
PONDELOK 19. august
Mučeník Andrej Stratopedarcha a spol.
1 Kor 2, 3c – 15, zač. 171; Mt 23, 13 – 
22, zač. 94; (HS: 410;PZ: 393)
07.00  za zdravie a požehnanie Štefana 
Maďara

UTOROK 20. august
Prorok Samuel
2 Kor 2, 14 – 3, 3, zač. 172; Mt 23, 23 – 
28, zač. 95; (HS: 410;PZ: 393)
18.00 + Helena Harausová

STREDA 21. august
Apoštol Tadeáš
2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173; Mt 23, 29 – 
39, zač. 96; (HS: 410;PZ: 393)
18.00 + z rodiny Bartkovej

ŠTVRTOK 22. august
Mučeník Agatonik a spol.
2 Kor 4, 1 – 6, zač. 175; Mt 24, 13 – 28, 
zač. 99; (HS: 410;PZ: 393)
18.00 + František Boroš

PIATOK 23. august
Zakončenie sviatku Zosnutia Presvä-
tej Bohorodičky
2 Kor 4, 13 – 18, zač. 177; Mt 24, 27 – 
33. 42 – 51, zač. 100; (HS: 410;PZ: 393)
18.00 + Dana (s panychídou)

SOBOTA 24. august
Hieromučeník Eutychés
1 Kor 1, 3 – 9, zač. 123; Mt 19, 3 – 12, 
zač. 78; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Vasiľ a Irena Kuzmiakovci

NEDEĽA 25. august
11. nedeľa po Päťdesiatnici
Blažený hieromučeník Metod Domi-
nik Trčka
1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141; Mt 18, 23 – 
35, zač. 77; (HS: 144, 414; PZ: 97, 397), 
hlas 2.; 11.00 hod. 

PONDELOK 26. august
Mučeníci Adrián a Natália
2 Kor 5, 10 – 15, zač. 179; Mk 1, 9 – 15, 
zač. 2; (HS: 154; PZ: 108)
18.00 + Ján, Júlia, Andrej, Mária

UTOROK 27. august
Prepodobný Pimen
2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180; Mk 1, 16 – 
22, zač. 3; (HS: 155; PZ: 109)
18.00  za zdravie a požeh. Miroslava

STREDA 28. august
Prepodobný otec Mojžiš Etiópsky
2 Kor 6, 11 – 16, zač. 182; Mk 1, 23 – 
28, zač. 4; (HS: 156; PZ: 111)
18.00 + Anna Svatová

ŠTVRTOK 29. august
Sťatie hlavy Jána Krstiteľa. Zdržanli-
vosť od mäsa
Sk 13, 25 – 33a, zač. 33; Mk 6, 14 – 30, 
zač. 24;(HS: 415; PZ: 399; HP: 432)
08.00 + Drahoslav

PIATOK 30. august
Patriarchovia Alexander, Ján a Pavol Nový
2 Kor 7, 10 – 16, zač. 184; Mk 2, 18 – 
22, zač. 9; (HS: 159; PZ: 114)
18.00 + Helena Paločková

SOBOTA 31. august
Uloženie pásu Presvätej Bohorodičky
1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b; Mt 20, 29 – 
34, zač. 82; (HS: 417; PZ: 400)
07.00  za zdravie a požehnanie pomoc-
níkov pri príprave slávnosti v 
Ruských Pekľanoch

NEDEĽA 1. september
12. nedeľa po Päťdesiatnici. Začiatok 
cirkev. roka. Prepod. Simeon Stĺpnik
1 Kor 15, 1 – 11, zač. 158; Mt 19, 16 – 
26, zač. 79; (HS: 145, 262, 188; PZ: 99, 
232, 145), hlas 3.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

