
PONDELOK 5. august
Obdobie pred sviatkom Premenenia 
Pána. Mučeník Eusignios
1 Kor 11, 31 – 12, 6, zač. 150; Mt 18, 1 
– 10, zač. 74; (HS: 404; PZ: 387)
07.00 + Drahoslav

UTOROK 6. august
Premenenie Pána. Myrovanie
2 Pt 1, 10 – 19, zač. 65; Mt 17, 1 – 9, 
zač. 70; (HS: 405; PZ: 387)
18.00 za zdravie a požehnanie Marty 
(80 r.) s rodinou
 
STREDA 7. august
Prepodobný mučeník Domécius
1 Kor 13, 4 – 14, 5, zač. 154; Mt 20, 1 – 
16, zač. 80; (HS: 405; PZ: 387)

ŠTVRTOK 8. august
Biskup Emilián Vyznávač
1 Kor 14, 6 – 19, zač. 155; Mt 20, 17 – 
28, zač. 81; (HS: 405; PZ: 387)

PIATOK 9. august
Apoštol Matej
1 Kor 14, 26 – 40, zač. 157; Mt 21, 12 – 
14. 17 – 20, zač. 83b (HS: 408; PZ: 390)

SOBOTA 10. august
Mučeník a archidiakon Vavrinec
Rim 14, 6 – 9, zač. 113; Mt 15, 32 – 39, 
zač. 64; (HS: 405; PZ: 387)

NEDEĽA 11. august
Deviata nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeník Euplos
1 Kor 3, 9 – 17, zač. 128; Mt 14, 22 – 
34, zač. 59; (HS: 152, 405; PZ: 106, 
387); hlas 8.; 11.00 hod. 

PONDELOK 12. august
Mučeníci Fótios a Anikét
1 Kor 15, 12 – 19, zač. 159; Mt 21, 18 – 
22, zač. 84; (HS: 405; PZ: 387)
07.00  za zdravie a požehnanie Márie 
Slebodníkovej (50 r.)

UTOROK 13. august
Zakončenie sviatku Premenenia Pána
1 Kor 15, 29 – 38, zač. 161; Mt 21, 23 – 
27, zač. 85; (HS: 405; PZ: 387)
18.00 + Štefan Forgoš

STREDA 14. august
Prorok Micheáš. Obdobie pred sviat-
kom Zosnutia Bohorodičky
1 Kor 16, 4 – 12, zač. 165; Mt 21, 28b – 
32, zač. 86; (HS: 410, 156; PZ: 393, 111)
18.00 za zdr. a pož. Ľuboša Martona (50 r.)

ŠTVRTOK 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

PIATOK 16. august
Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu
2 Kor 1, 12 – 20, zač. 169; Mt 22, 23 – 
33, zač. 91 (HS: 412; PZ: 395)
18.00 za zdr. a pož. Jany Turčíkovej (50 r.)

SOBOTA 17. august
Mučeník Myrón
Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 17, 24 – 
18, 4, zač. 73; (HS: 410;PZ: 393)
07.00  za zdravie a požehnanie Jozefa 
Boroša s rodinou 

NEDEĽA 18. august
10. nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeníci Flórus a Laurus
1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 17, 14 – 
23a, zač. 72; (HS: 143, 410; PZ: 96, 
393); hlas 1.; 18.00 hod.

