
PONDELOK 23. august
Zakončenie sviatku Zosnutia Presvä-
tej Bohorodičky
2 Kor 12, 10 – 19, zač. 195; Mk 4, 10 – 
23, zač. 16; (HS:410; PZ: 393)
07.00 + Ján Štofan

UTOROK 24. august
Hieromučeník Eutychés
2 Kor 12, 20 – 13, 2, zač. 196; Mk 4, 24 
– 34, zač. 17; (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + z rodiny Paľuchovej

STREDA 25. august
Blažený hieromučeník Metod Domi-
nik Trčka
2 Kor 13, 3 – 13, zač. 197; Mk 4, 35 – 
41, zač. 18; (HS: 414; PZ: 397)
18.00 + Mária, Anna, Ján, Vojtech

ŠTVRTOK 26. august
Mučeníci Adrián a Natália
Gal 1, 1 – 10, 1, 20 – 2, 5, zač. 198; Mk 
5, 1 – 20, zač. 19; (HS: 157; PZ: 112)
18.00 + Michal a Helena Gumanovci

PIATOK 27. august
Prepodobný Pimen
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 požehnanie Jozefa, 
Petry, Dominika a Damiána

SOBOTA 28. august
Prepodobný Mojžiš Etiópsky
1 Kor 4, 1 – 5, zač. 130; Mt 23, 1 – 12, 
zač. 93; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + z rodiny Štofanovej a Mačišá-
kovej

NEDEĽA 29. august
14. nedeľa po Päťdesiatnici. Sťatie 
hlavy Jána Krstiteľa. Myrovanie; 
zdržanlivosť od mäsa
Sk 13, 25 – 33a, zač. 33; Mk 6, 14 – 30, 
zač. 24; (HS: 148; 415; PZ: 101; 399)
Hlas 5; 11.00 hod.

PONDELOK 30. august
Patriarchovia Alexander, Ján a Pavol Nový
Gal 2, 11 – 16, zač. 202; Mk 5, 24 – 34, 
zač. 21; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 za zdr. a požeh. Márie Baranovej

UTOROK 31. august
Uloženie pásu Presvätej Bohorodičky
Gal 2, 21 – 3, 7, zač. 204; Mk 6, 1 – 7. 
zač. 22; (HS: 417; PZ: 400)
18.00 + Anatolij

STREDA 1. september
Začiatok cirkevného roka. Prepodob-
ný Simeon Stĺpnik
1 Tim 2, 1 – 7, zač. 282; Lk 4, 16 – 22a, 
zač. 13; (HS: 262; 179; 188; PZ: 232; 
135; 145)
07.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Kešeľakovej a Jurkovej

ŠTVRTOK 2. september
Mučeník Mamant
Gal 3, 23 – 4, 5, zač. 208; Mk 6, 30 – 45, 
zač. 25; (HS: 157; PZ: 112)
18.00 + Michal a Helena Gumanovci

PIATOK 3. september
Hieromučeník Antim
Gal 4, 8 – 21, zač. 210; Mk 6, 45 – 53, 
zač. 26; (HS: 159; PZ: 114)
18.00 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

SOBOTA 4. september
Hieromučeník Babylas
1 Kor 4, 17 – 5,5, zač. 132; Mt 24, 1 – 
13, zač. 97; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 za zdravie a požehnanie Heleny 
Turčíkovej

NEDEĽA 5. september
15. nedeľa po Päťdesiatnici. Prorok 
Zachariáš
2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 22, 35 – 
46, zač. 92; (HS: 149; PZ: 103)
Hlas 6; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

