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Pravdivá, Kristom založená Cir-
kev, ktorú Kristus ustanovil s tým 
účelom, aby šírila jeho učenie a fun-
govala ako ním vedený organizmus 
(porov. 1 Kor 12, 12 – 13.27; Kol 1, 18), 
musí byť nevyhnutne vyzbrojená 
nejakým prvkom, ktorý garantuje 
neporušenosť Kristovej náuky vo 
všetkých dobách, a tak môže veria-
cich viesť správnou cestou do Bo-
žieho kráľovstva. Týmto garantom je 
Kristom ustanovený pápež, rímsky 
biskup. Pápež má v Cirkvi nezastu-
piteľnú úlohu pásť, riadiť a spravovať 
všeobecnú Cirkev, na čo dostal od 
Boha plnú moc, a jeho úlohou je aj 
byť učiteľom všetkých kresťanov, 
ako to výslovne učí Florentský kon-
cil. Ak hľadáme presnú identitu Kris-
tom založenej Cirkvi, oficiálne viero-
učné dokumenty sa vyjadrujú v tom 
zmysle, že Kristus založil jedinú Cir-
kev a celú ju zveril do správy Petrovi 
a jeho nástupcom, pričom táto Cir-
kev nesie označenie Katolícka. Ná-
uka o primáte rímskeho biskupa je 
najpresnejšie zhrnutá v učení Prvé-
ho vatikánskeho koncilu. Tento kon-
cil učí a vysvetľuje, že svätý apoštol 
Peter bol Ježišom Kristom ustano-
vený za knieža všetkých apoštolov 
a za viditeľnú hlavu celej Cirkvi na 
zemi, a tento primát a právomoc 
nad celou Cirkvou prijal od Krista 
bezprostredne. Nejde len o akýsi 
čestný primát, ale o pravú jurisdik-
ciu. Čestný primát bez právomoci 
by bol pre vedenie Cirkvi neúčinný, 
a tak zbytočný. Koncil ďalej vysvet-

ľuje, že Petrov primát prechádza na 
jeho nástupcov, rímskych biskupov. 
Takto je to z ustanovenia samotného 
Ježiša Krista, že svätý Peter má trva-
lých nástupcov v primáte nad celou 
Cirkvou a rímsky veľkňaz je v tomto 
primáte nástupcom svätého Petra. 
Bez toho, aby mal apoštol Peter ná-
stupcov, na ktorých prechádza jeho 
moc, Petrov primát by mal význam 
len v apoštolskej Cirkvi. Boh zjavne 
nemal na mysli založiť Cirkev, ktorá 
by bola bezchybnou sprostredko-
vateľkou spásy len počas Petrovho 
života. Chce totiž, aby všetci ľudia 
boli spasení, a aby poznali pravdu 
(porov. 1 Tim 2, 3 – 4). Dôležitým mo-
mentom pri tom, ako Kristus sľubuje 
Petrovi, že na ňom postaví Cirkev, je 
uistenie, že pekelné brány, teda úto-
ky bludov,  takto postavenú Cirkev 
nepremôžu (porov. Mt 16, 18). Ak by 
Petrov primát netrval aj po jeho smr-
ti, Cirkvi by chýbala skala, ktorá je 
podľa Kristových slov jej základom, 
vďaka ktorému odoláva útokom 
bludárov. Koncil pokračuje v objas-
ňovaní primátu pápeža tvrdením, že 
rímsky veľkňaz vlastní plnú a najvyš-
šiu moc jurisdikcie v celej Cirkvi, a 
to nielen vo veciach, ktoré sa týka-
jú viery a mravov, ale aj tých, ktoré 
sa týkajú disciplíny a riadenia Cirkvi 
rozprášenej po celom svete, a táto 
jeho moc je riadna a bezprostredná 
tak nad všetkými jednotlivými cirkva-
mi, ako aj nad všetkými jednotlivými 
pastiermi a veriacimi.

