
PONDELOK 20. november
Obdobie pred sviatkom Vstupu Presvä-
tej Bohorodičky do chrámu
Prepodobná Jozafáta Hordaševská
1 Tim 5, 1 – 10, zač. 285; Lk 17, 20 – 
25, zač. 86 (HS: 306; PZ: 280)
07.00 za zdravie a požehnanie Tamary
UTOROK 21. november
Vstup Presvätej Bohorodičky do 
chrámu. Myrovanie
Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 
11, 27 – 28, zač. 54 (HS: 308; PZ: 283)
17.30 + Imrich
STREDA 22. november
Apoštol Filemon a spol.
1 Tim 5, 22 – 25; 6, 1 – 11a, zač. 287; 
Lk 18, 15 – 17; 26 – 30, zač. 90 (HS: 
308; PZ: 283)
17.30 + Ján Lech
ŠTVRTOK 23. november
Biskupi Amfilochios a Gregor
1 Tim 6, 17 – 21, zač. 289; Lk 18, 31 – 
34, zač. 92 (HS: 308; PZ: 283)
17.30 + Pavlína
PIATOK 24. november
Veľkomučeníci Katarína a Merkúr
2 Tim 1, 1 – 2. 8 – 18, zač. 290; Lk 19, 
12 – 28, zač. 95 (HS: 308; PZ: 283)
17.30 za zdravie a požehnanie Márie s 
rod.
SOBOTA 25. november
Zakončenie sviatku Vstupu
Hieromučeníci Klement Rímsky a Peter 
Alexandrijsky
Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Lk 10, 19 – 
21, zač. 51b (HS: 308; PZ: 283)
17.30 + Peter
NEDEĽA 26. november
Nedeľa Krista Kráľa
Dvadsiata piata nedeľa po Päťdesiat-
nici. Myrovanie
Prepodobný Alypios Stĺpnik
Kol 1, 12 – 20, zač. 250; Jn 18, 33 – 37, 
zač. 59b (HS: 311; PZ: 286)
11.00 hod.

PONDELOK 27. november
Mučeník Jakub Perzský
2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294; Lk 19, 37 – 
44, zač. 97 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 za zdravie a požehnanie Márie s 
rod.

UTOROK 28. november
Prepodobný mučeník Štefan Nový
2 Tim 3, 16 – 4, 4, zač. 297; Lk 19, 45 – 
48, zač. 98 (HS: 155; PZ: 109)
17.30 + Katarína Šebešová

STREDA 29. november
Mučeník Paramon
2 Tim 4, 9 – 22, zač. 299; Lk 20, 1 – 8, 
zač. 99 (HS: 156; PZ: 111)
17.30 + Vladislav, Michal, Katarína, 
Pavol

ŠTVRTOK 30. november
Apoštol Andrej Prvopovolaný
Tít 1, 5 – 16; 2, 1, zač. 300b; Lk 20, 9 – 
18, zač. 100 (HS: 309; PZ: 284)
17.30 + z rod. Martonovej, Francovej, 
Hvizdošovej

PIATOK 1. december
Prorok Nahum
Tít 1, 15 – 2, 10, zač. 301; Lk 20, 19 – 
26, zač. 101 (HS: 159; PZ: 114)
17.30 + Imrich Šebeš

SOBOTA 2. december
Prorok Habakuk
Ef 1, 16 – 23, zač. 218; Lk 12, 32 – 40, 
zač. 67 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 za zdravie a požehnanie Františ-
ka a rod. Borošovej

NEDEĽA 3. december
Dvadsiata šiesta nedeľa po Päťdesiatnici
Prorok Sofoniáš
Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 18, 18 – 27, 
zač. 91(HS: 143; PZ: 96)
Hlas 1.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

