
PONDELOK 9. október
Apoštol Jakub Alfejov
Flp 4, 10 – 23, zač. 248; Lk 7, 36 – 50, 
zač. 33 (HS: 283; PZ: 255)
07.00 za zdravie a požehnanie Adama

UTOROK 10. október
Mučeníci Eulampios a Eulampia
Kol 1, 1 – 2. 7 – 11, zač. 249; Lk 8, 1 – 
3, zač. 34 (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + Ján Biščák

STREDA 11. október
Apoštol Filip, jeden zo siedmich diako-
nov
Kol 1, 18 – 23, zač. 251; Lk 8, 22 – 25, 
zač. 37 (HS: 156; PZ: 111)
18.00 + Jozef, Mária, Juraj, Barbora, 
Marta

ŠTVRTOK 12. október
Mučeníci Probus a spol.
Kol 1, 24 – 29, zač. 252; Lk 9, 7 – 11, 
zač. 41 (HS: 157; PZ: 112)
18.00 + Ľudmila Šoltýsová

PIATOK 13. október
Mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika
Kol 2, 1 – 7, zač. 253; Lk 9, 12b – 18a, 
zač. 42 (HS: 159; PZ: 114)
18.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Tomaščinovej a Hricovej

SOBOTA 14. október
Mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios 
a Celzius
2 Kor 3, 12 – 18, zač. 174; Lk 6, 1 – 10, 
zač. 22 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 za zdravie a požehnanie Marka 
s rodinou

NEDEĽA 15. október
Devätnásta nedeľa po Päťdesiatnici 
Prepodobný Eutymios Nový
Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Lk 8, 5 – 15, 
zač. 35 (HS: 143; PZ: 97)
2. hlas; 11.00 hod. 

PONDELOK 16. október
Mučeník Longín Stotník
Kol 2, 13 – 20, zač. 255; Lk 9, 18 – 22, 
zač. 43 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Mária, Michal, František

UTOROK 17. október
Prorok Ozeáš
Kol 2, 20 – 23; 3, 1 – 3, zač. 256; Lk 9, 
23 – 27, zač. 44 (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + Jozef

STREDA 18. október
Apoštol a evanjelista Lukáš
Kol 3, 17 – 25; 4, 1, zač. 259; Lk 9, 44 – 
50, zač. 47 (HS: 289; PZ: 262)
18.00 + Jozef, Ľudmila

ŠTVRTOK 19. október
Prorok Joel
Kol 4, 2 – 9, zač. 260; Lk 9, 49 – 56, zač. 
48 (HS: 157; PZ: 112)
18.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Pravdovej a Kotuličovej

PIATOK 20. október
Veľkomučeník Artemios
Kol 4, 10 – 18,zač. 261; Lk 10, 1 – 15 , 
zač. 50 (HS: 159; PZ: 114)
18.00 za Božiu pomoc pre Radovana a 
Zuzanu

SOBOTA 21. október
Prepodobný Hilárion Veľký
2 Kor 5, 1 – 10a, zač. 178; Lk 7, 1b – 10, 
zač. 29 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Peter

NEDEĽA 22. október
Dvadsiata nedeľa po Päťdesiatnici 
Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca
Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Lk 16, 19 – 31, 
zač. 83 (HS: 144; PZ: 97)
3. hlas; 11.00 hod. 

zdroj: Slovo

Vedeli by ste si predstaviť, že by sa situácia opísaná v dnešnom evanjeliu zopakova-
la aj dnes u nás alebo v blízkom okolí? Ježiš ide do mestečka Naim spolu s učeník-
mi a veľkým zástupom ľudí. A zrazu sa tento jeden sprievod stretne s iným, ktorý 
z mesta vychádza. Je to sprievod pohrebný. Práve vynášajú mŕtveho, ako hovorí 
evanjelium, bol to jediný syn matky, ktorá už bola vdovou. Keď ju Ježiš uvidel, 
bolo mu jej ľúto. Najprv jej povie: „Neplač.“ Potom pristúpi k máram, dotkne sa ich 
a povie: „Mládenec, hovorím ti vstaň!“  Tu sa mŕtvy posadí a začne hovoriť. 
Viete si predstaviť, že by sa toto celé dnes zopakovalo? Ja si to neviem predstaviť. 
A myslím si, že ani tí ľudia v evanjeliu by si niečo také nevedeli predstaviť. Ale 
stalo sa to a verím, že oni – Naimčania na to nikdy nezabudli. Ako sa asi neskôr 
dívali na tú vdovu? Ako sa dívali na toho chlapca? Neverím, že sa nezmenil pohľad 
a prístup iných ľudí k nim, ale aj ich vlastné prežívanie života. Naimský mládenec 
navždy zostal zapísaný v pamätiach iných, ako ten, čo bol mŕtvy, a ožil. Ako nejaká 
zvláštna výnimka. Možno ako Martin Farkaš, ten náš jediný vojak, ktorý prežil 
leteckú katastrofu pri Hejciach v januári 2006. 
O človeku, ktorý niečo podobné zažil a prežil, sa hovorí, že sa znova narodil. Alebo 
ešte, že dostal druhú šancu na životu. Čo potrebujeme prežiť, aby sme svoj život 
brali ako jeden nesmierny dar? Aký problém nám musí vstúpiť do cesty, aby nás 
prebral a pomohol nám s vďačnosťou sa ráno zobúdzať a tešiť sa z toho, čo dobré 
budeme môcť urobiť? Šancu znova a lepšie začať máme aj bez katastrofickej 
udalosti. Aký môže byť ten lepší začiatok? Čím môžeme vylepšiť svoj život? 
Odpoveď je ukrytá v jednom slove: láska. Je to také jednoduché. Niet dokonalejšie-

