
PONDELOK 6. september
Spomienka na zázrak archanjela 
Michala v Kolosách
Gal 4, 28 – 5, 10, zač. 211; Mk 6, 54 – 7, 
8, zač. 27; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + kňazi: Dávid, Ján, Jozef, Ján, 
Vasiľ
UTOROK 7. september
Obdobie pred sviatkom Narodenia 
Presvätej Bohorodičky. Muč. Sózont
Gal 5, 11 – 21, zač. 212; Mk 7, 5 – 16, 
zač. 28; (HS: 263, 156; PZ: 233, 109)
18.00 + František, František
STREDA 8. september
Narodenie Presvätej Bohorodičky 
Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 – 42; 
11, 27 – 28, zač. 54; (HS: 264; PZ: 234)
18.00 za zdr. a požehnanie Mariana
ŠTVRTOK 9. september
Spravodliví Joachim a Anna 
Ef 1, 1 – 9a, zač. 216; Mk 7, 24 – 30, 
zač. 30; (HS: 265; PZ: 235)
18.00 + Verona Mačišáková
PIATOK 10. september
Mučenice Ménodora, Métrodora a 
Nymfodora
Ef 1, 7 – 17, zač. 217; Mk 8, 1 - 10, zač. 
32; (HS: 264; PZ: 234)
18.00 + Mária Gajdošová
SOBOTA 11. september
Sobota pred Povýšením
1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; Mt 24, 34 – 
44, zač. 101; (HS: 264, 267; PZ: 234, 238)
07.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Szekelyiovej
NEDEĽA 12. september
Nedeľa pred Povýšením. 16. nedeľa 
po Päťdesiatnici. Zakončenie sviatku 
Narodenia Presvätej Bohorodičky
2 Kor 6, 1 – 10, zač. 181; Mt 25, 14 – 
30, zač. 105; (HS: 150, 264, 268; PZ: 
104, 234, 239), hlas 7
10.30 hod. Odpustová slávnosť, 
myrovanie

PONDELOK 13. september
Pamiatka založenia Chrámu vzkrie-
senia. Obdobie pred Povýšením
Ef 1, 22 – 2, 3, zač. 219; Mk 10, 46 – 52, 
zač. 48; (HS: 269; PZ: 239)
07.00 + Jozef Lech
UTOROK 14. september
Povýšenie sv. Kríža. Zdržan. od mäsa
1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 19, 6 – 
11a.13 – 20. 25 – 28a.30b – 35a, zač. 60; 
(HS: 270; PZ: 241)

Svätá liturgia
s pápežom Františkom v Prešove

STREDA 15. september
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka 
Veľkomučeník Nikita
Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Jn 19, 25 – 27, 
zač. 61; (HS: 273; PZ: 244) 
08.00 + Peter
ŠTVRTOK 16. september
Veľkomučeníca Eufémia
Ef 4, 14 – 19, zač. 225; Mk 11, 27 – 33, 
zač. 52; (HS: 272; PZ: 242)
18.00 + Slavo, Drahoslav
PIATOK 17. september
Muč. Sofia a tri dcéry Viera, Nádej a Láska
Ef 4, 17 – 25a, zač. 226; Mk 12, 1 – 12, 
zač. 53; (HS: 272; PZ: 242)
18.00 + Jozef, Ondrej, Verona, Helena 
z rodiny Paločkovej
SOBOTA 18. september
Sobota po Povýšení. Prepodobný 
Eumenios Divotvorca
1 Kor 14, 20 – 25, zač. 156; Mt 25, 1 – 
13, zač. 104; (HS: 272; PZ: 242)
07.00 + Paraska
NEDEĽA 19. september
Nedeľa po Povýšení, 17. po Päťdesiat. 
Muč. Trofim, Sabbatios a Dorymedont
2 Kor 6, 16b – 7, 1, zač. 182b; Mt 15, 21 
– 28, zač. 62; ( HS: 152, 272; PZ: 104, 
242), hlas 8
11.00 hod.

