
PONDELOK 16. júl
Hieromuč. Aténogenés a jeho učeníci
1 Kor 11, 31 – 12, 6, zač. 150; Mt 18, 1 
– 10, zač. 74 (HS: 154; PZ: 108)
07.00  + Verona Mačišáková

UTOROK 17. júl
Bl. hieromučeník Pavel Peter Gojdič
1 Kor 12, 12 – 26, zač. 152; Mt 18, 18 – 
22; 19, 1 – 2. 13 – 15, zač. 76 (HS: 398; 
PZ: 379)
18.00  sv. liturgia v Ruských Pekľanoch 

STREDA 18. júl
Prepodobní Andrej-Svorad a Beňadik
1 Kor 13, 4 – 14, 5, zač. 154; Mt 20, 1 – 
16, zač. 80 (HS: 156; PZ: 111)
18.00  + Katarína Šebešová

ŠTVRTOK 19. júl
Prepodobná Makrína, sestra Bazila 
Veľkého
1 Kor 14, 6 – 19, zač. 155; Mt 20, 17 – 
28, zač. 81 (HS: 399; PZ: 381)
18.00  + Miroslav

PIATOK 20. júl
Prorok Eliáš. Voľnica
Jak 5, 10 – 20, zač. 57; Lk 4, 22 – 30, 
zač. 14 (HS: 400; PZ: 382)
18.00  za zdravie a požehnanie rodín 
Rabadovej, Karoliovej, Krajňákovej a 
Muriňákovej

SOBOTA 21. júl
Prepodobní Simeon a Ján
Rim 14, 6 – 9, zač. 113; Mt 15, 32 – 39, 
zač. 64 (HS: 160; PZ: 115)
07.00  + Anna Prokopová

NEDEĽA 22. júl
Deviata nedeľa po Päťdesiatnici
Myronosička a apoštolom rovná 
Mária Magdaléna
1 Kor 3, 9 – 17, zač. 128; Mt 14, 22 – 
34, zač. 59 (HS: 152; PZ: 106)
Hlas 8.; 11.00 hod.

PONDELOK 23. júl
Mučeníci Trofim, Teofil a spol.
1 Kor 15, 12 – 19, zač. 159; Mt 21, 18 
– 22, zač. 84 (HS: 154; PZ: 108)
07.00  + Jozef Maďar

UTOROK 24. júl
Mučeníci Boris a Gleb
1 Kor 15, 29 – 38, zač. 161; Mt 21, 23 
– 27, zač. 85 (HS: 191; PZ: 149)
18.00  za zdravie a požehnanie 
bohuznámeho

STREDA 25. júl
Zosnutie svätej Anny
1 Kor 16, 4 – 12, zač. 165; Mt 21, 28b 
– 32, zač. 86 (HS: 403; PZ: 385)
18.00  + Imrich

ŠTVRTOK 26. júl
Prepodobná mučenica Paraskeva
2 Kor 1, 1 – 7, zač. 167; Mt 21, 43 – 
46, zač. 88 (HS: 157; PZ: 112)
18.00  + Miroslav

PIATOK 27. júl
Veľkomučeník Panteleimón
2 Kor 1, 12 – 20, zač. 169; Mt 22, 23 – 
33, zač. 91 (HS: 190; PZ: 148)
18.00  + Mária, Michal Chomjakovci

SOBOTA 28. júl
Apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, 
Timón a Parmenas
Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 17, 24 – 
18, 4, zač. 73 (HS: 160; PZ: 115)
07.00  + Miroslav

NEDEĽA 29. júl
Desiata nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeník Kallinik
1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 17, 14 – 
23a, zač. 72 (HS: 143; PZ: 96)
Hlas 1.; 11.00 hod. 