ho spôsobu života, ako je život v láske. Lenže ak chceme 
vidieť, ako taký život v láske vyzerá, musíme sa pozerať 
správnym smerom. Na Ježiša. On, dokonalá láska, totiž 
najlepšie vie, ako má láska vyzerať. On nám ukazuje, 
ako má vyzerať láska, keď vieš o hladnom, chorom, 
chudobnom, poníženom, nešťastnom... On nám ukazuje, 
ako má vyzerať láska v odpustení, milosrdenstve, 
žehnaní nepriateľom... Keď povie svojím učeníkom, aby 
sa milovali navzájom, tak k tomu hneď doplní: „Tak sa 
milujte, ako som ja miloval vás.“ Nie hoci ako, ale tak, 
ako sú milovaní Ježišom.  A ukazuje nám aj to najdôleži-
tejšie – odkiaľ mať toľko a práve takej ásky. Od Otca. 
Ak miluješ Otca nadovšetko, budeš mať dostatok síl žiť 
svoj nový život.

otec Marek
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Jakub (z hebr. ten, ktorý nasleduje Boha) Mladší bol jedným z dvanástich apoštolov. Prímením 
Mladší sa odlišuje od Jakuba Staršieho, ktorý bol bratom sv. Jána, apoštola a evanjelistu, a 
synom rybára Zebedeja. Jakub mladší bol synom Alfeja, ktorý sa volal aj Kleofáš, a Márie, 
ktorú sv. Ján nazýva sestrou Panny Márie. Jakuba zase nazýva sv. Pavol Pánovým bratom. 
Heberejčina, resp. aramejčina bola totiž chudobná na slová, napr. pomenovanie brat sa 
používalo nielen pre rodného brata, ale aj pre blízkeho príbuzného (bratranca). Jakub Mladší 
sa po zoslaní Svätého Ducha stal prvým biskupom Jeruzalema. Bolo to významné miesto i 
ťažké, keďže v tomto meste Ježiša ukrižovali. Na Jeruzalemskom sneme Jakub zasahuje do 
debaty a jeho slovo má váhu (Sk 15,13 – 19). Jakub napísal prvý zo siedmich listov, ktoré sa 
volajú katolícke, čiže všeobecné. List je adresovaný kresťanom v diaspóre. Hovorí v ňom o 
potrebe a účinnosti modlitby, o pôvode a povahe pokušenia, o konaní skutkov lásky („viera 
bez skutkov je mŕtva“), o ovládaní jazyka, o krotení náruživosti a o požiadavke spravodlivosti 
vo vzťahu k blížnemu. Osobitne dôležitá časť je stať o pomazaní chorých. Biskupom bol do 
roku 62. Veľkňaz Hanan II., syn Annáša, s veľradou Jakuba obvinili, že porušuje zákon, a 
odsúdili ho na smrť kameňovaním. No báli sa ľudu, ktorý si ho ctil ako spravodlivého. 
Vyviedli ho preto na strechu chrámu a nútili ho, aby odtiaľ vyhlásil, že sa zrieka viery v Ježiša 
Krista. On však hlasito kričal na ľudí a vyznal, že Ježiš je pravý Boh a sedí po pravici Otca. 
Nato ho zúriví farizeji a zákonníci zhodili dolu. Potom ho ešte kameňovali, a nakoniec mu 
rozbili hlavu sochorom. O niekoľko rokov (r. 70) Rimania zrovnali Jeruzalem so zemou. 
Niektorí v tom videli trest za vraždu, ktorej sa dopustili Židia na tomto spravodlivom. Telo sv. 
Jakuba pochovali v blízkosti chrámu. V roku 572 jeho pozostatky preniesli do Carihradu a 
neskôr do Ríma, kde ich uložili s pozostatkami sv. Filipa v Chráme dvanástich apoštolov.

