
PONDELOK 6. november
Arcibiskup Pavol Vyznávač
2 Sol 1, 1 – 10, zač. 274; Lk 12, 13 – 15; 
22 – 31, zač. 65 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 poďakovanie za dobrodenia – 
bohuznámy 

UTOROK 7. november
Tridsiati traja mučeníci z Melitíny. 
Prepodobný otec Lazár Divotvorca
2 Sol 1, 10b – 2, 2, zač. 274b; Lk 12, 42 
– 48, zač. 68 (HS: 155; PZ: 109)
17.30 + Pavlína

STREDA 8. november
Zhromaždenie k archanjelovi Michalovi
Hebr 2, 2 – 10,  zač. 305; Lk 10, 16 – 
21, zač. 51a (HS: 298; PZ: 272)
17.30 + z rodiny Gondovej a Filipovej

ŠTVRTOK 9. november
Prepodobná Matróna
2 Sol 2, 13 – 17; 3, 1 – 5, zač. 276; Lk 
13, 1 – 9, zač. 70 (HS: 157; PZ: 112)
17.30 + Mária, Marta, Marián, Pavol

PIATOK 10. november
Apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spol.
2 Sol 3, 6 – 18, zač. 277; Lk 13, 31 – 35, 
zač. 73 (HS: 159; PZ: 114)
17.30 + Ján Biščák

SOBOTA 11. november
Mučeníci Ménas, Viktor a Vincent. 
Svätá mučenica Štefánia. Prepodobný 
otec a vyznávač Teodor Studitský
Gal 1, 3 – 10, zač. 199; Lk 9, 37 – 43a, 
zač. 46 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Anna, Štefan, Františka, Jozef

NEDEĽA 12. november
Dvadsiata tretia nedeľa po Päťdesiat-
nici. Hieromučeník Jozafát
Ef 4, 1 – 6, zač. 224; Lk 10, 25 – 37, 
zač. 53 (HS: 149, 300; PZ: 103, 274)
Hlas 6.; 08.00 hod.

PONDELOK 13. november
Arcibiskup Ján Zlatoústy
1 Tim 1, 1 – 7, zač. 278; Lk 14, 12 – 15, 
zač. 75 (HS: 301; PZ: 275)
07.00 + Ján, Margita

UTOROK 14. november
Apoštol Filip
1 Tim 1, 8 – 14, zač. 279; Lk 14, 25 – 35, 
zač. 77  (HS: 303; PZ: 277)
17.30 + Veronika, Michal, Ján, Terézia

STREDA 15. november
Mučeníci Gurias, Samónas a Habib 
Začiatok štyridsaťdňového pôstu pred 
Narodením Pána – Filipovky
1 Tim 1, 18 – 20; 2, 8 – 15, zač. 281; Lk 
15, 1 – 10, zač. 78 (HS: 156; PZ: 111)
17.30 + Michal

ŠTVRTOK 16. november
Apoštol a evanjelista Matúš
1 Tim 3, 1 – 13, zač. 283; Lk 16, 1 – 9, 
zač. 80 (HS: 304; PZ: 279)
17.30 + Jozef (ročná s panychídou)

PIATOK 17. november
Biskup Gregor Divotvorca. Voľnica
1 Tim 4, 4 – 8. 16, zač. 285; Lk 16, 15 – 
18; 17, 1 – 4, zač. 82 (HS: 159; PZ: 114)
07.00 + Verona Mačišáková

SOBOTA 18. november
Mučeníci Platón a Roman
Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 9, 57 – 62, 
zač. 49 (HS: 160; PZ: 115)
07.00  za zdravie a požehnanie Jozefí-
ny s rodinou

NEDEĽA 19. november
Dvadsiata štvrtá nedeľa po Päťdesiat-
nici. Prorok Abdiáš
Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Lk 12, 16 – 21, 
zač. 66 (HS: 150; PZ: 104)
Hlas 7.; 09.30 hod.

zdroj: Slovo

Poznáte to príslovie, ktoré hovorí, že kto sa smeje naposledy, 
ten sa smeje najlepšie? Verím, že áno. Je to vlastne také opatr-
né napomenutie pre každého, kto sa už kdesi vopred v 
akejkoľvek oblasti cíti byť víťazom, aby si dával pozor. Veci 
sa často obrátia tak, ako by to nikto nečakal, a úsmev či 
dokonca smiech sa ľahko môže zmeniť na sklamanie. 
Dnešné Božie slovo spája dva príbehy do jedného. Začína sa 
naliehavým pozvaním Ježiša k veľmi chorej, už umierajúcej 
dcére Jaira, predstaveného synagógy. Do toho zrazu 
prichádza uzdravenie dlho chorej ženy, ktorej sa v zástupe 
podarilo pretlačiť až k Ježišovi a dotknúť sa jeho odevu. 
Hneď, ako to urobila, bola zo svojej choroby uzdravená. 
Lenže kým Ježiš zisťoval, kto sa ho tak zvláštne dotkol a 
prečo, prišli z domu predstaveného synagógy so smutnou 
správou: „Tvoja dcéra umrela.“ Ježiša však táto správa neod-
radila od pokračovania v ceste, dokonca hneď povzbudzuje aj 
Jaira, aby mu dôveroval. Keď pri príchode do domu prehlási, 
že dievča nezomrelo, ale iba spí, všetci ho vysmejú. 