Liturgický program

► Keď človek vkročil svojou nohou na Mesiac, bola vyslovená veta, ktorá sa stala 
slávnou: „Toto je malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo.“ A naozaj, ľudstvo 
dosiahlo historický medzník. Ale dnes, na Nanebovzatie Panny Márie, slávime nekonečne 
väčší dosiahnutý cieľ. Mária vkročila svojimi nohami do nebeského raja.
► Málo nám osoží ísť na Mesiac, ak nežijeme ako bratia na Zemi. Ale to, že jedna z nás 
prebýva v nebi s telom, nám dáva nádej: chápeme, že sme vzácni, predurčení vstať z 
mŕtvych. Boh nenechá zmiznúť naše telo v ničote.
► S Bohom nič nebude stratené! V Márii je cieľ dosiahnutý a my máme pred očami 
dôvod, prečo kráčame: nie získavať veci tu dole, ktoré zanikajú, ale získať domov tam 
hore, ktorý je navždy.
► Panna Mária je hviezda, ktorá nás orientuje. Ona nás predišla. Ona, ako učí koncil, 
„svieti putujúcemu Božiemu ľudu ako znamenie bezpečnej nádeje a útechy“.
► Koľkokrát sa my naopak nechávame prevyšovať ťažkosťami a pohlcovať strachmi! 
Mária však nie, pretože dáva vo svojom živote prvoradú veľkosť Bohu.
► Ak zabúdame na dobrodenia, srdce zakrpatieva. Ale ak ako Mária pamätáme na veľké 
veci, ktoré Pán koná, ak ho aspoň raz denne velebíme, potom robíme veľký krok.
► Máriiným dôvodom k jasaniu je Boh. Možno sme už aj my jasali kvôli Pánovi. Zvyk-
neme jasať kvôli dosiahnutému výsledku, kvôli dobrej správe, no dnes nás Mária učí jasať 
v Bohu. Prečo? Lebo on, Boh, robí veľké veci.
► Mária nám ukazuje, že ak chceme, aby bol náš život šťastný, na prvom mieste musí byť 
Boh, pretože iba on je veľký. Koľkokrát však naopak žijeme tak, že sa ženieme za vecami, 
čo málo zavážia: predsudky, nevraživosť, rivalita, závisť, klamné predstavy, materiálny 
prepych... Koľko malicherností je v živote! To vieme. Mária dnes pozýva zdvihnúť zrak k 
veľkým veciam, ktoré Pán urobil práve v nej.
► Ako každá matka, aj Mária chce svojim deťom len to najlepšie a hovorí nám: „Ste 
vzácni v Božích očiach; neboli ste stvorení pre malé uspokojenia sveta, ale pre veľké 
radosti neba.“
► Nechajme sa vziať za ruku Pannou Máriou. Zakaždým, keď vezmeme do rúk ruženec 
a modlíme sa k nej, robíme krok napred k veľkému cieľu života.
► Svätá Panna Mária, Brána nebeská, nech nám pomáha hľadieť každý deň s dôverou a 
radosťou tam, kde je náš pravý domov, kde je ona, ktorá nás ako matka očakáva.

otec  Marek
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Myšlienky Svätého Otca Františka 
k slávnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky



