s v ät e c
Svätý a spravodlivý Eudokim sa narodil zbožným rodičom Bazilovi a Eudokii
v Kapadócii. V časoch cisára Teofila bol Eudokim mladým dôstojníkom v armáde. No
aj ako vojak vynaložil všetku námahu, aby žil podľa Evanjeliových prikázaní. Zachovával si nepoškvrnenú čistotu a stránil sa rozhovorov s akoukoľvek ženou, s výnimkou
svojej matky. Bol milosrdný voči biednym, dôkladný v čítaní posvätných kníh a ešte
dôkladnejší v modlitbách k Bohu. Vyhýbal sa márnivej zábave a prázdnym rečiam.
„Uprostred zhonu a ľudskej márnosti bol ako ľalia medzi tŕním a ako zlato uprostred
ohňa.“ Kvôli jeho neobyčajným cnostiam ho cisár vymenoval za kapadóckeho vojvodcu. V tomto vysokom postavení sa Eudokim snažil byť spravodlivý pred Bohom aj
pred ľuďmi. Avšak z Božej vôle zomrel skoro, v 33. roku svojho života. Jeho ostatky sa
ukázali byť uzdravujúcimi. Jeden pomätený človek sa dotkol jeho hrobu a vyzdravel;
rovnako aj jedno ochrnuté dieťa vstalo a vyzdravelo. Po 18 mesiacoch jeho matka
otvorila truhlu a našla tam jeho telo ako živé, bez akýchkoľvek znakov rozkladu. Zároveň sa z tela svätca čírila nádherná vôňa. Jeho ostatky boli neskôr prenesené do Carihradu a pochované v novom chráme Presvätej Bohorodičky, ktorý postavili rodičia
tohto spravodlivého Eudokima. Svätý a spravodlivý Eudokim, pros Boha za nás.
o. Miroslav Dargaj

FA R S K É O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok
5., 12., 19. a 26. augusta večer.
u V utorok 6. augusta máme sviatok
Premenenia Pána. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6:30 a o 18:00 hod.
u Vo štvrtok 15. augusta máme prikázaný sviatok Zosnutia presv. Bohorodičky. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6:30
a o 18:00 hod.
u V sobotu 29. júna máme prikázaný
sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. liturgie budú o 8:00 a o 10:00 hod. s myrovaním.
u Vo štvrtok 29. augusta máme sviatok Sťatia hlavy Jána Krstiteľa. Sv. liturgie
budú o 6:30 a o 18:00 hod. V tento deň
je zdržanlivosť od mäsa. Po večernej sv.
litugii bude Večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou.

u V sobotu 31. augusta bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej
pomoci.
u
Zbierka na katolícke školy a katechizáciu bude v nedeľu 11. augusta po
oboch sv. liturgiách.
u V dňoch 10. - 11. augusta sa uskutoční eparchiálna odpustová slávnosť v
Klokočove. Počas toho istého víkendu
nás otcovia baziliáni pozývajú na odpustovú slávnosť na Bukovú Hôrku.
u V Ľutine sa hlavná archieparchiálna
odpustová slávnosť uskutoční v sobotu a
nedeľu 17. - 18. augusta. Program nájdete vzadu na nástenke.
u V sobotu 31. augusta vás pozývame
na farskú opekačku a kotlíkový guláš v
priestoroch rím. kat. farskej záhrady.
o. Peter Kačur
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Prvé rozmnoženie chlebov
„Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päť chlebov a dve
ryby, pohliadol k nebu a požehnal ich.
Potom lámal chleby a dával učeníkom
a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili
sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. Tých, čo jedli, bolo
asi päťtisíc mužov okrem žien a detí.“ (Mt
14, 19 – 20)
Zázračné rozmnoženie chlebov
a nasýtenie veľkého zástupu ľudí je
obrazom Eucharistie a Cirkvi, ktorá je
zázračne nasýtená a zjednotená ako
jedno telo s hlavou, ktorou je Ježiš
Kristus. Eucharistia je sviatosť sviatostí.
Predstavuje jadro Cirkvi, jej základ, bez
ktorého by nemohla existovať. Spoločné jedenie a stolovanie je vyjadrením
radosti mesiášskych čias, ktoré nastali
vtelením a zostúpením Ježiša Krista do
dejín ľudstva poznačeného vinou hriechu a trestom smrteľnosti. Vina a hriech
prinášajú do ľudského života smútok,
úzkosť, trápenia, problémy, choroby,
nepochopenie, slabostí a mnohé iné
strádania, ktoré človek musí trpko znášať.
Život v takomto stave nie je ničím
príťažlivým. Nie je príťažlivým práve
preto, lebo človek nie je určený pre
svetský spôsob života, kde vládne egoizmus, pýcha a hriech. Každý z nás je
určený pre rajský spôsob života, kde
niet nedostatku, ale život v plnosti.
Preto pri zázračnom rozmnožení chlebov a zázračnom nasýtení veľkého zástupu ľudí môžeme vidieť, že sa ešte

