
PONDELOK 25. september
Prepodobná Eufrozínia
Flp 1, 1 – 7, zač. 235; Lk 4, 38 – 44, zač. 
16 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + z rod. Chauturovej

UTOROK 26. september
Odchod do večnosti apoštola a evanje-
listu Jána Teológa
Flp 1, 8 – 14, zač. 236; Lk 5, 12 – 16, 
zač. 18 (HS: 278; PZ: 249)
18.00 + Peter, Anton, Konštantín, 
Jozef, Alžbeta

STREDA 27. september
Mučeník Kallistrat a jeho spoločníci
Flp 1, 12 – 20a, zač. 237; Lk 5, 33 – 39, 
zač. 21 (HS: 156; PZ: 111)
18.00 za zdravie a požehnanie 
Romana s rodinou

ŠTVRTOK 28. september
Prepodobný vyznávač Charitón
Flp 1, 20b – 27a, zač. 238; Lk 6, 12 – 
19, zač. 23 (HS: 279; PZ: 251)
07.00 na úmysel darcu

PIATOK 29. september
Prepodobný Kyriak Pustovník
Flp 1, 27 – 30; 2, 1 – 4, zač. 239; Lk 6, 
17 – 23a, zač. 24 (HS: 159; PZ: 114)
18.00 + z rodiny Rabadovej a Hajdu-
kovej

SOBOTA 30. september
Hieromučeník Gregor Arménsky
1 Kor 15, 58 – 16, 3, zač. 164; Lk 5, 17 
– 26, zač. 19 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Peter

NEDEĽA 1. október
Sedemnásta nedeľa po Päťdesiatnici. 
Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. 
Myrovanie
2 Kor 11, 31 – 12, 9, zač. 194; Lk 6, 31 
– 36, zač. 26 (HS: 152, 281; PZ: 252, 
106)
8. hlas; 09.00 hod.

PONDELOK 2. október
Hieromučeník Cyprián
Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Lk 6, 24 – 30, 
zač. 25 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 zdravie a požehnanie Márie 
Baranovej

UTOROK 3. október
Hieromučeník Dionýz Areopagita
Flp 2, 16b – 23, zač. 242; Lk 6, 37 – 45, 
zač. 27 (HS: 155; PZ: 109)
18.00 za zdravie a požehnanie Boženy 
Chomjakovej

STREDA 4. október
Hieromučeník Hierotej. Prepodobný 
František Assiský
Flp 2, 24 – 30, zač. 243; Lk 6, 46 – 49; 7, 
1, zač. 28 (HS: 156; PZ: 111)
18.00 za zdravie a požehnanie Anny

ŠTVRTOK 5. október
Mučenica Charitína
Flp 3, 1 – 8, zač. 244; Lk 7, 17 – 30, zač. 
31 (HS: 157; PZ: 112)
18.00 + Terézia, Ján, Mária

PIATOK 6. október
Apoštol Tomáš
1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 20, 19 – 31, 
zač. 65 (HS: 282; PZ: 254)
18.00 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

SOBOTA 7. október
Mučeníci Sergej a Bakchus
2 Kor 1, 8 – 11, zač. 168; Lk 5, 27 – 32, 
zač. 20 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Ján Lech

NEDEĽA 8. október
Osemnásta nedeľa po Päťdesiatnici. 
Pamiatka svätých otcov siedmeho 
všeobecného snemu
Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Lk 7, 11 – 16, 
zač. 30 (HS: 143, 285; PZ: 96, 257)
1. hlas; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