    Aké myšlienky vám napadajú vo chvíli, keď sa vám nedarí to, čo práve robíte, a vo 
vašej blízkosti je niekto, komu ide tá istá práca jedna radosť? Na začiatku možno 
začnete rozmýšľať nad tým, kde ste urobili chybu. Ale keď to nepomáha, keď sa 
ďalej nič nemení, postupne prichádzajú myšlienky hnevu, zlosti a závisti. Ako je to 
možné? Prečo ja nie a on áno? 
   Prečo sme ho nemohli vyhnať my? To je otázka, ktorú položili Ježišovi aj jeho 
učeníci hneď po tom, ako boli chvíľku sami. Zažili svoju vlastnú bezmocnosť, keď 
ich prosil o pomoc jeden zúfalý otec. Jeho syn veľmi trpel od zlého ducha, bol náme-
sačný a často padol aj do ohňa aj do vody. Učeníci sa mu pokúšali pomôcť, skúšali 
toho ducha vyhnať, ale bezúspešne. A v evanjeliu sa ďalej spomína, že Ježiš len 
zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. Ježiš to 
urobil s takou jednoduchosťou a ľahkosťou. Myslíte si, že sa to aj učeníkom ľahko 
prijímalo? Prečo sa netešili a nepovedali: „Nám sa to síce nepodarilo, ale, chvála 
Bohu, tebe, Ježišu, áno“? Veď nie je dôležité, cez koho oslobodenie a uzdravenie 
prišlo, hlavne, že je chlapec zdravý. Oni sa vo svojom vnútri nezaoberali tým, čo 
ostatní ľudia: „Aké veľké veci sme dnes videli. Aká veľká je Božia moc. Aké šťastie 
mali ten otec aj jeho syn, že sa stretli s Ježišom.“ Ich trápili iné myšlienky. Prečo sa 
nám to nepodarilo? Prečo sme ho nemohli vyhnať my? Bez ohľadu na to, čo im Ježiš 
odpovedá, je tu jeden zásadný rozdiel. Kto je Ježiš a kto sú učeníci. Akoby v momen-
te svojho neúspechu zabudli, že Ježiš nie je jeden z nich. Že on nie je jeden z mno-
hých učiteľov Izraela. Ten zásadný rozdiel je v tom, že on je Boh. Boží Syn. A mne 
sa táto situácia, keď sa učeníci pýtajú: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ veľmi 
silne spája s pokušením v raji: „Budete ako Boh“ (Gn 3, 5). Chcieť sa rovnať Bohu. 
Máme problém zo svojej obmedzenosti a slabosti. A je zaujímavé, že nás netrápi to, 
že nemilujeme ako Boh. Že nevieme odpúšťať a byť milosrdní ako Boh, že nevieme 
tak slúžiť, ako slúži Boh, ale to, že nevieme konať znamenia, aké koná Boh. A to je 
prejav pýchy. Pokorný človek vie prijať svoju nedokonalosť, uvedomuje si stále to, 
kým je. Rozmýšľam nad tým, ako by to vyzeralo, keby tam v tej chvíli bola Mária, 
Ježišova matka. Viem si ju predstaviť v situácii, že by bola jej modlitby vypočutá 
a zlý duch by bol preč. Veď aj v súčasnosti je veľkou duchovnou ochranou a pomo-
cou pre exorcistov. Ale viem si ju veľmi dobre predstaviť aj v situácii, kedy by sa na 
jej príhovor chlapec neuzdravil. Prijala by to s takým pokojom a pokorou, ako veľa 
iných udalostí v jej živote. Myslíte si, že neprosila pomoc pre svojho syna, keď trpel? 
Ona však vždy bola tou, čo o sebe povedala – služobnicou Pána.

otec Marek
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► Poďakovanie za pomoc pútnikom. Chcem sa poďakovať v mene všetkých 
pútnikov aj v mene svojom za ich prijatie a pomoc s ubytovaním a prípravou 
pohostenia. Každému, kto sa zapojil akýmkoľvek spôsobom, srdečné Pán Boh 
zaplať!
► Sväté liturgie v nedeľu 25. augusta: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec. V túto nedeľu je odpustová slávnosť v Michalovciach ku sviatku bl. 
mučeníka kňaza Metoda Dominika Trčku. 
► Sviatok sťatia hlavy Jána Krstiteľa. Vo štvrtok 29. augusta je sviatok Usikno-
venija – Sťatia hlavy proroka a predchodcu Jána Krstiteľa. Keďže je v tento deň aj 
štátny sviatok, svätá liturgia bude v Ľubovci ráno o 08.00 hod. V tento deň sa 
zachováva zdržanlivosť od mäsa. 
► Sväté liturgie v nedeľu 1. septembra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec. V túto nedeľu je zároveň aj začiatok Indiktu – nového cirkevného roka.
► Odpust v Ľubovci. Odpustová slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky sa 
uskutoční v nedeľu 8. septembra.

Oznamy
    Na 22. september tohto roka sa v Bratislave pripravuje tretí Národný pochod 
za život. Ak chceme manifestovať radosť z daru každého ľudského života, je 
dôležité, aby naše srdcia boli pred Bohom sväté a čisté. Preto bola pripravená 
príručka k verejnému odproseniu za hriechy proti daru ľudského života -- kajúca 
tryzna. Postupne uverejňujeme časti príručky duchovnej prípravy. 

Cesta pokánia

Pokánie má tri fázy: uznanie, vyznanie a nárek.

   Uznanie je prijatie, že konkrétny čin a správanie v minulosti bolo zlé. Vyžaduje 
si to pokoru srdca a odvahu pomenovať veci tak, ako boli. „Hrešili sme ako naši 
otcovia, konali sme bezbožne, páchali sme neprávosť…“ (Ž 106, 6)

   Vyznanie zahŕňa priznanie hriechu ako urážky Boha a prosbu o odpustenie. Vo Svätom 
písme nachádzame príklady mužov, ktorí prednášali modlitbu pokánia. Tak milovali 
svoj národ, že sa vo svojej modlitbe identifikovali s ich hriechmi. Napr. Daniel a Nehemi-
áš boli spravodliví ľudia a nespôsobili to, že sa ocitli v babylonskom zajatí, no žali dôsled-
ky rozhodnutí svojich otcov: „Vyznávam hriechy izraelských synov, ktorými sa prehreši-
li proti tebe. Aj ja, aj dom môjho otca sme hrešili“ (Neh 1, 7; porov. tiež Dan 9).