Pripravil o. Štefan Paločko

Úloha pápeža v cirkvi (1. časť)
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Logo znázorňuje tému návštevy: „S Má-
riou a Jozefom na ceste za Ježišom". V jeho 
spodnej časti je vyobrazená cesta, ktorá 
smeruje ku krížu. Okolo nej srdce, ktoré vy-
jadruje lásku svätého Jozefa a Panny Márie, 
patrónky Slovenska, k Pánu Ježišovi. Sedem 
hviezd pripomína meno, ktorým ľudia tradič-
ne nazývajú Pannu Máriu: „Sedembolestná". 
Jednotlivé súčasti loga majú bielu, modrú a 
červenú farbu slovenskej vlajky, ako aj bielu 
a žltú farbu vatikánskej vlajky. Panna Mária, 
Božia Matka, milovala Ježiša Krista celým 
svojím srdcom, a vždy pri ňom stála, aj v ne-
bezpečenstve a v utrpení. Slovenskí veriaci si 

hlboko uctievajú bolestnú Matku, a oddávna 
sa k nej modlia. Pápež František v apoštol-
skom liste Patris corde upriamil pozornosť na 
otcovské srdce svätého Jozefa, ktorého prí-
klad nás pozýva obracať sa k Ježišovi a hľa-
dať ho v každodennom živote. Svätá Rodina 
nás povzbudzuje kráčať po ceste za Ježišom. 
Motto vyjadruje prianie, aby návšteva pápe-
ža Františka na Slovensku posilnila našu 
vieru a oživila túžbu napredovať po stopách 
Pána Ježiša, ktorý „neprišiel dať sa obsluho-
vať, ale slúžiť a položiť svoj život" (Mt 20, 28).

KBS

 » V nedeľu 15. augusta máme prikázaný 
sviatok Zosnutia presv. Bohorodičky. 
Sv. liturgie s myrovaním budú ako v 
nedeľu. V sobotu 14. augusta bude o 
17.00 hod. veľká večiereň sviatku s lítiou 
a vyložením uspenskej plaščanice.

 » V nedeľu 29. augusta máme sviatok 
Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. Sv. 
liturgie budú ako zvyčajne. V tento deň 
je zdržanlivosť od mäsa.

 » Všetky modlitby sv. ruženca, 
večierne či utierne ako aj ostatné 
pobožnosti, ktoré sa budeme 
modliť v našom chráme, obetujme 
za návštevu pápeža Františka na 
Slovensku, konkrétne za stretnutie 
s nami v Prešove.

 » Drahí veriaci, v piatok 6. augusta, 
na sviatok Premenenia Pána, sme 
začali 40dňovú duchovnú prípravu 
na návštevu Sv. Otca Františka na 
Slovensku. Táto príprava prebieha 
na viacerých úrovniach. Na osobnej 
úrovni sme pozvaní k osobnej 

modlitbe s priložením úmyslu „za 
návštevu Svätého Otca“. Obetovať 
môžeme sv. ruženec alebo jeho 
časť, účasť na sv. liturgii ako aj 
duchovný dar pre pápeža Františka, 
ktorý nájdete v brožúrke, ktorú si 
môžete objednať vzadu na stolíku. 
Na rodinnej úrovni pridávame ten 
istý úmysel. Spoločne sa môžeme 
stretávať pri už spomenutých 
modlitbách alebo pri čítaní a 
rozjímaní nad Sv. písmom, čítaním 
duchovnej literatúry či iných 
pobožnostiach. Na farskej úrovni 
najmä účasťou na sv. liturgiách, 
modlitbe utierní či večierní, modlitbe 
časoslova a sv. ruženca ako aj 
Korunky Božieho milosrdenstva 
pred sv. liturgiami, molebenom či 
akatistom k sv. Jozefovi, stretávaním 
sa pri katechézach o Svätom Otcovi 
či jeho zamysleniach.

o. Peter Kačur
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Liturgický program
23. august
Zakončenie sviatku Zosnutia Bohorodičky
06:30 csl. sv. lit. (HP 426); 18:00 sl. sv. lit.,(PZ 
393); Ap. zač. 195. (2 Kor 12, 10 – 19); Mk zač. 
16. (4, 10 – 23)