Nikdy som nebol na „nočnej“. Určite nie som jediný, kto nemá skúsenosť s nočnou 
službou, ale je aj veľa takých ľudí, ktorí pravidelne na smeny robia alebo robili. 
Každý z takých ľudí má pravdepodobne svoj vlastný rituál, ktorý nasleduje po 
návrate z nočnej služby domov. A aj keď bude v detailoch rozdielny, jedna vec tam 
bude spoločná, a to je odpočinok. Aspoň na chvíľu, na krátky čas si zdriemnuť a 
nabrať nových síl. 
Keď dnes počúvame v Evanjeliu sv. Lukáša príbeh zázračného rybolovu, možno si 
ani neuvedomíme jeden podstatný detail, hneď v jeho úvode. Ježiš bol pri Geneza-
retskom jazere, kde učil, ale zástup sa naňho tlačil stále viac. Pri brehu stáli dve 
lode, práve z nich vystúpili rybári a dávali do poriadku siete. Nastúpil na jednu z 
nich. Na tú, ktorá patrila Šimonovi. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. No a tu 
je ten detail. Ježiš nastúpil na loď, z ktorej práve vystúpili ľudia po nočnej, medzi 
nimi aj sám Šimon Peter. Nebola to len samotná nočná šichta, ale navyše aj nočná, 
ktorá bola úplne daromná, lebo sa vrátili s prázdnymi rukami, bez úlovku. V takom 
stave sa nachádza Šimon Peter – unavený, znechutený, možno aj nahnevaný. 
Neverím, že by sa v noci nemodlili a neprosili Boha o pomoc, keď chceli mať 
úlovok a aj zárobok. Navyše sa mu to všetko spája s myšlienkami všetkého, čo ho 
ešte čaká v ten deň. 
Ako to, že napriek všetkému, keď Ježiš nakoniec povie: „Teraz vyplávaj na hlbinu a 
spusti siete na lov“, Šimon poslúchne? Nechce sa mu síce do toho púšťať a pripo-
menie Ježišovi, že sa celú noc namáhali zbytočne, ale urobí to. Dôvodom, prečo to 
Šimon urobil, je sám Ježiš. Jeho blízkosť a jeho slovo. Ježiš si nevybral jeho loď 
náhodou. Videl, že sa po celej noci všetci vrátili naprázdno. Naschvál nenechá 
Šimona nielen oddýchnuť si, ale nenechá ho ani napospas všetkým tým myšlien-
kam, ktoré po neúspechu prichádzajú. Zostáva mu nablízku a rozpráva. Nedá sa, 
aby Peter nepočul. Tieto dve veci – Ježišova blízkosť a jeho slová priniesli výsle-
dok. Najprv poslušnosť a potom plné siete. 
V akom stave nás dnes Ježiš nachádza? (Len pripomínam, že neprišiel kvôli tým, čo 
im nič nechýba.)  Znechutených? Nahnevaných? Bezradných? Namáhaš sa a 
nevidíš výsledok a niekedy ani zmysel toho, čo robíš? Neodchádzaj od Ježiša 
niekam sa „zašiť“ a oddýchnuť si po svojom. Mať pokoj od všetkého aj od 
všetkých. Ježiš predsa prišiel práve preto, aby hľadal takých ľudí, aby vstúpil do ich 
loďky. On chce byť blízko teba a rozprávať. Bez toho len ťažko počuješ jeho radu a 
budeš mať ochotu urobiť, čo ti on povie.

otec Marek
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Na hlbine
Lk 5, 1 – 11



Pochádzal z Ikónie. Počas prenasledovania kresťanov (za 
Maxima alebo Licínia) bol mučený, ale zostal verný Kristovi. 
Potom ho uvrhli do väzenia, z ktorého sa dostal von za vlády 
ďalšieho cisára. Odišiel do Jeruzalema, ale na ceste do Jericha 
ho prepadli zbojníci a zviazaného hodili do jaskyne. Neskôr ho 
chceli zabiť. Keď odišli, do suda s vínom vliezol had. Po 
návrate začali zbojníci piť víno a všetci sa otrávili. Charitón sa 
vyslobodil z pút a v jaskyni začal viesť pustovnícky život. 
Pridali sa k nemu ďalší a založil monastier, ktorý nazvali 
Faranský, a zostavil jeho pravidla. Hľadal však samotu, preto 
odišiel na pusté miesto. Aj tam prišli ďalší nasledovníci. 
Založil Jerišský monastier a aj tretí, Sukijský. I odtiaľ odišiel 

a uchýlil sa v jaskyni. K nej bol prístup len po rebríku. Na jeho príhovor v jaskyni 
vytryskol prameň vody. Zomrel okolo roku 350. Pochovaný bol v jaskyni lúpežníkov.

