. Začiatok bezprostrednej prípravy v treťom ročníku je však iba orientačný. Problém 
stanovenia času, dokedy môže dieťa prijímať Eucharistiu, sa v žiadnom prípade nedá 
paušalizovať, pretože ide o výsostne individuálnu záležitosť. Neexistuje morálny 
spôsob, ako by mohlo cirkevné právo stanoviť presný rok, kedy už deti nesmú 
pristupovať k Eucharistii, pretože to nie je v kompetencii cirkevného práva. Nemôže 
o tom rozhodovať právne nariadenie, keďže ide o vieroučnú a mravoučnú otázku.

(pokračovanie nabudúce)

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 sa začala realizovať začiat-
kom nového cirkevného roka, od 1. septembra 2017. Toto rozhodnutie je tiež 
v plnom súlade s odporučeniami  Rímskej kúrie. Z tohto dôvodu sa aj 
v našom Farskom hlásniku venujeme tejto dôležitej téme.

Duchovné otáznikyOznamy

Prepodobná Teodora Alexandrijská 

Smernice prípravy na slávnosť sviatosti zmierenia a pokánia


