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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 
28. augusta a 4. septembra večer. Mod-
litby mužov budú v utorok 5. septembra 
večer. Nácvik zboru bude v stredu 6. sep-
tembra večer. Stretká detí na fare a zbo-
rík začnú od 22. septembra o 16:15 hod.
u Týždeň od 28. augusta do 1. septem-
bra je prvopiatkový. Spovedať budeme 
ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý 
piatok mesiaca bude celodenná adorá-
cia podľa rozpisu a Korunka Božieho mi-
losrdenstva s modlitbami žalmov o 15:00 
hod. Pri oboch sv. liturgiách bude zvon-
ček na podporu práce s mladými farnos-
ti. Na prvý piatok je voľnica kvôli začiatku 
indiktu, t.j. nového cirkevného roka.
u V utorok 29. augusta máme sviatok 
Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. Keďže ide 
o štátny sviatok, sv. liturgie budú o 8:00 
a 10:00 hod.

u Vo štvrtok 31. augusta bude po 
večernej sv. liturgii modlitba večerad-
la obetovaného za kňazov pred Najsv. 
Eucharistiou. O 21:00 hod. bude Korunka 
Božieho milosrdenstva s osobným po-
žehnaním.
u Fatimská sobota bude 2. septembra. 
Na modlitbu večeradla vás pozývame o 
17:00 hod.
u V piatok 8. septembra máme svia-
tok Narodenia presvätej Bohorodičky. Sv. 
liturgie budú o 6:30 hod. a o 17:30 hod. 
Po oboch bude myrovanie. V tento deň 
je voľnica.
u V nedeľu 10. septembra vás pozý-
vame na prvé modlitby chvál v novom 
školskom roku. Začnú po večierni o 18:00 
hod.

o. Peter Kačur

R ADOSŤ L ÁSKY
Ak budeme rodinu chápať cez tieto riziká, môžu ju postupne zmeniť iba na mies-

to, na ktoré bude človek prichádzať iba ak mu to bude vyhovovať, alebo ak si bude 
chcieť uplatniť svoj nárok na svoje práva, ale záväzky sa dostavajú do úzadia. Dnes 
je veľmi ľahké zameniť si skutočnú slobodu s myšlienkou, že každý môže súdiť ako 
sa mu zachce, akoby popri jednotlivcoch neexistovali pravdy, hodnoty a princípy, 
podľa ktorých sa orientujeme a riadime; akoby všetko bolo rovnaké a všetko muselo 
byť dovolené. Ideál manželstva ako muž a žena, či stabilita členov rodiny, je napokon 
zničená nestálosťou a neriadenými citovými reakciami. Človek sa bojí osamelosti, 
chce mať cez rodinu chránený priestor a vernosť, no zároveň sa bojí, že v tomto 
vzťahu nebude mať priestor pre svoju realizáciu.

Kresťan sa nesmie vzdať úlohy vyjadrovať v prospech manželstva len preto, že by 
protirečil tomuto svetu a jeho citovému vnímaniu jedinca alebo že by nebol v móde 
alebo pre pocity menejcennosti, keď sa konfrontuje s morálnym a ľudským úpad-
kom. Pripravili by sme svet o hodnoty, ktoré potrebuje. Samozrejme, nemá zmysel 
zastavovať sa pri rétorickom odsudzovaní súčasných ziel alebo vnucovať hodnoty 
silou autority. Treba vynakladať úsilie, ktoré spočíva v predstavovaní dôvodov a mo-
tivácií, ktoré vedú k rozhodnutiam v prospech manželstva a rodiny, aby ľudia boli 
schopný odpovedať na milosť, ktorú im Boh ponúka.    

Spracoval diakon R. Hreňo (body 34 - 35)

Štatistiky hovoria veľmi jasne, že 
novoročné predsavzatia nefungujú! 
Polovica z tých, ktorí si predsavzatia 
dávajú, zlyhajú do konca januára a 9 z 
10 sa vzdajú do konca marca.