zdroj: Slovo

    Naša obec má necelých päťsto obyvateľov. Verím, že ste dobre počúvali príbeh 
dnešného nedeľného evanjelia a zachytili ste údaj päťtisíc. Toľko mužov, okrem 
ďalších žien a detí, sa zišlo na mieste, kde sa chcel Ježiš s učeníkmi utiahnuť do 
samoty. Viac ako desať – možno pätnásť Ľubovcov predstavuje ten zástup ľudí, 
ktorého sa Ježiš ujme. Najprv im uzdravuje chorých a potom ich všetkých nasýti. 
Práve to posledné slovíčko – nasýti – ma zaujalo najviac. Nájdete ho vo vete: „Všetci 
jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť košov zvyšných odrobín.“ 
    Slovíčko nasýti je významovo niečo celkom iné, ako napríklad slovo nakŕmi. 
Kŕmia sa malé deti, ktoré ešte nevedia sami jesť. Alebo napríklad chorí, ktorí na to 
nemajú silu, či starí ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. A potom sa ešte kŕmia 
zvieratá, ktoré doma chováme. Kŕmiť znamená dávať pokrm, keď však hovoríme 
o sýtení, viac tým myslíme na celkové naplnenie našich potrieb. Veľmi sa mi páči 
biblický citát z Knihy Genezis (25, 8) o konci Abrahámovho života. Jeden z prekla-
dov tohto verša znie: „I zomrel Abrahám, zomrel v utešenom veku, starý a sýty 
svojich dní.“ 
    Sýtiť niekoho teda v prenesenom význame znamená napĺňať jeho potreby, naplniť 
jeho život. A to je to, čo chce, čo túži robiť Boh. Sýtiť nás. Sýtiť vo všetkom, čo 
potrebujeme, aby bol naplnený celý náš život, nielen náš žalúdok. Keď na púšti pri 
putovaní do zaľúbenej zeme dáva izraelskému národu mannu, nechce ich len nakŕ-
miť, chce ich nasýtiť a dáva im svoju dobrotu. Keď im vyvádza vodu zo skaly, 
nechce ich len napojiť, on im dáva svoju lásku. Keď im v zasľúbenej zemi dáva 
mestá, ktoré nestavali, a vinice, ktoré nesadili, nedáva im len hmotné zabezpečenie, 
dáva im sám seba a svoju lásku. Vo všetkom, čo dáva Boh človeku, dáva sám seba. 
Keď posiela živý chlieb z neba, svojho milovaného Syna, znova je to nielen všeliek 
na naše choroby, traumy a hriechy. Je to jeho láska, ktorá v Ježišovi prichádza k nám, 
aby nás nasýtila. Aj dnešný príbeh o zázračnom rozmnožení piatich chlebov a dvoch 
rýb je viac než len víťazstvo nad hladom. Celé sa to začína Ježišovým pohľadom na 
veľký zástup, nad ktorým sa zľutoval. Iný evanjelista (Mk 6, 34) ešte dopĺňa, že 
vyzerali ako ovce bez pastiera a učil ich mnohým veciam. Potom uzdravuje chorých, 
ktorých majú so sebou, a nakoniec dáva aj jedlo. Detail na konci príbehu – dvanásť 
košov plných odrobín a zvyškov nádherne potvrdzuje obraz nasýtenia celého národa. 
     Aj nás chce náš nebeský Otec sýtiť. Preto hľadaj za každým dobrom, ktoré dostá-
vaš, lásku toho, ktorý sa ti chce dávať, aby neboli naplnené len tvoje potreby, ale 
hlavne tvoje srdce. 

otec Marek
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► Stretnutie pri Božom slove na fare bude o 18.30 h. 
► Sviastok Premenenia Pána. V utorok 6. augusta je sviatok Preobraženija – 
Premenenia Pána. Svätá liturgia s myrovaním bude v Ľubovci o 18.00 hod.
► Dovolenka. V priebehu tohto týždňa nebudú u nás v chráme sväté liturgie od 
stredy do soboty, z dôvodu čerpania dovolenky.   
► Prijatie pútnikov. V utorok 13. 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 – 13. – 14. 
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, len aby sa mohli u vás umyť a prespať. 
Vopred v ich mene ďakujem.
► Sväté liturgie v nedeľu 11. augusta: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec. V túto nedeľu je pri všetkých liturgiách zbierka na katechizáciu a katolíc-
ke školy. 
► Sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Vo štvrtok 15. augusta je prikázaný 
sviatok Uspenija – Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Svätá liturgia s myrovaním 
bude v Ľubovci večer o 18.00 hod.
► Odpustová slávnosť v Ľutine. Všetci sme 17. a 18. augusta srdečne pozvaní na 
archieparchiálnu odpustovú slávnosť v Ľutine. Hlavným celebrantom a kazateľom 
v nedeľu bude prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Archijerejskú 
svätú liturgiu v nedeľu 18. augusta bude v priamom televíznom prenose vysielať 
RTVS. Bližší program nájdete na plagáte alebo na webovej stránke www.bazilika-
lutina.sk. Svätá liturgia v nedeľu 18. augusta bude v Ľubovci o 18.00 hod.
V Janove a Ruských Pekľanoch sväté liturgie nebudú.

Oznamy
    Na 22. september tohto roka sa v Bratislave pripravuje tretí Národný 
pochod za život. Ak máme čo najlepšie manifestovať radosť z daru každého 
ľudského života, je dôležité, aby naše srdcia boli pred Bohom sväté a čisté. 
Z tohto dôvodu bola pripravená príručka k verejnému odproseniu za naše 
hriechy proti daru ľudského života, tzv. kajúca tryzna. Na stránkach hlásni-
ka postupne uverejňujeme jednotlivé časti príručky duchovnej prípravy. 