    Nárek zahŕňa žiaľ celej osoby, vnútornú ľútosť, reakciu srdca nad otrasnou realitou 
hriechu. Náreky sú v skutočnosti jedna z foriem hebrejskej modlitby, ktorá vyplýva 
z precítenia Božej svätosti: „Oči mám zoslabnuté od sĺz, vnútro mám rozbúrené, pečeň 
sa mi na zem rozteká pre skazu dcéry môjho ľudu, že nemluvňa i dojča hynú na uliciach 
mesta… Zo srdca volaj k Pánovi, sionská dcéra, panna; sťa potok nech ti tečú slzy vo 
dne i v noci; nedaj si odpočinku, nech ti neustáva zrenica! Povstaňže, kvíľže v noci 
začiatkom nočných bdení; vylej si srdce ako vodu pred Pánovou tvárou, k nemu si 
dvíhaj ruky za život svojich detí“ (Nár 2, 11. 18 – 19).

Zástupné pokánie
    Ako môžeme robiť pokánie za hriechy, ktoré sme nevykonali? Pápež Ján Pavol II. 
v liste Incarnationis mysterium, ktorým vyhlásil Veľké jubileum roku 2000, píše: 

„Treba však uznať, že dejiny zaznamenávajú aj nemálo prípadov, ktoré sú určitým 
protisvedectvom kresťanstva. Pre puto, ktoré nás v tajomnom tele spája jedných 
s druhými, my všetci, hoci za to nenesieme osobnú zodpovednosť, a ani nechceme 
nahrádzať súd Boha, ktorý jediný pozná srdcia, nesieme ťarchu omylov a previnení 
tých, ktorí nás predišli. Ale aj my, dietky Cirkvi, sme zhrešili a Kristovej Neveste 
zabránili, aby zažiarila v plnej svojej kráse. Náš hriech bol prekážkou pôsobenia Sväté-
ho Ducha v srdci mnohých ľudí. Naša slabá viera zavinila upadnutie do ľahostajnosti 
a vzdialila mnohých od opravdivého stretnutia s Kristom. Ako Petrov nástupca žiadam, 
aby Cirkev, silná svätosťou, ktorú prijíma od svojho Pána, kľakla si v tomto roku pred 
Bohom a prosila o odpustenie za minulé i prítomné hriechy svojich dietok. Všetci 
zhrešili a nikto sa nemôže pokladať pred Bohom za spravodlivého (porov. 1 Kr 8, 46). 
Nech sa bez strachu opakuje: ,Zhrešili sme‘ (Jer 3, 25), ale nech sa udržuje aj živá istota, 
že ,kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť‘ (Rim 5, 20). Objatie, 
ktoré Boh rezervuje tomu, kto mu v pokání ide v ústrety, bude spravodlivou odmenou 
za pokorné uznanie vlastných i cudzích previnení, založené na povedomí hlbokého 
puta, ktoré spája medzi sebou všetky údy tajomného Kristovho tela“ (IM 11).

otec Marek

Duchovné vedenie

Samuel bol významným starozákonným prorokom. Jeho meno doslovne znamená 
„jeho meno je Boh“. Jeho otec bol levita a volal sa Elkána (1 Sam 1,1. 21). Jeho 
matka Anna nemohla mať najskôr deti, a preto prosila Boha o pomoc. Tak sa jej do 
roka narodil syn, ktorého z vďačnosti zasvätila Bohu. Samuel mal ešte troch bratov 
a dve sestry (1 Sam 2, 21). Stal sa prorokom ešte ako chlapec, keď mal oznámiť 

Hélimu Božie posolstvo. Celý Izrael neskôr 
spoznal, že Samuel je naozaj Božím proro-
kom. Okrem toho sa stal i sudcom. Stále 
vyzýval Izraelitov, aby zavrhli modlárstvo 
a slúžili iba pravému Bohu. Ľud ho požia-
dal, aby im ustanovil kráľa tak, ako to bolo 
vtedy bežné u iných národov. Izraeliti 
dovtedy nemali žiadneho kráľa, lebo ich 
kráľom bol sám Boh. Boh síce vypočul ich 
žiadosť, ale vopred varoval, aké to bude 
mať aj negatívne následky. Samuel dostal 
presné pokyny, ako postupovať. Za prvého 
izraelského kráľa bol vybratý a pomazaný 
Saul z Benjamínovho kmeňa (1 Sam 8, 6 – 
10). Tento prvý kráľ dvakrát hrubo porušil 
Božie nariadenie, preto Boh Samuela 
vyzval, aby najskôr odsúdil Saulovo správa-
nie a oznámil mu Božie rozhodnutie, že jeho 
kraľovanie Boh čoskoro ukončí. Samuel 
dostal poverenie, aby za nového kráľa nad 
Izraelom pomazal Dávida.  Po smrti proroka 
Samuela ho oplakával celý Izrael a bol 
pochovaný v Ráme (1 Sam 25, 1).

Svätý prorok Samuel