    Keď v nedeľnom čítaní zaznie príbeh, ako ten dnešný, kde sa spomínajú bohatstvo a 
peniaze, veľmi rýchlo by sme mohli všetko to „počuté“ zaradiť do kategórie vecí, ktoré sa 
nás netýkajú. Prečo? No preto, lebo jednoducho skonštatujeme, že my nie sme bohatí. Ale 
bohatstvo sa netýka len tých, ktorí ho majú. Týka sa aj tých, ktorí naňho s túžbou hľadia a 
chceli by ho dosiahnuť. Evanjelium je vždy pre všetky kategórie ľudí. Aj to dnešné.
    Je to podobenstvo o bohatom človeku, ktorému prinieslo pole takú veľkú úrodu, že ju 
nemal kam uložiť. (Mne sa čosi také stalo, len keď som mal malú pamäťovú kartu vo 
foťáku a už sa nedalo nič sfotiť, lebo vyskakoval údaj, že karta je plná.) Nenapadlo mu nič 
lepšie, ako to, že zbúra staré sýpky a postaví nové, väčšie, a tam si dá všetko pod zámok. 
A keď toto celé urobí, potom si bude môcť povedať: „Stačí, už nič nepotrebujem, už si 
budem len užívať.“
    Do toho príbehu však teraz Ježiš vstúpi zvláštnym slovom: „Blázon!“ Prečo? Dalo sa 
vymyslieť niečo lepšie? Nie. Je to kvôli tomu, že noc, ktorú má pred sebou, je jeho posled-
ná. On o tom nevie, nemá odkiaľ, ale uvážte, aký je to paradox, poslednú noc svojho života 
sa zaoberať zrnom, sýpkami, užívaním si.
    Blázon. Toto slovíčko sa v Biblii nevyskytuje až tak zriedkavo. Najviac sa s ním stretne-
me v starozákonnej Knihe prísloví. Ale nájdeme ho aj v Novom zákone. Kto to teda je? V 
Slovníku slovenského jazyka nájdeme tri najčastejšie významy slovíčka blázon. Po prvé je 
to človek duševne chorý. Po druhé je to človek nerozumný a nerozvážny. A tretí význam 
sa spomína v súvislosti s dvorným šašom. Biblia nerieši prvú ani tretiu kategóriu ľudí. 
Venuje sa tej prostrednej. A ako? No tak, že nás pred ňou varuje. Boh nechce, aby sme boli 
bláznami. Prečo? Lebo nerozumnosť a bláznovstvo človeka sa nemôže skončiť dobre. 
Uvediem na ilustráciu niekoľko citátov:
„Blázni však hynú nedostatkom rozumu“ (Prísl 10,21); „Pre blázna páchať zlo je zábavka“ 
(Prísl 10, 23); „Rovnako hynie blázon i hlupák a cudzím nechávajú svoje bohatstvo“ (Ž 
49, 11); „Blázon si v srdci hovorí: Boha niet“ (Ž 14, 1); „Pošetilca ničí roztrpčenosť, 
blázna zasa žiarlivosť zabije“ (Jób 5, 2); „O smiechu som musel povedať: Bláznovstvo, a 
o slasti: Čo mi pomôže táto vec?“ (Kaz 2, 2); „Nebudú viac volať blázna šľachetným, ani 
podvodníka nenazvú vznešeným. Veď blázon hovorí bláznovstvo a srdce mu zamýšľa zlo; 
konať nečestne, hovoriť bludne proti Pánovi, sklamať túžbu hladného a odstrániť nápoj od 
smädného“  (Iz 32, 5 – 6).
    Najväčší problém bláznov je v neochote poučiť sa, v odmietaní každej dobrej rady. Preto 
Ježiš nazve hlúpymi a nerozumnými aj najmúdrejších ľudí vo svojej zemi. Lebo čistia čašu 
a misu zvonka. Navonok je ich život bezchybný, ale ich srdce nepatrí Pánovi. Už dávno ho 
naplnila pýcha, postavenie a bohatstvo.
    Nikto z nás nevie, ktorý deň či noc sú jeho posledné. Vstávajme do dňa a uberajme sa na 
odpočinok s myšlienkami, ktoré stoja za to. Ktoré môžu byť posledné. Nebuďme blázni!