Sociálny hriech
     Je dôležité, aby sme vnímali nesmiernu šírku zodpovednosti a spletitosť súvis-
lostí, lebo len tak pochopíme naliehavosť a komplexnosť odprosenia, ktoré 
chceme vykonať. Keď sv. Ján Pavol II. uvažuje o príčinách útokov na nenarodené 
deti, poukazuje na komplexné javy ako napr. štruktúra hriechu, kultúra smrti 
alebo sprisahanie proti životu, ktoré zasahujú nielen jednotlivcov a rodiny, ale aj 
celé národy a štáty (EV 12). Naozaj, ženy síce podstupujú umelý potrat, ale poväč-
šine sú len málo vinné. Zabúdame pritom na omnoho väčších páchateľov, ktorí si 
často alibisticky umývajú ruky ako Pilát, vraviac: „Ja nemám vinu na krvi tohto 
človeka. To je vaša vec!“ (Jn 14, 24).

Kto všetko je teda spoluzodpovedný? Koho a čoho sa môže týkať odprosenie?
• Muži (manželia, partneri), ktorí pre svoju ľahostajnosť či sebectvo neboli pre 
ženu oporou v tehotenstve.
• Lekári a zdravotníci, ktorí sa spreneverili svojmu poslaniu chrániť a liečiť 
každého človeka.
• Politici, ktorí zo zištných dôvodov, zo strachu alebo ľahostajnosti odopreli 
nenarodeným právnu ochranu.
• Voliči, ktorí nedbali na programový profil politických kandidátov.
• Mediálni pracovníci, ktorí vnášali do verejnej mienky hodnoty sebectva, nevia-
zanosti, bezbožnosti, neúcty.
• Kňazi, ktorí zanedbali hlásanie pravdy o hodnote ľudského života, o zle potratu, 
antikoncepcie a umelého oplodnenia.
• Farské komunity, ktoré zostali nevšímavé voči ženám a rodinám v núdzi.
• Dospelí, ktorí boli deťom na pohoršenie a vystavovali ich neviazanej sexualizá-
cii a pornografii.
• Príbuzní, kolegovia, známi, ktorí znevažovali alebo vysmievali ženy pre ich 
tehotenstvo.
• Členovia Cirkvi za osobnú pasivitu, mlčanie, nevšímavosť alebo neochotu 
zapojiť sa do diel ochrany života.
• Členovia Cirkvi za hriechy nevery, rozvodu, potratu… ktoré sú na pohoršenie 
spoločnosti.
• Manželia za nedodržanie sľubu daného pri sobáši, že budú prijímať deti ako 
Boží dar.
• Rodičia a starí rodičia, ktorí navádzali či nútili svoje deti a vnúčatá k umelému 
potratu alebo umelému oplodneniu.
• Majitelia lekární a farmaceuti, ktorí sa podieľali na výdaji prípravkov spôsobu-
júcich umelý potrat…
Okruh spoluvinníkov je zaiste širší. V týždňoch prípravy pred realizáciou 
kajúcnej tryzny, keď sa budete spoločne stretať, zdieľať a modliť, Boží Duch vám 
bude otvárať zrak srdca pre hlbšie poznanie ďalších príčin, vzťahov a následkov, 
ktoré súvisia s potratovou praxou.

otec Marek

Duchovné vedenie

Meno svätca má grécky pôvod a znamená „ten, ktorý 
stavia“. Bol mníchom z Perzie. Žil za čias Konštantína 
Veľkého v kláštore mesta Nisibis, na vtedajších hranici-
ach medzi Perziou a Rímskou ríšou. Vraj ho pre závisť 
spolubratov vyhnali z kláštora. Tak odišiel do Kláštora 
sv. Sergeja a Bakcha v arménskom Theodosiopolise  (v 
súčasnosti turecké mesto Erzurum). Archimandrita 
Urbel ho dal vysvätiť za diakona. Chcel, aby sa stal aj 
kňazom, no keď sa Domécius o tom dozvedel, utiekol 
do hôr severne od Nisibisu. Usadil sa tam na jednom 
vrchu a viedol prísny život. Pridávali sa k nemu aj ďalší 
učeníci. Tam ho ukameňovali vojaci cisára Juliána 
Odpadlíka aj s dvoma jeho učeníkmi. Prepodobný 
mučeník Domécius zomrel v roku 363. Kult k svätému 
Doméciovi je historicky overený od začiatku 6. storo-
čia. Je rozšírený najmä v sýrskom meste Parthen.

Svätý prepodobný mučeník Domécius 