Viete, myslím si, že zasmiať sa niečomu je iné, ako vysmiať niekoho. Zasmiať sa môžeme 
na niečom, čo nás pobavilo. Zasmiatie môže byť aj akousi nevhodnou okamžitou reakciou 
na situáciu, a tam je na mieste ospravedlnenie. Ale vysmiať sa niekomu znamená ponížiť 
ho. Ja som ten múdry a ty si ten hlupák. Ja sa rozumiem, ja viem, a ty tu len trepeš dve na 
tri. Ježiš zažil výsmech ľudí veľakrát. Nielen v tomto dnešnom príbehu. Často pri svojom 
ohlasovaní a vyučovaní. Najviac však pri svojom utrpení a smrti na kríži. Keď ho korunujú 
tŕním ako kráľa a klaňajú sa mu. Keď mu zakrývajú hlavu, bijú ho a žiadajú, aby uhádol 
ako prorok, kto ho udrel. Keď mu na kríži s úškrnom pripomínajú, že iných zachraňoval, 
ale sám seba nevie zachrániť. Aká je na to všetko odpoveď? Ježiš zostáva ticho. Žiadne 
argumentácie, žiadne obhajovanie. Zostáva ticho. A to jeho ticho je odpoveďou plnou 
lásky. On nečaká, kým sa karta obráti. Kým vstane z mŕtvych alebo kým príde vo svojom 
druhom a slávnom príchode súdiť svet, aby sa mohol sám smiať naposledy a najlepšie. 
Pretože to láska nerobí.
Aj dnes nie je málo tých, čo sa smejú z Ježiša. Z niektorých vecí, čo hovorí, z požiadaviek, 
ktoré na nás kladie. Prídu nám smiešne. Ale sme to my, čo nerozumieme, nie on. My sme 
tí hlúpi. Ale on sa nesmeje. Láska to nerobí. Je zvláštne, že nás ešte stále  nezaráža to ticho 
z Božej strany. Ticho lásky, ktorá čaká, kým sa spamätáme.

otec Marek
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Narodila sa okolo roka 827 v meste Méthymna (Molynos) na ostrove Lesbos. Keď 
prišla o rodičov, príbuzní ju odovzdali na výchovu do monastiera, kde sa stala mníškou. 
Okolo roku 845 dostala od predstavenej požehnanie, aby navštívila svoju sestru, ktorá 
žila s manželom v neďalekej dedine. Vtedy ostrov prepadli Arabi a mnohých, okrem 
iného aj Teoktistu, zobrali do zajatia. Keď pri ostrove Paros zajatcov vyviedli na pevni-
nu, využila ich nepozornosť. Prenasledovali ju, ale ona im unikla. Keď na druhý deň 
ráno zbadala, že Arabi z ostrova odchádzajú, od radosti sa rozhodla, že tam zostane 
navždy. V tom čase bol Paros úplne pustý, aj tamojší chrám zasvätený Presvätej Bohoro-
dičke bol schátraný. Teoktista bývala na ostrove tridsaťšesť rokov. Vo dne, v noci 
spievala Bohu žalmy, duchovné piesne a ďalšie texty, ktoré sa naučila počas svojho 
pobytu v monastieri. Šaty sa rýchlo zodrali, takže jej odevom sa stala Božia milosť, 
ktorá ju chránila pred nešťastím. Po tridsiatich šiestich rokoch sa akísi poľovníci rozhod-
li na Parose loviť zver. Jeden objavil spustnutý chrám, vošiel dovnútra a začal sa modliť. 
Tu zbadal za hustými pavučinami postavu a začul hlas: „Človeče, stoj! Nepribližuj sa, 
lebo sa hanbím!“ Podal jej svoj plášť a zbadal ženu, ktorá sa viac podobala mŕtvole ako 
živej bytosti: kosti pokryté kožou, vlasy biele ako sneh, tvár tmavá, oči vpadnuté a hlas 
takmer nepočuteľný. Vtedy poľovník padol na zem a dostal od Teoktisty vysvetlenie i 
požehnanie. Poprosila ho, aby o nej nikomu nehovoril, ale aby jej, keď znova príde loviť 
zver, priniesol trocha eucharistického pokrmu. O rok spomínaný muž zašiel za svojím 
kňazom a vypýtal si od neho časticu presvätej Eucharistie. Teoktista padla pred svätými 
tajomstvami na zem a vrúcne ich prijala. Po niekoľkých dňoch sa muž znova vrátil do 
chrámu, ale na zemi ležalo iba jej mŕtve telo s rukami zloženými na hrudníku v podobe 
kríža. Urobil priehlbinu a s úctou ju pochoval. Keď sa poľovníci odplavili, spomínaný 
muž im rozpovedal všetko, čo zažil. Jeho kolegovia sa rozhodli, že sa vrátia. Po vstupe 
do chrámu telo nenašli, videli len odtlačok na mieste, kde predtým ležalo.