otec Marek
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Kto je tu bláznom? 
Lk 12, 16 – 21 



Vlastným menom Michaela sa narodila 20. novembra 1869 vo Ľvove. Ako šesťročnú ju 
zapisujú do Školy svätého Antonija. Už v tomto veku prejavuje výrazné znaky zbožnosti 
a čností. So svojou sestrou Annou sa často hrávajú na pustovníčky a jedia korienky. 
Michaela mala devätnásť rokov, keď otcovia baziliáni dávajú pre ľvovskú mládež 
duchovné cvičenia. Spoznáva otca Jeremiáša Lomnického OSBM, ktorý sa stáva jej 
duchovným vodcom. S jeho dovolením 24. júna 1889 v Cerkvi sv. Onufria vo Ľvove 
skladá súkromný sľub čistoty na jeden rok a neskôr ho obnovuje na tri roky. Istý čas sa 
zaoberá myšlienkou vstúpiť k sestrám baziliánkam. Cez otca Jeremiáša však dostáva 
ponuku stať sa spoluzakladateľkou a prvou sestrou služobnicou. Aby mohla skúsiť a 
zároveň sa trochu zaučiť takémuto spôsobu rehoľného života, odchádza na nejaký čas k 
poľským sestrám feliciánkam do Žovkvy. Po tejto skúsenosti si s pomocou svojej sestry 
Anny navrhuje a šije rehoľné rúcho a 24. augusta 1892 ho v Cerkvi sv. Onufria vo Ľvove 
slávnostne prijíma. Zároveň dostáva nové meno – Jozafáta. Po obliečke odchádza do 
domu, ktorý v Žuželi pripravil otec Selecký – jeden zo zakladateľov kongregácie – pre 
sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie. Tu sa stretáva s kandidátkami – dievča-
tami, ktoré už skôr prejavili záujem o takýto spôsob života. Je im predstavenou a 
učiteľkou. 20. novembra 1892 verejne skladá na tri roky svoje prvé rehoľné sľuby čisto-
ty, chudoby a poslušnosti, pričom jej deväť kandidátok má obliečku. Už v roku 1893 
otvára v stodole prvú materskú školu, ktorú vedie jej sestra Anna, rehoľným menom 
Arzénia. Oheň, ktorý misiami otcovia baziliáni zapaľujú, ony udržujú a žijú s národom. 
Pod múdrym a neúnavným vedením sestry Jozáfaty sa kongregácia aj napriek veľkým 
ťažkostiam rýchlo rozrastá. Zakladá nové domy a časom posiela sestry aj do iných 
krajín. 11. mája 1909 sestra Jozafáta skladá doživotné sľuby. V roku 1914 nastupuje  na 
poslednú etapu svojho života. Začína sa jej choroba – tuberkulóza kostí. Po dlhom a 
ťažkom utrpení odovzdáva 7. apríla 1919 svoju svätú dušu Pánovi. V čase jej smrti má 
už kongregácia sestier služobníc 400 sestier a 40 domov.

► Sviatok Uvedenia Bohorodičky do chrámu. V utorok 21. novembra je sviatok 
Vovedenija – Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgia s myrovaním 
bude v Ľubovci o 17.30 hod. 
► Večer s Božím slovom. Pozývam vás na Večer s Božím slovom v nedeľu večer o 
18.30 hod. na fare.
► Stretnutie detí. Deti z našej farnosti pozývam na spoločné stretnutie na fare v piatok 
o 16.30 hod. Po stretnutí pôjdeme spoločne na večernú svätú liturgiu.
► Nedeľa Krista Kráľa. Nedeľa 26. novembra je zároveň sviatkom – Nedeľou Krista 
Kráľa. Sv. liturgia s myrovaním bude u nás v Ľubovci o 11.00 hod. O 08.00 je svätá 
liturgia v Ruských Pekľanoch a o 09.30 v Janove.
► Prvopiatkový týždeň. Týždeň od 27. novembra je prvopiatkový. Spoveď v Ľubovci 
bude v piatok 1. decembra. Ráno od 08.15 hod. bude spoveď chorých, popoludní od 
16.00 hod. bude spoveď v chráme. V tento deň bude zároveň chrám otvorený k celode-
nnej poklone pred Najsvätejšou Eucharistiou.  
► Sväté liturgie v nedeľu 3. decembra: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec. V túto nedeľu sa koná vo všetkých chrámoch jesenná zbierka na Charitu.

