
PONDELOK 13. august
Zakončenie sviatku Premenenia Pána
2 Kor 8, 7 – 15, zač. 186; Mk 3, 6 – 12, 
zač. 11 (HS: 405; PZ: 387)
07.00  za zdravie a požehnanie otca 
Marka Paľa s rod.
UTOROK 14. august
Obdobie pred sviatkom Zosnutia 
Presv. Bohorodičky. Prorok Micheáš
2 Kor 8, 16 – 9, 5, zač. 187; Mk 3, 13 – 
19, zač. 12 (HS: 155, 410; PZ: 109, 393)
18.00  + Verona Mačišáková
STREDA 15. august
Zosnutie Presvätej Bohorodičky. 
Prikázaný sviatok. Myrovanie
Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 – 42; 
11, 27 – 28, zač. 54 (HS: 410; PZ: 393)
18.00  na úmysel darcu
ŠTVRTOK 16. august
Prenesenie rukou nevytvoreného 
obrazu
2 Kor 10, 7b – 18, zač. 190; Mk 3, 28 – 
35, zač. 14 (HS: 411, 412; PZ: 394, 395)
07.00  za zdravie a požehnanie Marka, 
Marcely, Sone a Kristiána
PIATOK 17. august
Mučeník Myrón
2 Kor 11, 5 – 21a, zač. 192; Mk 4, 1 – 9, 
zač. 15 (HS: 410; PZ: 393)
18.00  za zdravie a požehnanie Fran-
tiška, Antónie a Miroslava
SOBOTA 18. august
Mučeníci Flórus a Laurus
1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 22, 15 – 22, 
zač. 90 (HS: 410; PZ: 393)
18.00  + Jozef Maďar
NEDEĽA 19. august
Trinásta nedeľa po Päťdesiatnici
Muč. Andrej Stratopedarcha a spol.
1 Kor 16, 13 – 24, zač. 166; Mt 21, 33 – 
42, zač. 87 HS: (147, 410; PZ: 100, 393)
Hlas 4.; 18.00 hod. 

PONDELOK 20. august
Prorok Samuel
2 Kor 12, 10 – 19, zač. 195; Mk 4, 10 – 
23, zač. 16 (HS: 410; PZ: 393)
07.00  + Miroslav
UTOROK 21. august
Apoštol Tadeáš
2 Kor 12, 20 – 13, 2, zač. 196; Mk 4, 
24 – 34, zač. 17 (HS: 410; PZ: 393)
18.00  + Ján Lech (s panychídou)
STREDA 22. august
Mučeník Agatonik a spol.
Mučeník Lupus (preložené z 23.08.)
2 Kor 13, 3 – 13, zač. 197; Mk 4, 35 – 
41, zač. 18 (HS: 410; PZ: 393)
18.00  za zdravie a požehnanie 
Boženy Chomjakovej
ŠTVRTOK 23. august
Zakončenie sviatku Zosnutia Presvä-
tej Bohorodičky
Gal 1, 1 – 10; 1, 20 – 2, 5, zač. 198; 
Mk 5, 1 – 20, zač. 19 (HS: 410; PZ: 
393)
18.00  + Mária, Terézia, Ján
PIATOK 24. august
Hieromučeník Eutychés
Gal 2, 6 – 10, zač. 201; Mk 5, 22 – 24. 
5, 35 – 6, 1, zač. 20 (HS: 159; PZ: 114)
18.00  za zdravie a požeh. Heleny
SOBOTA 25. august
Bl. hieromuč. Metod Dominik Trčka
Vrátenie ostatkov apoštola Bartolo-
meja
1 Kor 4, 1 – 5, zač. 130; Mt 23, 1 – 12, 
zač. 93 (HS: 414; PZ: 397)
07.00  + Štefan, Eva, Milan, Jana, 
Margita
NEDEĽA 26. august
Štrnásta nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeníci Adrián a Natália
2 Kor 1, 21 – 2, 4, zač. 170; Mt 22, 1 – 
14, zač. 89 (HS: 148; PZ: 101)
Hlas 5.; 09.00 hod. 