► Duchovná príprava na príchod Svätého Otca. Vo farnosti sme začali duchovnú 
prípravu na príchod Svätého Otca pred vyloženou Eucharistiou pri celodennej poklone v 
prvý piatok mesiaca, kedy sa začala k tejto udalosti oficiálna 40-dňová príprava Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku. Zároveň bola zverejnená brožúrka duchovnej prípravy pred 
návštevou Svätého Otca. Nájdete ju na stránke http://www.grkatpo.sk/?navstevapapeza.
► Celoslovenská príprava. Duchovnú prípravu budeme realizovať v osobnej, 
rodinnej a farskej rovine. Predovšetkým vás pozývame k dennej modlitbe za cestu 
Svätého Otca. V brožúrke sú aj ďalšie texty, napr. Duchovný dar pre Svätého Otca, 
ktorý môžeme začať napĺňať, myšlienky k Božiemu slovu na každý deň, dvanásť 
katechéz a iné. Všetky modlitby, pôsty, obety a skutky duchovného a telesného milosr-
denstva obetujme na úmysel za jeho návštevu. 
► Dobrovoľníci. Aj pri  návšteve Svätého Otca v Prešove, 14. septembra 2021, sú 
potrební ľudia, ktorí sú ochotní prežiť túto udalosť špeciálnym spôsobom – ako dobro-
voľníci. Dobrovoľník môže byť iba plne zaočkovaný človek vo veku od 18 rokov. 
Hlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára na www.navstevapapeza.sk.
► Dovolenka a svätá liturgia. V nasledujúcom týždni od 16. do 20. augusta budem 
čerpať dovolenku. V prípade nutnosti ma zastúpi otec Patrik Palčo z farnosti Klenov. 
V priebehu tohto týždňa tu bude svätá liturgia v stredu 18. augusta o 18.00 hod. za 
zdravie a požehnanie Štefana Maďara, ktorý sa dožíva 90 rokov.
► Sväté liturgie v nedeľu 29. augusta: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec. V túto nedeľu je zároveň sviatok Usiknovenija – Sťatia hlavy sv. Jána Krsti-
teľa. Pri všetkých svätých liturgiách bude myrovanie. Zároveň je túto nedeľu z dôvodu 
uvedeného sviatku zdržanlivosť od mäsa. 
► Sväté liturgie v nedeľu 5. septembra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 Ľubovec. 
► Prvopiatkový týždeň v septembri. Piatok 3. septembra je prvý v mesiaci. Dopoludnia od 
08.15 budem spovedať chorých doma a popoludní od 16.30 sa bude spovedať v chráme. 
Počas celého dňa bude chrám otvorený na celodennú poklonu pred Najsvätejšou Eucharistiou.
► Odpustová slávnosť v Ľutine. Všetkých pozývame na archieparchiálnu odpustovú 
slávnosť do Ľutiny, pri ktorej si tento rok pripomenieme 170 rokov od zjavenia svätého 
Mikuláša. Súčasťou odpustovej slávnosti bude aj duchovná obnova, ktorá sa začne už v 
stredu 18. augusta so stálym programom: 16.30 modlitba akatistu a o 17.00 svätá liturgia. 
18. – 20. augusta – duchovná obnova s rehoľníkmi. Od soboty pokračuje odpustová 
slávnosť podľa programu uvedenom na stránke bazilikalutina.sk.  