zdroj: Slovo

Liturgický program

    „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a 
celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milo-
vať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 22, 37 – 38) 
    Citovanie najväčšieho a hlavného prikázania bolo Ježišovou odpoveďou na 
otázku, s ktorou za ním prišiel jeden z učiteľov zákona. Je to celkom zaujímavé, keď 
dostanete ako prikázanie či úlohu milovať niekoho. Prečo vlastne prichádza z Božej 
strany taká zvláštna požiadavka? Prečo musí Boh človeku prikázať, aby sme ho 
milovali? 
      V našom živote je veľmi veľa takých rozhodnutí a príkazov, ktoré nemôžu stáť 
na dobrovoľnosti. Ak by bola v obci päťdesiatka dobrovoľná, koľko ľudí by sa ňou 
riadilo? Možno by sa našli takí vodiči, ktorí by boli v strehu a išli pomaly, lebo sami 
majú malé deti a vedia, že z nepozornosti môžu ľahko vybehnúť z dvora na ulicu. Ak 
by bol dobrovoľný postoj k majetku iného a krádež by sa nepostihovala, koľko ľudí 
by vedelo udržať na uzde svoju chamtivosť? Ak by sme neniesli zodpovednosť za 
svoje slová, koľko neprávd, obvinení či krivých svedectiev by na svete pribudlo? 
Ako veriaci sa dokonca stretávame v Desatore s takým prikázaním, ktoré nám 
hovorí, že máme ctiť a milovať svojich rodičov. Uvedomujete si túto zvláštnu požia-
davku? My sme dostali príkazom to, že máme milovať a ctiť si svojich rodičov. 
Prečo? Pretože napriek všetkej láske, ktorú nám od nášho narodenia preukázali, nás 
ich výchova a formovanie často privádza do hnevu, vzbury či nás dokonca privedie 
k odchodu z domu. Ak sme teda museli príkazom dostať to, že máme milovať 
svojich rodičov, o čo skôr potrebujeme príkaz aj o láske k Bohu. Naša ľudská prirod-
zenosť je tak silne zasiahnutá hriechom, ktorý sa prejavuje v sebectve a egoizme, že 
niektoré veci a prejavy jednoducho sami od seba nedáme. A tak musíme dostať 
príkazom to, čo by malo byť prirodzené. Príkaz lásky tiež vychádza z toho, že sme 
stvorení na Boží obraz. Náš nebeský Otec, Ježiš Kristus Jednorodený Boží Syn, aj 
Svätý Duch  je zosobnenou láskou. Boh je láska sám o sebe, a ak sme my jeho obra-
zom, nič iné ako láska, ktorá miluje, neurobí náš život naplneným a zmysluplným. 
    Ak nás Boh vedie k tomu, že potrebujeme milovať aj jeho samého, aj našich 
blížnych, je to v prvom rade pre naše vlastné dobro a šťastie. Naučme sa deliť so 
svojím životom. Premáhajme vlastné sebectvo a strácajme čas, sily a ak treba aj 
zdravie pri preukazovaní lásky aj voči Bohu, aj voči blížnym. Lebo ak sa pšeničné 
zrno bude báť toho, aby odumrelo, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú 
úrodu.

otec  Marek
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Prikázanie lásky
Mt 22, 35 – 46 