Nechceme potvrdzovať štatistiky. 
Chceme žiť svoj život naplno tak ako 
nám ho ponúka Boh. K tomu nám dáva 
svoje slovo, slovo, ktoré má moc zme-
niť náš život. Ale prečo ho vlastne po-
trebujeme meniť?

Pretože náš život môže byť jedno-
duchší. Počas roka sme plní povinnos-
tí. Mnohí z nás odpovedajú na otázku 
“Ako sa darí?” tak, že máme veľa práce 
a boli sme tak zaneprázdnení. Nikdy 
nepočujeme, že by mal niekto prázdne 
ruky a hľadal, čo by mohol robiť. Taký 
človek asi ani neexistuje.

Mnohým z nás budú nasledujúce 
slová veľmi známe: mám tony zodpo-
vednosti, môj život je bláznivý, živo-
tom iba šprintujem, veľa vecí nestíham, 
nemám čas na rodinu, nedokážem sa 
venovať svojím koníčkom, nemám čas 
ísť na dovolenku, kto sa postará, ak nie 
ja a pod. Ak patríme medzi tých, ktorí 
sme sa aspoň v niektorých slovách naš-
li, Boh nám ponúka plán ako svoj život 
zjednodušiť. Pozrime sa na život Marty 
z evanjelia podľa Lukáša (porov. Lk 10, 
42).

Ježiš jej ponúka plán, ako si zjed-
nodušiť život. Hovorí jej, že len jedna 
vec je potrebná a Mária si ju vybrala 
správne - sedieť pri Ježišových nohách 
a počúvať jeho slovo. Byť pri Ježišovi a 
počúvať! Počúvať, čo hovorí každému 
jednému z nás. Pre každého z nás má 

slovo, ktorým chce zjednodušiť náš ži-
vot. Ide mu o nás a o naše šťastie. Pres-
ne tak ako mu išlo o šťastie bohatého 
muža z evanjelia podľa Marka (porov. 
Mk 10, 21), ktorému odpovedá na jeho 
otázku, že ešte jedna vec mu chýba. Aj 
slepý muž v Jánovom evanjeliu hovorí 
farizejom, že je presvedčený o jednej 
veci, že bol slepý a teraz vidí. Mnohé 
postavy z Božieho slova odchádzajú zo 
stretnutia so samotným Bohom dot-
knutý Jeho slovom. Pozitívne či nega-
tívne. 

1. septembra začíname nový cir-
kevný rok. Opäť pred nami stojí nový 
začiatok. Začiatok, ktorý môže každý z 
nás využiť naplno, aby mal jedoduchší 
život. Jednoduchší život spočíva v dô-
vere v Slovo živého Boha. Boha, kto-
rý má pre nás pripravené nekonečné 
množstvo lásky, nových začiatkov, no-
vých dobrodružstiev, nových výziev, 
nových ponúk a skúsenosti, že On je 
mocný. Chceme, aby sa v našom živote 
začalo diať niečo nové? Božie slovo je 
tým pravým začiatkom pre každého z 
nás.

Tak ako Mária, tak ako bohatý mla-
dík a tak ako slepec a mnohí ďalší našli 
v ježišových slovách odpoveď pre svoj 
život, podobne pri Ježišových nohách 
dokážeme nájsť odpovede aj my. Ježiš 
chce zjednodušiť náš život. Aká bude 
naša odpoveď? Odídeme radostní a 
necháme sa pretvoriť alebo odídeme 
smutní? Lebo Ježiš má slovo pre kaž-
dého z nás - slovo života. Kristus medzi 
nami.

o. Peter Kačur

Slovo, ktoré má moc zmeniť môj život



Pondelok, 28. august
Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
108); Ap. zač. 186. (2 Kor 8, 7 – 15); Mk zač. 
11. (3, 6 – 12)

Utorok, 29. august
Sťatie hlavy úctyhodného a slávneho 
proroka, predchodcu a krstiteľa Jána 
08:00 csl. sv. lit. (PZ 399); 10:00 sl. sv. lit. (HP 
432); Ap. zač. 33. (Sk 13, 25 – 33a); Mk zač. 
24. (6, 14 – 30)