zdroj: Slovo

    Dvadsiata druhá kapitola Skutkov apoštolských opisuje, čo sa dialo po návrate sväté-
ho apoštola Pavla z jeho misijných miest do Jeruzalema. Spoznali ho tam Židia z Ázie, 
z miest, kde ohlasoval evanjelium, a pobúrili celý zástup Jeruzalemčanov. Chytili Pavla 
a chceli ho zahubiť. Včas ale dobehli rímski vojaci a vytrhli im Pavla z rúk. Pavol tam 
najprv začal hovoriť svoju obrannú reč, ale po chvíli, keď sa vlna pobúrenia opäť 
zdvihla, vojaci odviedli Pavla do pevnosti. Veliteľ rozkázal Pavla bičovať a vypočúvať, 
aby sa dozvedel, prečo naň tak kričia. Ale keď mu uťahovali remene, Pavol povedal 
stotníkovi, čo tam stál: „A smiete bičovať rímskeho občana, a ešte bez súdu?“ Keď to 
stotník počul, išiel za veliteľom a hlásil mu: „Čo to chceš robiť, veď je to rímsky 
občan.“ Veliteľ prišiel za ním a pýtal sa ho: „Povedz mi, ty si Riman?“ On odpovedal: 
„Áno.“ Veliteľ vravel: „Ja som toto občianstvo získal za veľkú sumu.“ A Pavol pove-
dal: „A ja som sa v ňom narodil.“ Tí, čo ho mali vypočúvať, hneď od neho odstúpili, 
a aj veliteľ sa zľakol, keď sa dozvedel, že je Riman a že ho sputnal. Keďže chcel presne 
vedieť, z čoho ho Židia obviňujú, na druhý deň mu sňal putá, rozkázal, aby sa zišli 
veľkňazi a celá veľrada, priviedol Pavla a postavil ho pred nich. Rímske občianstvo za 
ktoré jeden musel veľa zaplatiť, druhý získal veľmi ľahko, bez zásluh a bezplatne. 
Jednoducho sa v ňom narodil.
   Dnešné nedeľné evanjelium hovorí o inom občianstve. O občianstve Božieho kráľov-
stva. A hovorí aj o tom, ako ho človek môže získať.
    Za Ježišom prišiel mladík, ako sa neskôr dozvieme z dobrej rodiny a s dobrým pôvo-
dom, s dobrým vzdelaním, s dobrým zabezpečením, odhodlaný, pracovitý. Prišiel za 
ním s otázkou, čo dobré má robiť, aby získal večný život. Jeden pohľad stačí Ježišovi 
na to, aby vedel, koho má pred sebou. Jeden pohľad stačí na to, aby poznal mladíkove 
ambície. Ježiš vie, v akom prostredí mladík vyrastá, ako tvrdo dokáže na sebe táto 
spoločenská vrstva Židov pracovať zachovávaním predpisov zákona. Napriek tomu 
Ježiš poukáže na prikázania, o ktorých sa mladík vyjadrí, že ich zachováva už dávno. 
„Čo mi ešte chýba?“ pýta sa netrpezlivo. A teraz príde cena za občianstvo Božieho 
kráľovstva – za večný život: „Choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať 
poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma.“ To je cena pre mladíka príliš vysoká. Tu už 
nejde len o chvíľkové obmedzenie samého seba ako pri prikázaniach. Toto je o úplnom 
vydaní svojho života do Božích rúk. Cena za večný život, ak by sme ju chceli my zapla-
tiť, je pre nás nedosiahnuteľná. Ale občianstvo sa dá získať aj inak. Tak, že ho človek 
prijme ako dar. Nebude ťa stáť ani najmenšiu námahu získať ho, ale ak doň už patríš, 
zo všetkých síl sa usiluj, aby si žil svoj život úplne odovzdaný do Božích rúk.

otec Marek
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Čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?
Mt 19, 16 – 26



Meno svätca má grécky pôvod 
a znamená mierumilovný. Lyon-
ský biskup Irenej pochádzal 
z Malej Ázie a bol žiakom Poly-
karpa, cez ktorého nadväzuje na 
tradíciu apoštolov a evanjelistu 
Jána. Za cisára Marca Aurélia sa 
stal kňazom v Lyone. V roku 177 
alebo 178 sa stal nástupcom 
mučeníka a biskupa Pothina 
z Lyonu. Irenej bojoval proti 
gnosticizmu. Zrejme sa zaslúžil 
o misijnú činnosť na veľkých 
územiach východnej Gálie. 

O sklonku jeho života chýbajú overené správy. Podľa Gregora z Tours zomrel ako muče-
ník okolo roku 202. Pre Ireneja je náuka apoštolov zdrojom náboženských pravidiel 
a zdrojom pravdy. Náuku podľa jeho slov uchovávajú cirkvi, ktoré založili apoštoli, 
a biskupská postupnosť v nich udržuje správnosť ich náuky. Pretože biskupi sú nástupca-
mi apoštolov, majú charizmu pravdy. Medzi apoštolskými cirkvami prislúcha cirkvi 
v Ríme, založenej Petrom a Pavlom silnejšie prvenstvo. Na rozdiel od gnostického dualiz-
mu učil, že je jeden Boh, Stvoriteľ a Boh, Otec Ježiša Krista, jeden plán spásy a jedno 
zjavenie. Svätý Duch je princípom milosti a života. Kristus ako nový Adam vytvorí nové 
stvorenie, znova ho obnoví a privedie k počiatku. Popri novom Adamovi v Márii vidí 
novú Evu. Stvorenie je dobré a telo bude vzkriesené. Eucharistia je skutočným telom 
Krista, obetou novej zmluvy. Sv. Irenejovi ako teológovi a svedkovi apoštolskej a cirkev-
nej tradície, patrí osobitné ocenenie.