► Októbrová modlitba ruženca. Mesiac október, ktorý sa začne v nedeľu, je 
zasvätený modlitbe ruženca. Pozývame vás, aby ste si našli čas na jeho spoločnú 
modlitbu – doma alebo v chráme pred každou večernou sv. liturgiou. Každú 
októbrovú nedeľu popoludní o 14.30 hod. bude stretnutie pri modlitbe ruženca. 
Prvú nedeľu (1. októbra) sa budú modliť muži, 8. októbra ženy, 15. októbra deti 
a mládež, 22. októbra seniori (dôchodcovia) a poslednú nedeľu 29. októbra všetci 
spoločne. Pozývame celú farnosť na túto spoločnú modlitbu.
► Večer s Božím slovom. Pozývame vás na Večer s Božím slovom, ktorý bude 
v túto nedeľu večer o 17.30 hod. v chráme.
► Prvopiatkový týždeň. V Ľubovci sa bude spovedať v piatok 6. októbra. 
Dopoludnia od 08.15 bude spoveď chorých a popoludní od 16.30 v chráme. Počas 
dňa bude chrám otvorený k poklone pred Najsvätejšou Eucharistiou. 
► Sväté liturgie v nedeľu 1. októbra: 07.30 Janov; 09.00 Ľubovec; 10.30 Ruské Pekľa-
ny. V túto nedeľu je tiež sviatok Pokrova – Ochrany Presvätej Bohorodičky, preto bude pri 
svätých liturgiách myrovanie a zároveň bude v Ruských Pekľanoch odpustová slávnosť. 
► Sväté liturgie v nedeľu 8. októbra: 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 Jaroslava a Jozefíny, 
rod. Magdovej, a Bc. Monika Vőrősová, dcéra Juraja a Monniky, rod. Sklenárovej.
► Dary na chrám: bohuznámy – 50 eur; Anna Šebešová – 40 eur; Jozef Boroš – 100 
eur; Alžbeta Škripková – 25 eur; Ján Bjalas – 50 eur; členovia Ružencového bratstva – 500 
eur; Mária Rusinková – 50 eur; rod. Slebodníková – 20 eur; Helena Mačišáková – 30 eur; 
Jozef Boroš – 100 eur; bohuznáma – 20 eur; z krstu Miny a Maximiliána – 20 eur; z 
pohrebu + Jána Lecha – 220 eur; Jozef Boroš – 100 eur; bohuznáma – 20 eur; z krstu 
Martina – 200 eur; rod. Paľuchová – 100 eur ; rod. Lechová – 100 eur; bohuznámy – 4000 
eur; rod. Karoliová – 100 eur; rod. Rabadová – 100 eur; Jozef Boroš – 100 eur; z krstu 
Michla – 100 eur; Angela Palenčárová – 30 eur. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať!

11. Školské vyučovanie náboženstva v tomto období má byť vedomostným 
podporením a doplnením farskej katechézy. Farská katechéza nech je vždy 
praktickým uvedením do života poznatkov a skúseností získaných v rodine a v 
rámci vyučovania náboženstva. 
12. Kňaz alebo z jeho poverenia kaplán sa má najmenej raz stretnúť a osobne 
rozprávať s deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé prijatie sviatosti zmierenia a 
pokánia. Prioritou má byť tematika zmierenia, pokánia a sviatostného prijímania 
Eucharistie. Kňaz nesmie opomenúť otcovský prístup pri príprave na sviatosť 
zmierenia a pokánia.
13. Kňaz sa má presvedčiť, či si deti osvojili základné katechizmové pravdy. V 
prípade, že dieťa nie je pripravené na sviatosť zmierenia a pokánia, netreba ho 
pripúšťať k prijatiu tohto svätého tajomstva, ale treba predĺžiť čas prípravy.
14. Kňaz má urobiť aspoň jedno stretnutie s rodičmi či pestúnmi a podľa možnosti aj s 
krstnými rodičmi ohľadom sprevádzania detí v ich duchovnom živote. Veľmi žiaduce je 
stretávať sa s rodičmi a katechizovať ich aj po slávnosti sviatosti zmierenia a pokánia.
15. Kňaz má vo svojej farnosti katechizovať rodičov už na predkrstných rozhovo-
roch, v záležitostiach týkajúcich sa tak teoretických, ako aj praktických aspektov 
podávania Eucharistie malým deťom, aby dostatočne porozumeli dôležitosti praxe 
podávania Eucharistie nemluvňatám a malým deťom.
16. Povinnosťou miestneho kňaza je pracovať na výchove svojich veriacich ohľadom 
našich vlastných tradícií, aby rodičia boli stotožnení aj s praxou podávania Eucharistie 
nemluvňatám a malým deťom. Je nutné zdôrazňovať, kto sme ako východní katolíci, a 
byť hrdí na naše tradície, aj keď sú možno odlišné od doterajších zvykov a obradov.
17. Deti po prijatí sviatosti krstu a myropomazania majú prijať Eucharistiu, ktorú 
naďalej prijímajú aj počas prípravy na sviatosť zmierenia a pokánia. Kňaz nemá 
odoprieť Eucharistiu deťom počas ich prípravy na prvé prijatie sviatosti zmierenia 
a pokánia, okrem prípadu, keď dieťa spácha ťažký hriech.
18. V deň slávnostného prijatia Eucharistie, teda po prijatí sviatosti pokánia a 
zmierenia, si má kňaz pripraviť homíliu, v ktorej vyzdvihne význam a dôležitosť 
tajomstva presvätej Eucharistie pre deti i celé farské spoločenstvo, ale aj význam 
pokánia a zmierovania sa s Bohom. V čase suhubej ekténie má použiť vhodné 
prosby za deti, rodičov a krstných rodičov.

(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 začiatkom nového cirkevného roka, od 1. 
septembra 2017. Toto rozhodnutie je tiež v plnom súlade s odporučeniami  Rím-
skej kúrie. Z tohto dôvodu sa aj v našom Farskom hlásniku venujeme tejto 
dôležitej téme.

Duchovné otáznikyOznamy

Prepodobný Charitón

Smernice prípravy na slávnosť sviatosti zmierenia a pokánia


