Liturgický program

PONDELOK 2. september
Mučeník Mamant
2 Kor 8, 7 – 15, zač. 186; Mk 3, 6 – 12,
zač. 11; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Štefan Forgoš

UTOROK 3. august
Hieromučeník Antim
2 Kor 8, 16 – 9, 5, zač. 187; Mk 3, 13 – 19,
zač. 12; (HS: 155; PZ: 109)
18.00 za zdravie a požehnanie Aleny
STREDA 4. september
Hieromučeník Babylas
2 Kor 9, 12 – 10,7, zač. 189; Mk 3, 20 –
27, zač. 13; (HS: 156; PZ: 111)
18.00 + Verona, Mária, Anna, Anna,
Jozef, Jozef, Jozef, Mikuláš
ŠTVRTOK 5. september
Prorok Zachariáš, otec Jána Krstiteľa
2 Kor 10, 7b – 18, zač. 190; Mk 3, 28 – 35,
zač. 14; (HS: 157; PZ: 112)
18.00 + Mária, Milan, Milan
PIATOK 6. september
Spomienka na zázrak archanjela
Michala v Kolosách
2 Kor 11, 5 – 21a, zač. 192; Mk 4, 1 – 9,
zač. 15; (HS: 159; PZ: 114)
18.00 za zdravie a požehnanie členov
Ružencového bratstva
SOBOTA 7. september
Obdobie pred sviatkom Narodenia
Presvätej Bohorodičky. Mučeník Sózont
1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 22, 15 – 22,
zač. 90; (HS: 263, 267; PZ: 233, 238)
18.00 + František, František
NEDEĽA 8. september
13. nedeľa po Päťdesiatnici. Narodenie
Presvätej Bohorodičky
1 Kor 16, 13 – 24, zač. 166; Mt 21, 33 –
42, zač. 87; (HS: 147, 264, 268; PZ: 100,
234, 238)
Hlas 4.; 10.30 hod. Odpustová slávnosť

PONDELOK 9. september
Spravodliví Pánovi predkovia Joachim a
Anna
2 Kor 12, 10 – 19, zač. 195; Mk 4, 10 – 23,
zač. 16; (HS: 265; PZ: 235)
07.00 + z rodiny Hajdukovej a Štofanovej
UTOROK 10. september
Muč. Ménodora, Métrodora a Nymfodora
2 Kor 12, 20 – 13, 2, zač. 196; Mk 4, 24 –
34, zač. 17; (HS: 264; PZ: 234)
18.00 + Helena Paločková
STREDA 11. september
Prepodobná Teodora Alexandrijská
2 Kor 13, 3 – 13, zač. 197; Mk 4, 35 – 41,
zač. 18; (HS: 264; PZ: 234)
18.00 za uzdravenie Milana
ŠTVRTOK 12. september
Zakončenie sviatku Narodenia Presvätej
Bohorodičky. Hieromučeník Autonomos
Gal 1, 1 – 10; 1, 20 – 2, 5, zač. 198; Mk 5,
1 – 20, zač. 19; (HS: 264; PZ: 234)
18.00 + Andrej, Mária, Jozef, Anna
PIATOK 13. september
Pamiatka založenia Chrámu Vzkriesenia
Obdobie pred sviat. Povýšenia sv. Kríža
Gal 2, 6 – 10, zač. 201; Mk 5, 22 – 24. 5,
35 – 6, 1, zač. 20 (HS: 269; PZ: 239)
18.00 za zdravie a požehnanie Mariana
SOBOTA 14. september
Povýšenie svätého Kríža. Myrovanie
Zdržanlivosť 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)
08.00 + Miloš, Slavomír, Andrej
NEDEĽA 15. september
14. nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa po
Povýšení. Bohorodička Spolutrpiteľka
2 Kor 1, 21 – 2,4, zač. 170; Mt 22, 1 – 14,
zač. (HS: 148, 274; PZ: 101, 244)
Hlas 5.; 11.00 hod.
zdroj: Slovo
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Challenge – výzva
Mt 19, 16 – 26
Neodmysliteľnou súčasťou Gréckokatolíckej teologickej fakulty už od čias jej
obnovenia po páde totality je profesor Vojtech Boháč. Veľmi rád a v dobrom si
spomínam na jeho prednášky (ale aj skúšky), hlavne z liturgiky, ktorej sa venuje
takpovediac celoživotne. No a neboli by to bohoslovci, keby si nedokázali nájsť a
vymyslieť na každého z profesorov a predstavených nejakú zaujímavú hlášku.
Keďže otec Boháč sa „pracovne zaoberal“ liturgickými predpismi a ustanoveniami a
jeho meno je také výrečné, bol preňho ako stvorený citát, ktorý sa spomína aj v dnešnom nedeľnom evanjeliu: „Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do
Božieho kráľovstva.“
Mladík spomínaný v evanjeliu sa však nevolal Boháč. On bol boháčom, pretože
mal veľký majetok. Vyzerá to tak, že napriek svojej mladosti už hospodáril so svojím
majetkom, nie iba s majetkom rodičov. Buď ho musel zdediť, alebo dostať. Keď
prišiel za Ježišom s otázkou, čo dobré má robiť, aby mal večný život, ani vo sne by
mu nenapadla odpoveď, ktorú nakoniec od Ježiša dostal. Duchovná námaha v zmysle
zachovávania prikázaní určite nie je jednoduchá. Ale čo je to v porovnaní s výzvou,
ktorú mu dal Ježiš: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ Keď mladík počul toto
slovo odišiel smutný.
Dnes je na internete veľmi populárne sledovanie takzvaných challenge videí.
Niekoľko z nich som si so zvedavosťou pozrel, keď som predtým videl svojho syna,
ako sa s hlučným smiechom na niečom v telefóne zabáva. Partia chlapcov ide po
meste a dávajú si výzvy – challenge. Skočiť do fontány alebo do pichľavého kríka,
vyznať niekomu cudziemu lásku, spievať na verejnosti, zjesť jedlo z taniera bez
pomoci rúk, strčiť prst do pasce na myši a podobne. Dostaneš výzvu a ukážeš ostatným, či na to máš, alebo nie. Škoda len, že pri tých výzvach ide len o zábavu či výhru.
Naproti tomu Ježišova výzva: „Choď a vzdaj sa kvôli mne všetkého, čo máš,“ je
veľmi vážna. To, o čo v nej Ježišovi ide, nie je robiť s ľudí žobrákov. Nie je to ani
sociálne (ľavicové ) zmýšľanie. On dobre vie, že chudobní tu boli aj budú a mnohí
z nich veľmi rýchlo premárnia to, čo zadarmo dostanú. Veď ľudia sú až na malé
detaily stále rovnakí. On tu výzvu povie kvôli mladíkovi, nie kvôli chudobným. Chce
mu s láskou ukázať jeho neslobodu a tiež to, že poklad večného života je taký odlišný
od pozemského pokladu.
Zmenilo sa odvtedy, keď Ježiš povedal, že bohatý ťažko vojde do Božieho kráľovstva, niečo? Stratila táto veta svoju platnosť? Nie. My všetci potrebujeme chudobu.
Nie v zmysle žobráctva a bezmajetnosti. Potrebujeme chudobu, ktorá pomáha byť
človeku slobodným pre toho, ktorý mu dáva všetko. Pripomína nám to aj pri každej
svätej liturgii prvé z blaženstiev, ktoré spievame: „Blažení chudobní v duchu, lebo
ich je nebeské kráľovstvo.“
otec Marek