Počas nasledujúcich storočí boli cirkvi latinskej tradície v svojom novom prístupe 
osamotené. Počas 17. a 18. storočia však východné cirkvi zjednotené s Rímom, 
teda aj Gréckokatolícka cirkev na území súčasného Slovenska, upustili od podá-
vania Eucharistie malým deťom. Dôvod nevyplýval z reálnych potrieb cirkví, ale 
z túžby čo najviac sa podobať cirkvám latinskej tradície bez ohľadu na vlastné 
potreby a vlastnú tradíciu, keďže bol silný latinizačný vplyv so snahou o unifor-
mitu Katolíckej cirkvi. Niektorí teológovia sa v otázke (ne)podávania Eucharistie 
malým deťom odvolávajú na Zamoščskú synodu, ktorá túto prax zrušila. Tu je 
nutné poznamenať, že dlhší čas nebolo celkom jasné (ani medzi odborníkmi na 
cirkevné právo), aký vzťah či záväznosť majú ustanovenia tejto synody pre 
východných katolíkov byzantského obradu mimo územia bývalého poľského 
kráľovstva. V období jej konania žili všetci východní katolíci byzantského obradu 
Uhorska pod správou Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie a v tom čase sa aj 
územie našej eparchie nachádzalo v závislosti od rímskokatolíckeho Jágerského 
biskupstva. Znenie formulácie Zamoščskej synody možno považovať za protireči-
ace. Na jednej strane sa dovoľuje, aby prijímanie detí zodpovedalo starej a 

ustálenej východnej praxi ešte stále v účinnosti, 
keď Eucharistia je pre deti jedlom a nápojom 
pre duchovný život. Na druhej strane je však 
citovaný tridentský text pojednávajúci o „nie 
nevyhnutnosti“ tejto sviatosti pre deti, ktoré pre 
ich vek nie sú schopné stratiť posväcujúcu 
milosť získanú v krste, a nakoniec ob reveren-
tiam tanto sacramento debitam sa odkladá 
prijímanie detí na vek rozvážnosti, a podmieňu-
je sa predchádzajúcim poučením a overením 
pomocou preskúmania.
Na dôležitosť prijímania malých detí upriamuje 
pozornosť pápež Pius X. vo svojom dekréte 
Quam singulari (1910). „Ježiš povedal: 
,Nechajte deti. Nebráňte im prichádzať ku mne, 
lebo im patrí nebeské kráľovstvo.‘ Katolícka 
cirkev pamätajúc na tieto slová od samých 
počiatkov dbala o to, aby privádzali ku Kristovi 
deti prostredníctvom prijímania Eucharistie, ku 
ktorému prinášali dokonca nemluvňatá. 

1. septembra 2017 vstúpilo do platnosti rozhodnutie Rady hierarchov Gréc-
kokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku o obnovení starobylej praxe 
východných cirkví podávať Eucharistiu deťom po krste až do veku, v 
ktorom začínajú plne užívať rozum. Z tohto dôvodu sa aj v našom Farskom 
hlásniku zaoberáme rôznymi smernicami a katechézami, ktoré nám chcú 
pomôcť lepšie si osvojiť a prijať túto staronovú prax.

Duchovné otáznikyOznamy

Blahoslavená Jozafáta Hordaševská

Dejinné súvislosti obnovenia obradu podávania Eucharistie deťom