► Nocľah pre pútnikov. V utorok 14. augusta večer bude našou farnosťou 
prechádzať pútnická skupina z Michaloviec spolu s kňazmi a rehoľnými sestrami (tak 
ako po minulé roky). Aj teraz nás prosia o prijatie a nocľah na jednu noc (z utorka na 
stredu 14. – 15. august). Preto chcem poprosiť všetkých ochotných, ktorí by prijali 
pútnikov k sebe domov, aby sa zapísali na zoznam vzadu na stolíku. Uveďte meno, 
číslo domu a počet ľudí, ktorých môžete prenocovať. Večera pre nich bude spoločne 
pripravená na Obecnom úrade, takže doma im už nemusíte nič chystať. Vopred v ich 
mene ďakujem.
► Sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky. V stredu 15. augusta je prikázaný 
sviatok Uspenija – Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Svätá liturgia s myrovaním bude 
v Ľubovci večer o 18.00 hod.
► Odpust v Ľutine. Všetci sme srdečne pozvaní na archieparchiálnu odpustovú 
slávnosť v Ľutine 18. a 19. augusta. Hlavným celebrantom v nedeľu bude prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a kazateľom J. Em. Kardinál Kurt Koch, predse-
da Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Archijerejskú svätú liturgiu 
v nedeľu 19. augusta bude v priamom televíznom prenose vysielať TV Lux. Bližší 
program nájdete na plagáte alebo na webovej stránke www.bazilikalutina.sk.
► Sväté liturgie v nedeľu 19. augusta: 18.00 Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 26. augusta: 07.30 Janov; 09.00 Ľubovec; v sobotu – 25.08 
– 18.00 Ruské Pekľany

Oznamy

Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup

    V priebehu týždňa budeme prežívať jeden z najväčších mariánskych sviat-
kov – Zosnutie Presvätej Bohorodičky. Pozrime sa teda bližšie na to, ako 
vstúpilo slávenie tohto sviatku do života Cirkvi.

    Východná tradícia pomenovala túto premenu Máriinho života z pozemského na 
nebeský liturgickým názvom uspenie – zosnutie. A začala s úctou uspenskej Boho-
rodičky hneď po Efezskom koncile (r. 431). Tým sa odlišuje od západnej tradície, 
ktorá slávi sviatok od 7. stor, pod názvom Nanebovzatie Panny Márie. Je pozoru-
hodné, že až v našich časoch dozrel čas pre definitívne vyjadrenie Cirkvi – dogmu 
o viere, ktorá tu bola prítomná dlhé stáročia. Cirkev ústami Pia XII. v roku 1950 
vyhlásila: „Je Bohom zjavenou pravdou, že nepoškvrnená vždy panenská Matka 
Božia, Mária, po skončení svojho pozemského života bola vzatá s telom i dušou do 
nebeskej slávy“ (DS 3903). 
Svätý Ján Damascénsky, ktorý je najslávnejším hlásateľom tejto zdedenej pravdy, 
porovnával telesné nanebovzatie požehnanej Božej Matky s jej ostatnými darmi 
a výsadami, s veľkou výrečnosťou povedal: „Patrilo sa, aby telo tej, ktorá si pri 
pôrode zachovala neporušené panenstvo, bolo aj po smrti uchované od akéhokoľvek 
porušenia. Patrilo sa, aby tá, ktorá nosila Stvoriteľa v lone ako dieťa, bývala 
v Božích príbytkoch. Patrilo sa, aby nevesta, s ktorou sa zasnúbil Otec, prebývala 
v nebeských komnatách. Patrilo sa, aby tá, ktorá sa dívala na svojho Syna na kríži 
a nastavila hruď meču bolesti, od ktorého bola uchránená pri pôrode, hľadela na 
neho, aj keď sedí pri Otcovi. Patrilo sa, aby Božia Matka vlastnila to, čo má jej Syn, 
a aby ju celé stvorenie uctievalo ako Božiu Matku a služobnicu.“
Svätý Germán Carihradský bol presvedčený, že telo Bohorodičky Panny Márie 
ostalo neporušené a že jeho nanebovzatie zodpovedá nielen jej božskému materstvu, 
ale aj zvláštnej svätosti jej panenského tela: „Ty sa zjavuješ, ako je napísané, 
‚v kráse‘. Tvoje panenské telo je celé sväté, celé čisté, celé Božím príbytkom, 
a preto sa ani neskôr nemôže rozpadnúť na prach. Premenilo sa, keďže bolo ľudské, 
pre vznešený neporušiteľný život. Ale to isté je živé a veľmi slávne, neporušené 
a účastné na dokonalom živote.“
Iný veľmi starý spisovateľ tvrdí: „Teda preslávna Matka Krista, nášho Boha a Spasi-
teľa, darcu života a nesmrteľnosti, dostáva život od toho a v neporušiteľnom tele je 
naveky s tým, ktorý ju vzkriesil z hrobu a vzal k sebe, ako to vie iba on.“
Všetky tieto výroky a úvahy svätých otcov opierajú sa o Sväté písmo ako o najhlbší 
základ. A ono nám takmer stavia pred oči, ako veľmi úzko je požehnaná Božia 
Matka spojená so svojím Božským Synom a má stále účasť na jeho osude.
       (zdroj: grkatba.sk)

Kondák, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, aby sa za nás ustavične modlila.
Stala sa našou pevnou nádejou. Darca života ju uviedol do večnej blaženosti,
lebo v jej panenskom lone prijal telo.

otec Marek

Duchovné vedenie