► Duchovná príprava na príchod Svätého Otca. Vrcholí duchovná príprava pred 
príchodom Svätého Otca Františka na Slovensko. Do začiatku zostáva posledný týždeň. 
► Registrácia. Ak ste sa ešte neprihlásili, prosíme, aby ste to už neodkladali, aby 
NCZI malo určitý časový priestor na kontrolu údajov. Elektronická registrácia nie je 
náročná, ale je už na ňu naozaj najvyšší čas. Zaregistrovať sa môžete na oficiálnej 
webovej stránke www.navstevapapeza.sk. Po nejakom čase od registrácie, po kont-
role v NCZI, vám v najbližších dňoch príde jedinečný QR kód a vytlačíte si vstupen-
ku, ktorá platí spolu s občianskym preukazom.
► Registrácia OTP. Od pondelka 6. septembra, sa môžu na stretnutia so Svätým 
Otcom Františkom, teda aj na slávenie svätej liturgie s ním v Prešove, zaregistrovať 
aj otestovaní a tí, ktorí sú v lehote do 180 dní od prekonania covidu. Nutné bude aj 
pre vás zaregistrovať sa na stránke www.navstevapapeza.sk.
► Podmienky pre OTP. Pre testovaných a pre tých, ktorí prekonali covid nie viac 
ako pred 180-timi dňami, budú vytvorené samostatné sektory so samostatnými 
vstupmi podľa vyhlášok. Teda nie spolu so zaočkovanými. Antigénový test nesmie 
byť starší ako 48 hodín a PCR nie starší ako 72 hodín. 
► Sviatok Narodenia Presv. Bohorodičky. V stredu 8. septembra je sviatok 
Narodenia Presvätej Bohorodičky. Svätá liturgia bude v Ľubovci o 18.00 hod.
► Sviatok Povýšenia svätého Kríža. V utorok 14. septembra je sviatok Povýšenia 
svätého kríža. Keďže je tento deň pre nás všetkých výnimočný návštevou Svätého Otca 
Františka v Prešove, kde bude sláviť svätú liturgiu. Vo farnosti sväté liturgie nebudú.
► Sväté liturgie v nedeľu 12. septembra: 07.30 Ruské Pekľany; 09.00 Janov; 
10.30 Ľubovec – odpustová slávnosť
► Sväté liturgie v nedeľu 19. septembra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 
11.00 Ľubovec

Oznamy zaočkovaní v zahraničí, odporúčame vám nahrať namiesto rodného čísla, dátum 
narodenia a svoj EU-Covid Certifikát  (Greenpass).
► Ako je to s deťmi? Deti do 12 rokov veku majú výnimku z vakcinácie, rodič ich 
zapíše do svojho vlastného registračného formulára. Staršie musia byť registrované 
samostatne a musia spĺňať podmienku plnej zaočkovanosti alebo mať platný test.
► Akým dokladom totožnosti sa preukazujú deti od 12 do 15 r.? Nepreukazujú sa  
dokladom totožnosti, ale musia spĺňať podmienku plnej zaočkovanosti alebo mať aktuál-
ny negatívny test. Prídu v sprievode dospelej osoby, ktorá môže potvrdiť ich totožnosť.
► Stačí mi len vstupenka alebo mi treba aj preukaz totožnosti? Na vstup na 
podujatie musíte mať vstupenku aj preukaz totožnosti.
► Podľa čoho budeme zaradení do jednotlivých sektorov? Podľa príchodu na 
miesto. Kto skôr príde, pôjde do prvých sektorov, kto neskôr, do ďalších. 
► Ako zabezpečiť, aby sme boli spolu v jednom sektore? Len spoločným prícho-
dom. Spoločná registrácia to nezabezpečí, pretože sa každý musí registrovať sám. 
► Musím mať na sebe rúško/respirátor? Treba sledovať stránku navstevapapeza-
.sk a pokyny regionálneho hygienika, odporúčame respirátor.
► Je možnosť sadnúť si na podujatí? Usporiadateľ nezabezpečuje sedenie.
► Pôjdu tam moji rodičia a chcem, aby si zobrali malú ľahkú rybársku stoličku. 
Áno, môžu si môžu zobrať ľahkú rybársku alebo inú rozkladaciu stoličku. Sedenie 
bude zabezpečované iba pre osoby, ktoré to potrebujú zo zdravotného hľadiska a pre 
účastníkov so zdravotným znevýhodnením bude samostatný sektor so zvýšenou 
asistenciou. Odporúčame, aby obsahovala čím menej kovových častí.
► Budú na mieste verejné toalety? Áno, toalety budú pre každý sektor.
► Budú na akcii nejaké zakázané predmety? Zakázané predmety zverejní polícia 
i Konferencia biskupov Slovenska. Ide o nože, zbrane, repliky zbraní, ostré predmety, 
násady na zástavy dlhšie ako 1 m, sklenené fľaše. Zakázané sú aj drony.
► Čo si môžeme so sebou zobrať? Zobrať si možno jedlo, nápoje (nie v sklenených 
fľašiach).
► Môžeme si zobrať dáždnik? Áno.
► Bude počas stretnutia aj zbierka? Počas svätej omše v Šaštíne a liturgie v Prešo-
ve nebude. 
► Bude v každom sektore aj zdravotník? Medzi sektormi budú označení zdravot-
níci. Pri každej veľkoplošnej obrazovke bude zdravotnícky stan so záchranármi.
► Bude v súvislosti s návštevou obmedzená doprava a chystá uzávierka ulíc? 
Áno, bude potrebné sledovať pokyny Policajného zboru SR. 
► Sú parkoviská ďaleko od miest podujatí ? Máme v rodine imobilnú osobu. 
Imobilní, ak sa zaregistrujú, že potrebujú asistenciu, majú vyčlenené samostatné 
parkovisko. 
► Budú platené, alebo neplatené parkoviská? Parkoviská budú bezplatné, no 
nestrážené, preto si netreba v aute nechávať cenné veci. V Prešove bude 14. septemb-
ra bezplatná mestská doprava. Pravidelné informácie o doprave a napĺňaní parkovísk 
v Prešove bude možné počúvať cez Rádio Lumen na frekvencii 92,9 MHz. 
► V prípade, že nájdem plačúce dieťa bez sprievodu, koho mám na mieste 
kontaktovať? Oslovte dobrovoľníka v reflexnej veste alebo príslušníka PZ SR alebo 
OS SR v uniforme.
► Ak sa mi stratí akákoľvek osobná vec (doklady, mobil...), mám to niekde 
nahlásiť? Oslovte dobrovoľníka v reflexnej veste alebo príslušníka PZ SR alebo OS 
SR v uniforme.
► Bude to naživo v televízií? Priamy prenos zabezpečuje RTVS.
► Môžem prijať Eucharistiu priamo od pápeža Františka? Zoznam osôb je už 
uzavretý.