zdroj: Slovo

V známych príbehoch z evanjelia sa často nachádzajú vety, ktoré sú pre nich typické, 
a stačí povedať túto jednu vetu, aby sa nám pripomenul celý príbeh. Uhádli by ste 
napríklad, o aký príbeh ide, ak by som vám povedal vetu: „Naplňte nádoby vodou!“ 
(Svadba v Káne Galilejskej). Alebo: „Daj sa mi napiť!“ (Stretnutie so Samaritánkou). 
Alebo: „Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy!“ (Podobenstvo O márnotratnom 
synovi). 
Pre dnešný príbeh o zázračnom nasýtení tisícových zástupov piatimi chlebmi a 
dvoma rybami by som vybral dve charakteristické vety. Prvá by bola: „... vy im dajte 
jesť!“ a druhá: „Prineste mi ich sem!“ Spoločným znakom obidvoch viet je nielen to, 
že patria do jedného príbehu, ale aj to, že poukazujú na obmedzenosť našich síl a 
možností. 
Keď stál pred Ježišom veľký zástup ľudí v nehostinnom kraji, kam sa chcel s učeník-
mi utiahnuť do samoty, zľutoval sa nad nimi a venoval sa im. Ježiš si naschvál vybral 
také pusté miesto, ale zástupy sa o tom dozvedeli a prišli za ním. Čas pri službe 
chorým letel rýchlo a viem si predstaviť, že Ježiš si neurobil žiadnu obedňajšiu 
prestávku s malým odpočinkom. Preto boli práve učeníci tí aktívni, ktorí navrhnú 
Ježišovi poslať ľudí domov, nech si zoženú niečo na jedenie. Oni sami boli totiž 
riadne hladní. A do tej ich snahy konečne sa zbaviť ľudí zrazu Ježiš zahlási: „Nemu-
sia nikam chodiť; vy im dajte jesť!“ Viete si predstaviť ich prekvapenie? Tie vyvale-
né oči, ktoré sa naňho nechápavo dívajú? Všetci by sme sa na Ježiša tak pozerali. 
Naňho, na tie tisíce ľudí okolo, potom znova naňho. Vedia, čo majú pri sebe. Pre 
trinásť dospelých chlapov, ktorí jedli už riadne dávno, je tu päť placiek a dve ryby. S 
tým sa nedá nič urobiť. To je poznanie ich vlastnej nemohúcnosti. Áno, taká je 
pravda, s tým naozaj nemožno nič urobiť, ale toto obmedzenie platí len pre učeníkov. 
Neplatí pre Ježiša. Preto im vzápätí povie: „Prineste mi ich sem!“ A tak sa začína 
zázrak. Zázrak nie pre väčšiu slávu alebo pre väčšie pohodlie. Je to zázrak, ktorý je 
potrebný pre ľudí naokolo. 
Páči sa mi návod z tohto dnešného príbehu, akési pravidlo, ktoré z neho vychádza. 
Máš málo času pre iných? Príď pred Ježiša s tým, čo máš momentálne. Máš málo 
trpezlivosti s inými? Príď pred Ježiša s tým, čo máš. Máš málo: milosrdenstva, 
odvahy, peňazí, zdravia, čohokoľvek? Príď s tým málom, čo máš, alebo len s ochotou 
na to dôležité miesto – pred Ježiša. Nelamentuj, nehundri. S čímkoľvek, čoho máš 
nedostatok a potrebujú to ľudia, ktorých máš okolo seba, príď k Ježišovi. Spoznáš, že 
popri iných, na ktorých si pamätal, sa hojnosť všetkého potrebného dostane aj tebe.

otec Marek

FARSKÝ   HLÁSNIK
13/2018Farnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky v Ľubovci

Liturgický program

Vydáva Gréckokatolícky farský úrad v Ľubovci. Adresa: Ľubovec 34, 082 42, 
Tel.: 051/ 77 965 93. Vychádza dvojtýždenne za dobrovoľný príspevok.