► Novembrová oktáva. Prežívame čas modlitieb za zosnulých a novembrovej 
oktávy. Využime príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú v podobe plnomocných odpust-
kov pre duše zosnulých od 1. do 8. novembra pri splnení obvyklých podmienok .
► 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.
► Festival duchovných piesní. V sobotu 11. novembra o 14.00 hod. sa v Katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa uskutoční 26. ročník Festivalu duchovných piesní byzantské-
ho obradu. Všetci sme srdečne pozvaní.
► Sväté liturgie v nedeľu 12. novembra: 08.00 Ľubovec; 08.00 Janov; 09.30 Ruské 
Pekľany. V túto nedeľu sa koná vo všetkých chrámoch zbierka na Podporný fond ABÚ.
► Voľnica. V piatok 17. novembra je z dôvodu štátneho sviatku voľnica.
► Sväté liturgie v nedeľu 19. novembra: 08.00 Janov; 08.00 Ruské Pekľany (rím. 
kat. sv. omša); 09.30 Ľubovec.
► Objednávka Slova na rok 2018. Čitateľov časopisu Slovo prosíme o zaplatenie 
príspevku na rok 2018. Cena – 14 eur. Možný je aj elektronický odber. V cene je aj 
nástenný kalendár 2019. Príspevok môžete priniesť do sakristie. 

   V dekréte Orientalium Ecclesiarum je vyslovené želanie, aby východné katolícke 
cirkvi plnili svoje poslanie s obnovenou apoštolskou silou. Koncil pozýva východné 
cirkvi k návratu k starootcovským tradíciám. 
Sv. Ján Pavol II. mnohokrát v svojich prejavoch vyzýval veriacich východných cirkví 
k odvahe, aby znova objavili autentické tradície ich vlastnej identity a obnovili 
pôvodnú čistotu tam, kde je to nevyhnutné. 
   Iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie, Eucharistia – sú sviatosti, ktoré človeka 
začleňujú do Cirkvi, jej života a do plného prežívania kresťanstva. Bežnou praxou v 
živote všetkých cirkví prvých storočí bolo neoddelené slávenie obradov iniciácie. 
Takéto slávenie iniciácie bolo vyjadrením toho, že také je aj jediné nerozdeliteľné 
dielo Otcovho a Synovho Ducha. Už od prvých kresťanských storočí sa teda Eucha-
ristia podávala aj pokrsteným deťom, ktoré ešte nepristúpili k prvej svätej spovedi. 
Mnohí teológovia hovoria o tejto praxi, ktorá jestvovala vo všetkých miestnych 
cirkvách celého sveta bez ohľadu na tradíciu alebo obrad, že bola nielenže dovolená, 
ale považovala sa za nevyhnutnú. 
   O prijímaní po krste učili svätí otcovia a učitelia Cirkvi: Justín Filozof (2. stor.), 
Origenes (3. stor.), sv. Cyprián z Kartága (3. stor.) a blažený Augustín z Hippo (3. – 
4. stor.). Vo svojich dielach poukazovali na prijímanie detí, ktoré sa v starovekej 
Cirkvi konalo. Starobylé cirkevné dielo Apoštolské konštitúcie (4. stor.) ukazuje 
poriadok pri prijímaní Eucharistie rôznymi kategóriami prijímajúcich, medzi ktorými 
sú aj deti: „Potom nech prijíma biskup, za ním presbyteri, diakoni, poddiakoni, čteci, 
speváci, askéti a medzi ženami – diakonisy, panny, vdovy, potom deti a nakoniec 
všetok ľud po poriadku s bázňou a nábožnosťou, bez šumu.“ (Apoštolské konštitúcie, 
VIII, 13.) 
   Svätý Dionýz Areopagita (5. – 6. stor.) vysvetľuje, prečo je dôležité dávať prijímať 
malým deťom: „Kňaz podáva aj dieťaťu prijatie svätých tajomstiev, aby sa nimi 
nasýtilo a aby nepoznalo iný život okrem toho, ktorý vždy smeruje k božskému, a 
toho, kto prijíma sväté tajomstvá, obracia k svätosti, upevňuje ho vo svätých návy-
koch a v posvätnej kráse ho privádza k dokonalosti pod vplyvom nábožného krstné-
ho rodiča.“ Rímski biskupi, pápež Inocent I. (5. stor.), pápež Lev Veľký (5. stor.), 
pápež Gelázius (5. stor.) vo svojich listoch tiež píšu o potrebe dávať prijímať malým 
deťom. 
   Počas 12. a 13. storočia sa na kresťanskom Západe prestala podávať Eucharistia 
pod spôsobom vína. Dôsledkom bolo, že sa celkom prestala podávať malým deťom. 
Dôvodom tohto kroku bolo prijatie konceptu o užívaní rozumu a veku rozvážnosti 
ako podmienky na dôstojné prijímanie Eucharistie.

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

Prepodobná Teoktista

Dejinné súvislosti obnovenia obradu podávania Eucharistie deťom