Oznamy
► Prvopiatkový týždeň. Týždeň od 2. septembra je prvopiatkový. Pozývam všetkých k
sviatosti zmierenia nielen pri tejto príležitosti, ale aj ako prípravu k odpustovej slávnosti v
našej farnosti a tiež ako prípravu všetkých školákov k začiatku nového školského roka.
Spovedať sa bude vo štvrtok a v piatok od 17.00 hod. Spoveď chorých bude v piatok 6.
septembra dopoludnia.
► Sväté liturgie v nedeľu 8. septembra: Týždeň od 2. septembra je prvopiatkový.
Pozývam všetkých k sviatosti zmierenia nielen pri tejto príležitosti, ale aj ako prípravu k
odpustovej slávnosti v našej farnosti a tiež ako prípravu všetkých školákov k začiatku
nového školského roka. Spovedať sa bude vo štvrtok a v piatok od 17.00 hod. Spoveď
chorých bude v piatok 6. septembra dopoludnia.
► Sviatok Povýšenia svätého Kríža. V sobotu 14. septembra je sviatok Vozdviženija –
Povýšenia čestného Kríža. Svätá liturgia s myrovaním bude v Ľubovci ráno o 08.00 hod.
V tento deň sa zachováva zdržanlivosť od mäsa.
► Sväté liturgie v nedeľu 15. septembra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00
Ľubovec. V túto nedeľu je zároveň zbierka Seminár II, na pomoc a podporu našich bohoslovcov.
► Celodenná poklona v chráme. Piatok 6. septembra bude chrám otvorený k celodennej poklone pred Najsvätejšou Eucharistiou.
► Odpustová slávnosť v Ľubovci. V nedeľu 9. septembra bude v našej farnosti odpustová slávnosť. Duchovná príprava pred slávnosťou sa začne vo štvrtok 5. septembra.
Štvrtok sa bude niesť v znamení chvál a Eucharistie. Svätú liturgiu bude sláviť a aj kázať
otec Jozef Harvilko, špirituál kňazského seminára. Modlitbu chvál povedie Spoločenstvo
sv. archanjela Michaela pri Chráme bl. P. P. Gojdiča v Prešove na Sídlisku 3. Piatok večer
bude časom pokánia a úctenia si svätého kríža. Hosťom večera bude otec Igor Čikoš,
ktorý sa venuje pastorácii Rómov. Bude hlavným celebrantom svätej liturgie, bude
kazateľom a na záver povedie kajúce modlitby. Sobotným hosťom bude otec Martin Tkáč,
ktorý sa venuje pastorácii vysokoškolskej mládeže. Večerný program sa začne modlitbou
Veľkej večierne, po ktorej bude nasledovať svätá liturgia. Nedeľnú svätú liturgiu bude
sláviť a zároveň aj kázať otec Martin Mekel, ktorý sa tiež venuje pastorácii Rómov.
Všetkých vás srdečne pozývam duchovne sa obnoviť, pripraviť sa na slávenie odpustovej
slávnosti a prijať požehnanie pre svoj osobný život aj pre rodiny, do ktorých patríme.