Prineste mi ich sem!
Mt 14, 14 – 22



Meno dnešnej svätice má grécky pôvod a znamená – tá, ktorá 
rastie. Pochádzala zo svätej rodiny. Narodila okolo roku 327 
v kapadóckej Cézarei. Bola staršou sestrou neskorších 
veľkých biskupov Bazila Veľkého a Gregora Nysského. Sv. 
Makrína bola obdarená výbornou pamäťou. Vedela spamäti 
všetky žalmy. V srdci si ich navždy uchovala a v duchu odrie-
kala. Keď vstávala z postele, keď išla študovať, keď jedla, keď 
išla spať alebo sa modliť, všade bol jej sprievodcom spev 
žalmov. Jej silný duch požehnane účinkoval na mladších 
súrodencov. Pochádzala z bohatého rodu, ale žila skromne, 
odriekavo. Matka vyhľadávala vo Svätom písme to, čo pokla-
dala za vhodné a ľahko zrozumiteľné, aby sa dcéra naučila 

hlavne tie časti z Knihy múdrosti, ktoré hovoria o živote a mravoch. Bola veľmi pekná, 
ale sama si to neuvedomovala. Keď mala dvanásť rokov, otec ju zasnúbil istému mláden-
covi, taktiež zbožnému, ale Pán Boh si ho čoskoro k sebe povolal. Sv. Makrína v tom 
videla Boží zásah, a preto bola rozhodnutá plne sa odovzdať Bohu. Veľký vplyv mala na 
svojho brata Bazila. Jej zásluhou zanechal vysoké postavenie a stal sa prvým zaklada-
teľom rehoľného života. Druhého brata Naukrácia povzbudzovala k pustovníckemu 
životu. Keď boli všetci súrodenci zaopatrení, sv. Makrína odišla so svojou matkou Emé-
liou a známymi do Pontu, kde v krásnom okolí nad riekou Iris založila prvý kláštor. Polo-
žila základy mníšskeho života vôbec. Zhromaždila okolo seba priateľky – dvorné dámy 
a domáce slúžky. Pre všetky bola láskavou matkou predstavenou. Ženské kláštory založe-
né sv. Makrínou dostali pravidlá jej brata, sv. Bazila. Sv. Makrína pomenovala z úcty 
k svojmu bratovi svoje sestry baziliánky. Keď prišla posledná chvíľa jej života, začala sa 
modliť, prežehnala svoje viečka, ústa, srdce a tíško usnula v Pánovi. Bolo to v roku 380.

► Sviatok blahoslaveného biskupa Gojdiča. Pozývame všetkých, na svätú liturgiu v 
Ruských Pekľanoch vo sviatok bl. Pavla Petra Gojdiča v utorok 17. júla. Keďže archie-
parchiálna slávnosť ku cti nášho blahoslaveného bude v tomto roku v katedrálnom 
chráme v Prešove, urobíme si slávnosť na farskej úrovni. O 17.30 sa začne Akatist k bl. 
P.P. Gojdičovi, po ňom bude nasledovať sv. liturgia a na záver sa pomodlíme moleben 
k nášmu blahoslavenému. V Ľubovci v tento deň svätá liturgia nebude.   
► Sviatok proroka Eliáša. V piatok 20. júla je sviatok sv. proroka Eliáša. Liturgický 
program sa v tento deň nemení. Sv. liturgia bude večer o 18.00. V tento deň je voľnica. 
Posviacka áut a iných dopravných prostriedkov, ktorá je spojená s týmto sviatkom, 
bude v nedeľu po sv. liturgii.
► Sväté liturgie v nedeľu 22. júla: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 29. júla: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 Ľubovec
► Dary na chrám v druhom štvrťroku: Mária Mačišáková – 100 eur; Mária Štofa-
nová – 50 eur; Ján Bjalas – 50 eur; Božena Chomjaková – 50 eur; Jozef Boroš – 100 
eur; Miroslav s rod. – 50 eur; bohuznáma – 20 eur; Mária Slebodníková – 20 eur; Mária 
Rusinková – 50 eur; Imrich Boroš – 50 eur; Anna Šebešová – 40 eur; Jozef Boroš – 100 
eur; Anna Lechová – 200 eur; Mária Slebodníková – 20 eur; z pohrebu + Miroslava 
Paľucha – 350 eur; bohuznáma – 20 eur; z pohrebu + Márie Chomjakovej – 465 eur; 
Jozef Boroš – 100 eur; Mária Slebodníková – 20 eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

Oznamy

Prepodobná matka Makrína, 
sestra Bazila Veľ kého 

    Pri spracovaní životopisných údajoch našej prepodobnej matky Makríny 
som našiel aj túto nádhernú modlitbu, ktorú by bolo škoda neuverejniť. Nech 
prinesie hojný duchovný úžitok každému z nás.