Oznamy Podľa aktuálne platných nariadení sa stretnutia s pápežom Františkom budú môcť 
zúčastniť plne zaočkovaní: a) aspoň 14 dní druhou dávkou dvojdávkovej vakcíny; b) 
aspoň 21 dní jednodávkovou vakcínou; c) osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 
mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak 
bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní 
od prekonania ochorenia COVID-19.
Doprava. V deň stretnutia sa k mestskej športovej hale nebude možné dostať osobný-
mi autami alebo autobusmi. Tie budú odstavené na záchytných parkoviskách. Z toho 
dôvodu bude zabezpečená KYVADLOVÁ DOPRAVA zo záchytných parkovísk. 
Odporúčame, aby ste uprednostnili hromadnú, autobusovú alebo železničnú dopravu. 
Vstup na podujatie. Na všetkých cestách pápeža je nutné prechádzať viacerými 
bezpečnostnými kontrolami. Kontrolné brány v Prešove pre vstup sa otvárajú 14. 
septembra o 02.00 hod. Týmito bodmi musí prejsť každý účastník individuálne. Čas 
príchodu si naplánujte v dostatočnom predstihu, aby ste prešli bezpečnostnou kontro-
lou bez stresu. Následne budete dobrovoľníkmi nasmerovaný do sektora, v ktorom 
zotrváte počas celého podujatia. Sektory sa budú zapĺňať postupne od pódia (po 
naplnení sektora sa sektor uzavrie a bude sa napĺňať ďalší).
Dokumenty potrebné pre vstup: ID karta (Občiansky preukaz), QR kód, ktorý ste 
obdržali pri registrácii na podujatie v REGISTRAČNOM systéme (odporúčame mať 
so sebou vytlačený na papieri).
Dôležité. Po vstupe do sektora tento priestor neopúšťajte alebo sa ho nesnažte meniť.
Sektor môžete opustiť na toaletu a vrátiť sa na svoje miesto. Presun do iného sektora 
(napr. bližšie k pódiu) nebude možný. Keďže v sektore strávite niekoľko hodín, 
prineste si so sebou dostatok tekutín a jedla. Všetci účastníci musia prejsť kontrolou 
a zaujať svoje miesto v sektore do 8.00 hod., teda dve hodiny pred plánovaným 
príchodom Svätého Otca. 
Bezpečnostné pokyny. Ak budete mať so sebou vlastnú vodu vo fľaši, pri bezpeč-
nostnej kontrole si z nej budete musieť odpiť. Na miesta stretnutí noste len nevyhnut-
né osobné veci. V čo najväčšej miere obmedzte nosenie kovových predmetov (mobil-
né telefóny, kamery, fotoaparáty, ďalekohľady, zväzky kľúčov, retiazky, hodinky, 
termosky, nožíky, stoličky a pod.) Osobné veci nenechávajte bez dozoru. Do kontro-
lovaných priestorov je zakázané vnášať zbrane a ich repliky, slzotvorné prostriedky, 
elektrické paralyzátory, nože a pod.
Asistenčné miesta. Pri akýchkoľvek problémoch nemajte obavy. Pripravujú sa 
asistenčné miesta pri problémoch s registráciou, miesta zdravotnej služby či asistenč-
nú službu pre telesne znevýhodnené osoby a mnoho iného. To všetko nájdete jedno-
ducho na mape podujatia.
Účasť a registrácia detí. Pri účasti detí vo veku do 12 rokov (v sprievode rodiča), 
uveďte túto skutočnosť pri registrácii. Deti do 12 rokov budú uvedené na vašej 
vstupenke, nepotrebujú vlastnú vstupenku a nevyžaduje sa od nich plné zaočkovanie 
proti Covid 19 ani Covid test. Deti vo veku 13 rokov a viac musia byť registrované 
samostatne, mať vlastnú vstupenku a musia spĺňať podmienku plnej zaočkovanosti.
Účasť a registrácia telesne znevýhodnených osôb. Informáciu o telesnom znevý-
hodnení bude možné uviesť pri registrácii. Na základe tejto skutočnosti môžete byť 
zaradený do sektora so zvýšenou asistenciou.
Program návštevy
02.00 otvorenie vstupných brán na podujatie (niekoľkohodinový bezprostredný 
duchovný program)
10.00 príchod Svätého Otca a prechod pomedzi sektory v papamobile
10.30 Božská liturgia sv. Jána Zlatoúst., hlavný celebrant a kazateľ Svätý Otec František 
12.30 pokračovanie sprievodného programu do 14.00 hod.

Vzácna návšteva
Svätý Otec František navštívi Prešov v utorok 14. septembra 2021, kde bude 
hlavným celebrantom Božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho na priestranstve pred 
mestskou športovou halou na Ulici Jána Pavla II. Hlavný program s pápežom bude 
od 10.00 do 12.30 hod. V tento deň budeme sláviť Sviatok Povýšenia úctyhodného a 
životodarného Kríža nad celým svetom. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca, 
teda od 8.00 hod. bude priestranstvo pred mestskou športovou halou uzavreté.
Podmienky. Na podujatia spojené s apoštolskou cestou Svätého Otca je povolený 
vstup iba plne zaočkovaným a registrovaným návštevníkom. Návštevníci musia mať 
so sebou vytlačenú vstupenku s jedinečným kódom. Bude kontrolovaná pri prístupe 
do širšieho okolia podujatia a pri vstupe do jednotlivých sektorov.
Každý účastník sa musí registrovať VOPRED INDIVIDUÁLNE.