nazbieralo dvanásť plných košov zvyšných odrobín. Mnohí by povedali, že
je zbytočné snažiť sa nasýtiť dav ľudí
piatimi chlebami a dvoma rybami, ale
skúsenosť ukazuje, že Kristus prináša
plnosť a nie nedostatok. A toto robí aj
v Cirkvi, keď dáva seba samého pod
spôsobom chleba a vína. Dennodenne
môžeme prijímať Krista v malej častici
a z malej čaše, no zázračne rozmnožuje v nás svoje požehnanie a život, čím
zažívame plnosť. Ale plnosť, z ktorej sa
môžeme deliť aj s inými, ktorí sú hladní
po láske, viere, nádeji, dobrom slove,
úsmeve, pomoci, prijatí, porozumení,
po vypočutí a po všetkom dobre, ktoré
dáva jedine Boh.
Zatiaľ čo vina hriechu a trest smrti v živote človeka spôsobujú smútok
a beznádej, Ježiš Kristus v Eucharistii sa
nám dáva za pokrm, aby zahnal smútok a beznádej do neexistencie a nastolil v našom srdci radosť, že môžeme
zasadnúť za stôl, kde je všetko pripravené na oslavu z návratu márnotratného syna. My sme tým márnotratným
synom, ktorý dnes môže stolovať v dome svojho otca a tešiť sa, že je doma
medzi svojimi bratmi a sestrami. Je to
radosť Svätého Ducha, ktorý prichádza ako Utešiteľ a Duch Pravdy. Všetko,
čo nie je z Božieho Ducha je klamstvo
a lož privádzajúc človeka k vine hriechu a trestu smrti. No Kristova Pascha,
Eucharistia je oslava dňa bez smrti.
o. Miroslav Dargaj

LITURGICKÝ PROGRAM
Pondelok, 05. august
Predprazdenstvo Premenenia Pána
06:30 csl. sv. lit. (HP 418, 109); 18:00 sl. sv.
lit. (PZ 387, 108); Ap. zač. 150. (1 Kor 11,
31 – 12, 6); Mt zač. 74. (18, 1 – 10)
Utorok, 06. august
Sviatok Premenenia Pána. Myrovanie.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 387); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 418); Ap. zač. 65. (2 Pt 1, 10 – 19); Mt
zač. 70. (17, 1 – 9)
Streda, 07. august
Sv. prep. mučeník Domécius
6:30 csl. sv. lit. (HP 418); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
387); Ap. zač. 154. (1 Kor 13, 4 – 14, 5); Mt
zač. 80. (20, 1 – 16)
Štvrtok, 08. august
Sv. vyznávač Emilián, kyzický biskup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 387); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 418); Ap. zač. 155. (1 Kor 14, 6 – 19);
Mt zač. 81. (20, 17 – 28)
Piatok, 09. august
Sv. apoštol Matej
6:30 csl. sv. lit. (HP 422); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
390); Ap. zač. 157. (1 Kor 14, 26 – 40); Mt
zač. 83b. (21, 12 – 14. 17 – 20)
Sobota, 10. august
Sv. muč. a archidiakon Vavrinec
06:30 csl. sv. lit. (HP 418); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 106, 387); Ap. zač. 113. (Rim 14, 6 – 9);
Mt zač. 64. (15, 32 – 39)
17:00 Veľká večiereň
Nedeľa, 11. august
9. nedeľa po Päťdesiatnici. Sv. muč. Euplos.
07:00 Utiereň; 08:00 csl. sv. lit. (HP 107,
418); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 106, 387); Ap. zač.
128. (1 Kor 3, 9 – 17); Mt zač. 59. (14, 22
– 34)
17:00 Každodenná večiereň
Pondelok, 12. august
Sv. mučeníci Fótios a Anikét
06:30 csl. sv. lit. (HP 418); 18:00 sl. sv. lit.
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(PZ 387); Ap. zač. 159. (1 Kor 15, 12 – 19);
Mt zač. 84. (21, 18 – 22)
Utorok, 13. august
Zakončenie sviatku Premenenia Pána
06:30 sl. sv. lit. (PZ 387); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 418); Ap. zač. 161. (1 Kor 15, 29 – 38);
Mt zač. 85. (21, 23 – 27)
Streda, 14. august
Prenesenie úctyhodných pozostatkov
prep. Teodóza, pečerského igumena
6:30 csl. sv. lit. (HP 424); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
393, 111); Ap. zač. 165. (1 Kor 16, 4 – 12);
Mt zač. 86. (21, 28b – 32)
18:45 Veľká večiereň sviatku Zosnutia
presv. Bohorodičky
Štvrtok, 15. august
Prikázaný sviatok. Zosnutie presv. Bohorodičky. Myrovanie.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 393); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 426); Ap. zač. 240. (Flp 2, 5 – 11); Lk
zač. 54. (10, 38 – 42; 11, 27 – 28)
Piatok, 16. august
Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu
Pána.
6:30 csl. sv. lit. (HP 428); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
395); Ap. zač. 169. (2 Kor 1, 12 – 20); Mt
zač. 91. (22, 23 – 33)
Sobota, 17. august
Sv. muč. Myrón
06:30 csl. sv. lit. (HP 426); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 96, 393); Ap. zač. 119. (Rim 15, 30
– 33); Mt zač. 73. (17, 24 – 18, 4)
7:20 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií
17:00 Veľká večiereň
Nedeľa, 18. august
10. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Flórus a Laurus.
07:00 Utiereň; 08:00 csl. sv. lit. (HP 97,
426); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 96, 393); Ap. zač.
131. (1 Kor 4, 9 – 16); Mt zač. 72. (17, 14
– 23a)
17:00 Každodenná večiereň