30. august
Naši otcovia sv. Alexander, sv. Ján a sv. 
Pavol Nový
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit., (PZ 
108); Ap. zač. 202. (Gal 2, 11 – 16); Mk zač. 21. 
(5, 24 – 34)

P

24. august
Sv. hieromučeník Eutychés
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)

31. august
Uloženie pásu presv. Bohorodičky
06:30 sl. sv. lit. (PZ 400); 18:00 csl. sv. lit. ,(HP 
433); Ap. zač. 204. (Gal 2, 21 – 3, 7); Mk zač. 
22. (6, 1 – 7)

U

25. august
Blažený hieromučeník Metod
06:30 csl. sv. lit. (HP 430); 18:00 sl. sv. lit., 
(PZ 397); Ap. zač. 197. (2 Kor 13, 3 – 13); Mk 
zač. 18. (4, 35 – 41); 17:45 Moleben k bl. 
Metodovi

1. september
Začiatok indiktu
06:30 csl. sv. lit. (HP 247); 18:00 sl. sv. lit., (PZ 
232); Ap. zač. 207. (Gal 3, 15 – 22); Mk zač. 23. 
(6, 7 – 13)

S

26. august
Sv. mučeníci Adrián a Natália
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit., (HP 
113), . Ap. zač. 198. (Gal 1, 1 – 10, 1, 20 - 2, 5); Mk 
zač. 19. (5, 1 – 20); 18:45 Večeradlo obetova-
né za kňazov; 19:30 - 21:00 Tichá adorácia s 
korunkou a osobným požehnaním

2. september
Sv. mučeník Mamant
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. , (HP 
113); Ap. zač. 208. (Gal 3, 23 – 4, 5); Mk zač. 
25. (6, 30 – 45); 19:00 - 21:00 Tichá adorácia s 
korunkou a osobným požehnaním

Š

27. august
Prepodobný otec Pimen
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. ), (PZ 
114); Ap. zač. 201. (Gal 2, 6 – 10); Mk zač. 20. 
(5, 22 – 24. 5, 35 - 6, 1)

3. september
Sv. hieromuč. Antim. Prvý piatok mesiaca.
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit., (PZ 
114); Ap. zač.210. (Gal 4, 8 – 21); Mk zač. 26. (6, 
45 – 53)

P

28. august
Prep. otec Mojžiš Etiópsky
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 18:00 sl. sv. lit., (PZ 
101,399); Ap. zač. 130. (1 Kor 4, 1 – 5); Mt zač. 
93. (23, 1 – 12); 17:00 Veľká večiereň; 18:45 
Novéna k MUP

4. september
Sv. hieromuč. Babylas. Fatimská sobota.
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit.,(PZ 
103); Ap. zač. 132 (1 Kor 4, 17 – 5, 5); Mt zač. 97 
(24, 1 – 13); 17:00 Mariánske večeradlo

29. august
14. nedeľa po Päťdesiatnici. Sťatie hlavy 
sv. Jána Krstiteľa.
6:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 102, 432); 
09:00 csl. sv. lit. ,(PZ 101, 399);10:30 sl. sv. 
lit. (PZ 101, 399); Ap. zač. 170. (2 Kor 1, 21 – 2, 
4); Mt zač. 89. (22, 1 – 14); 17:00 Každodenná 
večiereň

5. september
15. nedeľa po Päťdesiatnici
06:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 104); 
09:00 sl. sv. lit., (PZ 103); 10:30 sl. sv. lit. 
(PZ 103); Ap. zač. 176. (2 Kor 4, 6 – 15); Mt 
zač. 92. (22, 35 – 46); 17:00 Každodenná 
večiereň

o. Ján Varga

9. august
Sv. apoštol Matej
06:30 csl. sv. lit. (HP 422,420); 18:00 sl. sv. 
lit.,(PZ 390,389 ); Ap. zač. 179. (2 Kor 5, 10 – 
15); Mk zač. 2. (1, 9 – 15)

16. august
Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu 
J. Krista
06:30 csl. sv. lit. (HP 428); 18:00 sl. sv. lit., (PZ 
395); Ap. zač. 186. (2 Kor 8, 7 – 15); Mk zač. 11. 
(3, 6 – 12)