Streda, 30. august
Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a 
svätý Pavol Nový, konštantínopolskí pat-
riarchovia 
06:30 csl. sv. lit. (HP 432 ); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
399); Ap. zač. 189. (2 Kor 9, 12 – 15; 10, 1 
– 7); Mk zač. 13. (3, 20 – 27)

Štvrtok, 31. august
Uloženie úctyhodného pásu presv. Bo-
horodičky 
06:30 sl. sv. lit. (PZ 400); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
433); Ap. zač. 190. (2 Kor 10, 7 – 18); Mk zač. 
14. (3, 28 – 35)
18:45 Večeradlo (obetované za kňazov)

Piatok, 1. september
Začiatok nového cirkevného roka. Prvý 
piatok. Voľnica. 
06:30 sl. sv. lit. (PZ 232); 17:30 csl. sv. lit. (HP 
247); Ap. zač. 282. (1Tim 2, 1 – 7); Lk zač. 13. 
(4, 16 – 22a)       

Sobota, 2. september
Svätý mučeník Mamant. Fatimská sobo-
ta.  
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
115); Ap. zač. 126. (1 Kor 2, 6 – 9); Mt zač. 
90. (22, 15 – 22)
17:00 Večeradlo

Nedeľa, 3. september
Hlas 4. Trinásta nedeľa po Päťdesiatnici. 
Svätý hieromučeník Antim.
08:00 csl. sv. lit. (HP 101); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 
100); Ap. zač. 166. (1 Kor 16, 13 – 24;) Mt 
zač. 87. (21, 33 – 42)         
17:00 Večiereň

Pondelok, 4. september
Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľ-
kej Antiochie
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
108); Ap. zač. 192. (2 Kor 11, 5 – 21a); Mk 
zač. 16. (4, 10 – 23)

Utorok, 5. september
Sv. prorok Zachariáš
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
110); Ap. zač. 196. (2 Kor 12, 20 – 13, 2); Mk 
zač. 17. (4, 24 – 34)

Streda, 6. september
Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľ-
vojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chó-
nach 
06:30 csl. sv. lit. (HP 112 ); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
111); Ap. zač. 197. (2 Kor 13, 3 – 13); Mk zač. 
18. (4, 35 – 41)

Štvrtok, 7. september
Predsviatok Narodenia presv. Bohorodič-
ky 
06:30 sl. sv. lit. (PZ 233); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
249); Ap. zač. 198. (Gal 1, 1 – 3. 1, 20 – 2, 5); 
Mk zač. 19. (5, 1 – 20)

Piatok, 8. september
Narodenie presv. Bohorodičky. Voľnica. 
Myrovanie.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 232); 17:30 csl. sv. lit. (HP 
247); Ap. zač. 240. (Flp 2, 5 – 11) Lk zač. 54. 
(10, 38 – 42; 11, 27 – 28)       

Sobota, 9. september
Svätí a spravodliví Pánovi predkovia Jo-
achim a Anna  
06:30 csl. sv. lit. (HP 252, 254); 18:00 sl. sv. 
lit. (PZ 235, 238); Ap. zač. 130. (1 Kor 4, 1 
– 5); Mt zač. 93. (23, 1 – 12)

Nedeľa, 10. september
Hlas 5. Nedeľa pred Povýšením sv. Krí-
ža.  Sväté mučenice Ménodora, Métro-
dora a Nymfodora.
08:00 csl. sv. lit. (HP 102, 255); 10:00 sl. sv. 
lit. (PZ 101, 238); Ap. zač. 170. (2 Kor 1, 21 
– 2, 4); Mt zač. 89. (22, 1 – 14)         
17:00 Večiereň
18:00 Modlitby chvál

o. Peter Šturák ml.