    Predtým, ako Makrína zosnula, ešte stihla „slabým hlasom“ predniesť  modlitbu, 
v ktorej vyjadruje nádej na večný život. Táto modlitba má veľkú duchovnú hĺbku a 
je celá popretkávaná obrazmi zo Svätého písma:

Ty Pane, si nás zbavil strachu pred smrťou (Hebr 2, 15).
Ty si nám koniec pozemského žitia urobil začiatkom ozajstného života. 
Ty dočasne ukladáš naše telá na spánok a znova ich prebudíš pri zvuku poslednej 
poľnice (1 Kor 15, 52). 
Ty dávaš zemskému prachu do úschovy náš prach, ktorý si stvárnil vlastnými 
rukami, a znova 
vyzdvihneš, čo si uložil, keď nesmrteľnosťou a krásou premeníš to, čo je v nás 
smrteľné a nepekné (1 Kor 15, 53).
Ty si nás vyslobodil od kliatby a hriechu tým, že si oboje vzal na seba (Gal 3, 13; 2 
Kor 5,21). 
Ty si rozdrvil hlavy draka (Ž 73,14), ktorý v priepasti neposlušnosti pohltil človeka.
Ty si nám otvoril cestu ku zmŕtvychvstaniu, keď si rozlámal brány podsvetia (Ž 106 
[107], 16 a Mt 16, 18) a zbavil si moci toho, ktorý vládne nad smrťou (Hebr 2,14). 
Ty si dal znak svätého kríža ako znamenie tým, ktorí sa ťa boja (Ž 59, 6), na zničenie 
Protivníka a ako pevný základ nášho života. 
Večný Bože, k tebe som prilipla od svojho narodenia (Ž 21, 11), teba si moja duša 
zaľúbila (Pies 1, 7) z celej sily, tebe som sa zasvätila telom i dušou od mladosti až 
doteraz, 
pošli ku mne svetelného anjela, ktorý ma vezme za ruku a zavedie ma na miesto 
odpočinutia 
(Ž 65, 12; 38, 14), kde je voda oddychu (Ž 22, 2), do náručia svätých otcov (Lk 16, 
22). 
Ty si preťal plameň ohnivého meča (Gn 3, 24) a dal si vstúpiť do raja človeku, ktorý 
bol spolu s tebou ukrižovaný a dal sa premôcť tvojím milosrdenstvom (Lk 23, 43), 
spomeň si aj na mňa vo svojom kráľovstve (Lk 23, 42), lebo aj ja som bola s tebou 
pribitá na kríž (Gal 2, 19), keď som si bázňou pred tebou dala preniknúť svoje telo 
klincami v strachu pred tvojím súdom (Ž 118, 120).
Nech ma strašná priepasť (Lk 16, 26) neoddelí od tvojich vyvolených, nech sa mi 
Závistlivec nepostaví do cesty, nech sa pred tvojím zrakom neodhalí môj hriech, ak 
som sa pre slabosť našej prirodzenosti potkla a zhrešila slovom, skutkom alebo 
myšlienkou. 
Ty máš na zemi moc odpúšťať hriechy (Mt 9, 6; Mk 2, 10), dovoľ mi, aby som 
pookriala (Ž 38, 14), a až odložím telo (Kol 2, 11), daj, aby som sa v podobe svojej 
duše objavila pred tebou bez škvrny a vrásky (Ef 5, 27), a prijmi moju dušu do 
svojich rúk čistú a nepoškvrnenú, ako kadidlo vznášajúce sa k tebe (Ž 140, 2).

otec Marek

Duchovné vedenie