Program odpustovej slávnosti
k Sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky v Ľubovci
Štvrtok (05.09.) Eucharistia a chvály. 17.15 Ruženec 18.00 Svätá liturgia 19.00
Chvály pred Najsvätejšou Eucharistiou. Hosť: otec Jozef Harvilko, špirituál kňazského seminára v Prešove a Spoločenstvo sv. archanjela Michaela pri Chráme bl. P.
P. Gojdiča v Prešove na Sídlisku 3
Piatok (06.09.) Kríž a pokánie. 17.15 Ruženec 18.00 Svätá liturgia. 19.00 Kajúce
modlitby a úcta sv. Kríža. Hosť: otec Igor Čikoš
Sobota (07.09.) Liturgické slávenie. 17.15 Ruženec. 18.00 Veľká večiereň. 19.00
Svätá liturgia. Hosť: otec Martin Tkáč
Nedeľa (08.09.) Odpustová slávnosť. 09.45 Ruženec. 10.30 Svätá liturgia s myrovaním a obchodom okolo chrámu. Hosť: otec Martin Mekel

Duchovné vedenie
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.
Zástupné pokánie
Vo vyznávaní hriechov je koncept identifikácie veľmi dôležitý.
Aj naša spása sa uskutočnila tak, že Ježiš (nevinný a čistý od hriechu!) sa s
nami identifikoval. Napr. Ján Krstiteľ vidí jasnú nevhodnosť krstu Ježiša, ktorý
je bez hriechu: „Ja by som sa mal tebe dať pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“
(Mt 3, 14). Ale Ježiš odpovedá: „Nechaj to teraz! Patrí sa nám naplniť všetko, čo
je spravodlivé“ (Mt 3, 15). Naplnenie tejto identifikácie nastalo na Kalvárii, keď
Ježiš naplnil Božiu spravodlivosť. Ide o tzv. „solidaritu v hriechu“. Spomína ju
sám Ježiš, keď varuje zákonníkov a farizejov: „Vy už dovŕšte mieru svojich
otcov! … aby na vás padla všetka spravodlivá krv, vyliata na zemi, počnúc krvou
spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste
zabili medzi chrámom a oltárom. Veru, hovorím vám: To všetko padne na toto
pokolenie“ (Mt 23, 32. 35 – 36).
Súkromné a spoločné pokánie
Naše odprosovanie môže mať charakter súkromnej modlitby alebo oficiálny
rozmer. Navzájom sa podporujú. Súkromná iniciatíva sa odohráva v skrytosti a
už na tejto úrovni sa možno identifikovať: napr. muž so všetkými mužmi, otcami
či lekármi, ktorí si nevážili život; žena za všetky ženy, matky či zdravotné sestry,
ktoré neprijali alebo nechránili dieťa; rodičia sa môžu identifikovať so svojimi
deťmi alebo deti so svojimi rodičmi, ak niekto z nich podstúpil umelý potrat a
pod. Tieto súkromné iniciatívy (osobné modlitby, domáce modlitebné
stretnutia) sú niekedy prípravou na oficiálne (verejné) iniciatívy; inokedy je
to naopak: verejné odprosenie môže pohnúť človeka k osobnému, súkromnému odprosovaniu.
Pri oficiálnych iniciatívach hlavnými nositeľmi odprosenia sú autority (či už
na základe voľby, stavu, alebo odbornosti a pod.), ktoré reprezentujú danú oblasť
či skupinu ľudí. Odprosovanie za ľud a v mene ľudu je súčasťou ich služby, do
ktorej boli ustanovení. Napr. kňaz (biskup) ako zástupca Cirkvi a reprezentant
všetkých duchovných, primátor (starosta) ako zástupca miestnej komunity a
reprezentant verejných činiteľov, lekár ako zástupca zdravotníkov a pod.
Cieľom kajúcnej tryzny je pokánie a následné prijatie odpustenia a dosiahnutie uzdravenia na všetkých úrovniach (mnohé z nich si bežne ani neuvedomujeme). „…(ak) môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť,
bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba,
odpustím ich vinu a ich zem uzdravím“ (2 Krn 7, 14).
otec Marek