c h O D e N i e  D O  c h R Á M u

Časti chrámu - predsieň

L i T u R G i c K Ý  P R O G R A M

Tak ako naše príbytky majú rôzne časti, napr. vstupná chodba, kuchyňa, obývač-
ka a pod., aj Boží príbytok – chrám, ma rôzne časti. Prvá sa nazýva Predsieň (Pritvor). 
Staré kresťanské chrámy mali vonkajšie predsiene, nekryté miesta, okolo ktorých boli 
kryté chodby na stĺpoch. Uprostred bol sud s vodou na umývanie rúk. Svätý Ján Zla-
toústy o tom hovorí: „Pred chrámom stojí sud s vodou preto, aby kresťania pri modlitbe 
mohli pozdvihnúť čisté ruky k Bohu.“ Naše dnešné chrámy na vonkajšiu predsieň veľmi 
nepamätajú, maximálne sa nám zachoval zvyk naznačením „umytia“ rúk pri vstupe 
do chrámu. Vo vonkajšej predsieni stáli tzv. „veľkí“ hriešnici, ktorí nemohli vstúpiť ďa-
lej do chrámu, a žobráci.

Z vonkajšej predsiene sa vchádzalo do vnútornej predsiene, ktorú dnes pozná-
me pod názvom „babinec“. Toto miesto takisto nazývame „raj“ pretože na vnútornej 
stene boli namaľovaní Adam a Eva, ktorí symbolizujú nás ľudí, ktorí môžeme práve 
v Božom príbytku, v cerkvi, nájsť stratený raj. Je to miesto, kde sa konajú modlitby, 
ako napr. lítia, zásnuby, modlitba nad ženou po 40 dňoch a iné. Vo vnútornej pred-
sieni stáli „menší“ hriešnici a niektorí katechumeni.

Spracoval o. Peter Šturák ml.

Mesiac september nám každoročne 
prináša niekoľko výziev. Začína nový školský 
rok, začína nový cirkevný rok a tohto roku sa 
k 1. septembru viaže ešte jeden nový začia-
tok. Cirkev nám ponúka možnosť podávania 
Eucharistie deťom a nemlúvňatám po krste. 
Krstom vstupujeme do nového života. Myro-
pomazaním sa stávame dospelými kresťan-
mi schopnými používať všetky dary Svätého 
Ducha a tento nový život žiť naplno a Eucha-
ristiou zavŕšujeme účasť na tomto novom 
Kristovom živote. Avšak bez dodržiavania 
nejakých pravidiel by to nemalo efekt. Cirkev 
nám tieto pravidlá veľmi jasne podáva, aby 
sme sa vedeli jasne orientovať. Tu sú niektoré 
z nich:

1. Po krste môžu pristupovať k Eucharis-
tii nemlúvňatá a deti patriace do Gréckoka-
tolíckej cirkvi.

2. V prípade, že nastane situácia, že rodi-
čia týchto detí nemajú možnosť ísť do vlast-
ného chrámu a idú do chrámu latinskej cirkvi 
(kostola), môže ich dieťa prijať Eucharistiu 
aj tam, avšak treba kňaza o to požiadať ešte 

pred samotným začiatkom sv. omše.
3. Deťom patriacim do latinskej Cirkvi 

(rímskokatolíkom) sa Eucharistia podávať 
nesmie, ak navštevujú sv. liturgiu v Grécko-
katolíckej cirkvi.

4. Keďže rodičia sú prví svedkovia vie-
ry pre svoje deti a sú ich vychovávatelia, je 
žiadúce, aby k prijímaniu pristupovali aj oni, 
nielen ich deti. Odporúča sa, aby Eucharistiu 
najprv prijal rodič a potom dieťa.

5. Nemlúvňatá môžu prijímať Eucharis-
tiu pod spôsobom vína. Keď začnú prijímať 
tuhý pokrm, môžu prijímať pod obojím spô-
sobom.

6. Predpokladá sa, že dieťa, ktoré dovŕši 
siedmy rok života, je schopné používať roz-
um, preto ho treba povzbudzovať k príprave 
na prijatie sv. spovede.

7. Vzdialená príprava k prvej sv. spove-
di začína pre dieťa v momente, keď schválne 
urobilo vedomé zlo (pácha hriech). Bezpro-
stredná príprava začína cca v 3. ročníku ZŠ 
(alebo aj individuálne).

o. Peter Kačur

euchARiSTiA DeŤOM PO KRSTe