Vzácna návšteva v Prešove
Najčastejšie kladené otázky a odpovede

► Kde a ako sa je možné zaregistrovať? Zaregistrovať sa môžete na oficiálnej strán-
ke prípravy návštevy pápeža Františka na Slovensku: www.navstevapapeza.sk (v časti 
Registrácia), na e-mailovú adresu vám bude po skontrolovaní údajov zaslaný lístok, a 
s ním bude  umožnený vstup na podujatie. Ten lístok bude mať QR kód, ktorý bude 
jedinečný, nedá sa kopírovať a bude pre každú osobu vlastný. Prosíme, aby ste tento 
lístok vytlačili a priniesli so sebou spolu s občianskym preukazom, pre zahraničných s 
pasom. Po kontrole lístka a preukazu bude účastník vpustený na podujatie.
► Môžem sa už zaregistrovať, aj keď ešte nespĺňam podmienky očkovania? 
Podmienkou účasti na týchto veľkých podujatiach je plná zaočkovanosť. Od pondelka 
6. septembra sa však môžu na stretnutia so Svätým Otcom Františkom, teda aj na sláve-
nie svätej liturgie s ním v Prešove, zaregistrovať aj otestovaní a tí, ktorí sú v lehote do 
180 dní od prekonania covidu. Antigénový test nesmie byť starší ako 48 hodín a PCR 
nie starší ako 72 hodín. Prosíme vás, aby ste si dali test urobiť pred príchodom na podu-
jatie. Nutné bude aj pre vás zaregistrovať sa na stránke www.navstevapapeza.sk. Pre 
testovaných a pre tých, ktorí prekonali covid nie viac ako pred 180-timi dňami, budú 
vytvorené samostatné sektory so samostatnými vstupmi podľa vyhlášok. Teda nie 
spolu so zaočkovanými. 
► Ako budeme riešiť ľudí so slovenským RČ zaočkovaných v zahraničí? Ak ste 