- zdržanlivosť od mäsa

Pondelok, 19. august
Sv. muč. Andrej Stratopedarcha a spol.
06:30 csl. sv. lit. (HP 426); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 393); Ap. zač. 171. (1 Kor 2, 3c – 15);
Mt zač. 94. (23, 13 – 22)
Utorok, 20. august
Sv. prorok Samuel
06:30 sl. sv. lit. (PZ 393); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 426); Ap. zač. 172. (1 Kor 2, 14 – 3, 3);
Mt zač. 95. (23, 23 – 28)
Streda, 21. august
Sv. apoštol Tadeáš
6:30 csl. sv. lit. (HP 426); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
393); Ap. zač. 173. (2 Kor 3, 4 – 11); Mt zač.
96. (23, 29 – 39)

Sv. muč. Adrián a Natália
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 108); Ap. zač. 179. (2 Kor 5, 10 – 15);
Mk zač. 2. (1, 9 – 15)
Utorok, 27. august
Prep. otec Pimen
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 110); Ap. zač. 180. (2 Kor 5, 15 – 21);
Mk zač. 3. (1, 16 – 22)
Streda, 28. august
Prep. otec Mojžiš Etiópsky
6:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
111); Ap. zač. 182. (2 Kor 6, 11 – 16); Mk
zač. 4. (1, 23 – 28)

Štvrtok, 22. august
Sv. mučeník Agatonik a spol.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 393); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 426); Ap. zač. 175. (2 Kor 4, 1 – 6); Mt
zač. 99. (24, 13 – 28)

Štvrtok, 29. august
Sťatie hlavy Jána Krstiteľa.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 399); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 432); Ap. zač. 33. (Sk 13, 25 – 33a); Mk
zač. 24. (6, 14 – 30)
18:45 Večeradlo obetované za kňazov

Piatok, 23. august
Zakončenie sviatku Zosnutia presv. Bohorodičky.
6:30 csl. sv. lit. (HP 426) 17:30 sl. sv. lit. (PZ
393); Ap. zač. 177. (2 Kor 4, 13 – 18); Mt
zač. 100. (24, 27 – 33. 42 – 51)

Piatok, 30. august
Naši otcovia sv. Alexander, sv. Ján a sv.
Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia.
6:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
114); Ap. zač. 184. (2 Kor 7, 10 – 16); Mk
zač. 9. (2, 18 – 22)

Sobota, 24. august
Sv. hieromuč. Eutychés
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 97, 397); Ap. zač. 123. (1 Kor 1, 3 – 9);
Mt zač. 78. (19, 3 – 12)
17:00 Veľká večiereň
Nedeľa, 25. august
11. nedeľa po Päťdesiatnici. Bl. hieromuč. Metod, michalovský protoigumen.
07:00 Utiereň; 08:00 csl. sv. lit. (HP 98,
430); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 97, 397); Ap. zač.
141. (1 Kor 9, 2b – 12); Mt zač. 77. (18, 23
– 35)
17:00 Každodenná večiereň
Pondelok, 26. august

Sobota, 31. august
Uloženie úctyhodného pásu Bohorodičky
06:30 csl. sv. lit. (HP 433); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 99, 232); Ap. zač. 125b. (1 Kor 1, 26
– 29); Mt zač. 82. (20, 29 – 34)
17:00 Veľká večiereň
18:45 Novéna k Matke ustav. pomoci
Nedeľa, 01. september
Začiatok indiktu
07:00 Utiereň; 08:00 csl. sv. lit. (HP 100,
247); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 99, 232); Ap. zač.
282. (1Tim 2, 1 – 7); Lk zač. 13. (4, 16 –
22a)
17:00 Každodenná večiereň
o. Miroslav Dargaj

- zdržanlivosť od mäsa