P

10. august
Sv. muč. a archidiakon Vavrinec
06:30 sl. sv. lit. (PZ 389); 18:00 csl. sv. lit., (HP 
420); Ap. zač. 180. (2 Kor 5, 15 – 21); Mk zač. 
3. (1, 16 – 22)

17. august
Sv. mučeník Myrón
06:30 sl. sv. lit. (PZ 393); 18:00 csl. sv. lit. ,(HP 
426); Ap. zač. 187. (2 Kor 8, 16 – 9, 5); Mk 
zač. 12. (3, 13 – 19); 17:45 Moleben k bl. P. P. 
Gojdičovi

U

11. august
Sv. mučeník Euplos
06:30 csl. sv. lit. (HP 420); 18:00 sl. sv. lit., 
(PZ 389); . Ap. zač. 182. (2 Kor 6, 11 – 16); Mk 
zač. 4. (1, 23 – 28)

18. august
Sv. muč. Flórus a Laurus
06:30 csl. sv. lit. (HP 426); 18:00 sl. sv. lit., (PZ 
393); Ap. zač. 189. (2 Kor 9, 12 – 10, 7); Mk zač. 
13. (3, 20 – 27)

S

12. august
Sv. mučeníci Fótios a Anikét
06:30 sl. sv. lit. (PZ 389); 18:00 csl. sv. lit., (HP 
420), Ap. zač. 183. (2 Kor 7, 1 – 10a); Mk zač. 
5. (1, 29 – 35); 19:00 - 21:00 Tichá adorácia s 
korunkou a osobným požehnaním

19. august
Sv. muč. Andrej Stratopedarcha a spol.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 393); 18:00 csl. sv. lit. , (HP 
426); Ap. zač. 190. (2 Kor 10, 7b – 18); Mk zač. 
14. (3, 28 – 35); 19:00 - 21:00 Tichá adorácia 
s Korunkou Božieho milosrdenstva a požeh-
naním

Š

13. august
Zakončenie sviatku Premenenia Pána
06:30 csl. sv. lit. (HP 420); 17:30 sl. sv. lit.(PZ 
389); Ap. zač. 184. (2 Kor 7, 10 – 16); Mk zač. 
9. (2, 18 – 22)

20. august
Sv. prorok Samuel
06:30 csl. sv. lit. (HP 426); 17:30 sl. sv. lit. ,(PZ 
393); Ap. zač. 192. (2 Kor 11, 5 – 21a); Mk zač. 
15. (4, 1 – 9)

P

14. august
Prenesenie pozostatkov prep. otca 
Teodóza
06:30 csl. sv. lit. (HP 424); 18:00 sl. sv. lit., (PZ 
99, 393); Ap. zač. 125b. (1 Kor 1, 26 – 29); Mt 
zač. 82. (20, 29 – 34); 17:00 Veľká večiereň 
s lítiou

21. august
Sv. apoštol Tadeáš
06:30 csl. sv. lit. (HP 426); 18:00 sl. sv. lit.,(PZ 
100, 393); Ap. zač. 126. (1 Kor 2, 6 – 9); Mt zač. 
90. (22, 15 – 22); 17:00 Veľká večiereň

15. august
12. nedeľa po Päťdesiatnici. Zosnutie 
presvätej Bohorodičky. Myrovanie.
06:30 Utiereň; 7:30 csl. sv. lit. (HP 100, 426); 
09:00 sl. sv. lit. ,(PZ 99, 393);10:30 sl. sv. lit. 
(PZ 99,393); Ap. zač. 158. (1 Kor 15, 1 – 11); 
Mt zač. 79. (19, 16 – 26); 17:00 Každodenná 
večiereň

22. august
13. nedeľa po Päťdesiatnici
06:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 101, 426); 
09:00 sl. sv. lit., (PZ 100,393); 10:30 sl. sv. lit. 
(PZ 100,393); Ap. zač. 166. (1 Kor 16, 13 – 24); 
Mt zač. 87. (21, 33 – 42); 17:00 Každodenná 
večiereň
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