► Októbrová modlitba ruženca. Mesiac október  je zasvätený modlitbe ruženca. 
Pozývam vás na jeho spoločnú modlitbu – doma alebo v chráme pred každou 
večernou sv. liturgiou. Farské stretnutia pri ruženci sa uskutočnia aj v nedeľu 
popoludní o 14.30 hod.: 8. októbra sa modlia ženy, 15. októbra deti a mládež, 22. 
októbra seniori (dôchodcovia) a poslednú nedeľu 29. októbra všetci spoločne.
► Večer s Božím slovom. Pozývam vás na Večer s Božím slovom v nedeľu večer 
o 18.30 hod. na fare.
► Stretnutie detí. Deti z našej farnosti pozývam na spoločné stretnutie na fare 
v piatok o 17.00 hod. a potom na spoločnú svätú liturgiu o 18.00 hod. v chráme.
► Sväté liturgie v nedeľu 15. októbra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 
11.00 Ľubovec
► Zbierka na misie. Keďže mesiac október nie je len ružencovým, ale aj misij-
ným mesiacom, v nedeľu 22. októbra bude pri všetkých svätých liturgiách Zbierka 
na misie.
► Sväté liturgie v nedeľu 22. októbra: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 
11.00 Ľubovec. V túto nedeľu je pri všetkých liturgiách zbierka na misie. 
► Objednávka Slova n a rok 2019. Čitateľov časopisu Slovo prosíme o zaplate-
nie príspevku na rok 2018. Cena časopisu je nezmenená – 14 eur. V cene je 
zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2019. Pozývame aj ďalších, aby sa pripojili 
k odberu nášho časopisu. Príspevok môžete priniesť do sakristie. 

1. Keďže rodičia sú prvými svedkami viery svojim deťom a sú zodpovední za 
ich výchovu, je žiaduce, aby nielenže sprevádzali svoje deti počas prípravy na 
slávnosť sviatosti pokánia a zmierenia, ale sami sa aktívne zúčastňovali na 
liturgickom živote a katechetickom poučení, ako aj sviatostnom živote  prijíma-
ním Eucharistie. 
2. Rodičia sa majú stotožniť s tým, že základ a začiatok celej kresťanskej výchovy 
spočíva v tom, že otec a matka darujú svojim deťom prvé zážitky stretnutia 
s Bohom svojím bytím a konaním. 
3. Rodičia by si mali osvojiť hlavné úlohy kresťanskej výchovy:
a) výchova k schopnosti veriť,    
b) sprostredkovanie deťom správnej predstavy o Bohu,    
c) oboznámenie so Svätým písmom,    
d) výchova k modlitbe,    
e) výchova k správnemu svedomiu a mravná výchova,
f) uvedenie detí do života Cirkvi a prežívanie cirkevného roka,
g) vedenie detí k samostatnosti, slobode a zodpovednosti. 
4. Katechéza v rodine (spôsob, ako niekoho naučiť, čo znamená žiť svoju vieru  
v podmienkach rodiny) by mala spájať učenie so životom, čo vlastne znamená 
odovzdávanie viery.  
5. Rodinná katechéza má veľa možností a prostriedkov – spoločné prežívanie 
cirkevných sviatkov a rodinných slávností, spoločná modlitba, rozprávanie 
príbehov zo Svätého písma, vysvetľovanie hlbšieho zmyslu vecí, udalostí ako  
reakcie na otázky a zvedavosť detí – a ako taká pomáha dieťaťu hlbšie prežívať 
spoločenstvo s Bohom.  
6.  Zodpovedným za to, aby deti neprijímali presvätú Eucharistiu laxne a aby jej  
prijímanie neprinieslo nejakú otupenosť, je rodič, prípadne ten, kto pri krste  na 
seba zobral záväzok voviesť dieťa do praktického kresťanského života.
7.  Príprava na slávnosť sviatosti zmierenia a pokánia je teda vhodnou príležitos-
ťou na náboženskú obnovu rodiny a života viery jednotlivých jej členov. 
8.  Presvätá Eucharistia sa podáva iba deťom, ktoré už prijali tajomstvá krstu  
a myropomazania.

(pokračovanie nabudúce)

Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Sloven-
sku sa dohodla na obnovení starobylej praxe východných cirkví podávať 
Eucharistiu deťom po krste až do veku, v ktorom začínajú plne užívať 
rozum. Táto prax sa začala realizovať začiatkom nového cirkevného roka, 
od 1. septembra 2017. Rozhodnutie je v plnom súlade s odporučeniami 
Rímskej kúrie. Aj v našom Farskom hlásniku venujeme tejto dôležitej téme. 

Duchovné otáznikyOznamy

Svätý apoštol Jakub Alfejov

Smernice pre rodičov


