
PONDELOK 29. október
Prepodobná mučenica Anastázia 
1 Sol 2, 20; 3, 1 – 8, zač. 267; Lk 11, 29 
– 33, zač. 59 (HS: 154; PZ: 108)
17.30  za zdravie a požehnanie Jozefa 
a Márie

UTOROK 30. október
Mučeníci Zénobius a Zénobia 
1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; Lk 11, 34 – 41, 
zač. 60 (HS: 155; PZ: 109)
07.00  + Mária Chomjaková

STREDA 31. október
Hieromuč. T. Romža, mukačev. biskup 
1 Sol 4, 1 – 12, zač. 269; Lk 11, 42 – 46, 
zač. 61 (HS: 296; PZ: 269)
17.30  za zdravie a požehnanie Márie 
Baranovej

ŠTVRTOK 1. november
Divotvorcovia a nezištníci Kozma a 
Damián 
1 Sol 5, 1 – 8, zač. 271; Lk 11, 47 – 12, 
1, zač. 62 (HS: 157, 296; PZ: 112, 271)
15.00  liturgia s panychídou za zosnu-
lých zapísaných v Knihe hramôt

PIATOK 2. november
Mučeníci Akindyn a spoločníci
1 Sol 5, 9 – 13. 24 – 28, zač. 272; Lk 12, 
2 – 12, zač. 63 (HS: 159; PZ: 114)
17.30 + Drahoslav Biščák

SOBOTA 3. november
Mučeníci biskup Akepsimas, presby-
ter Jozef a diakon Aitalas 
2 Kor 11, 1 – 6, zač. 191; Lk 9, 1 – 6, 
zač. 40 (HS: 160; PZ: 115)
07.00  za zdravie a požehnanie Adama

NEDEĽA 4. november
Dvadsiata štvrtá nedeľa po Päťdesiat-
nici. Prepodobný Joannikios Veľký
Ef 2, 14 – 22, zač. 221; Lk 8, 41 – 56, 
zač. 39 (HS: 150; PZ: 104)
Hlas 7.; 11.00 hod.

PONDELOK 5. november
Mučeníci Galaktión a Epistéma 
2 Sol 1, 1 – 10, zač. 274; Lk 12, 13 – 
15; 22 – 31, zač. 65 (HS: 154; PZ: 108)
07.00  na úmysel darcu

UTOROK 6. november
Arcibiskup Pavol Vyznávač
2 Sol 1, 10b – 2, 2, zač. 274b; Lk 12, 
42 – 48, zač. 68 (HS: 155; PZ: 109)
17.30 + z rod. Gondovej a Filipovej

STREDA 7. november
Tridsiati traja mučeníci z Melitíny
2 Sol 2, 1 – 12, zač. 275; Lk 12, 48b – 
59, zač. 69 (HS: 156; PZ: 111)
17.30 + z rod. Šebešovej a Hricovej

ŠTVRTOK 8. november
Zhromaždenie k archanjelovi 
Michalovi 
2 Sol 2, 13 – 17; 3, 1 – 5, zač. 276; Lk 
13, 1 – 9, zač. 70 (HS: 298; PZ: 272)
17.30 + z rod. Hajdukovej a Rabadovej

PIATOK 9. november
Prepodobná Matróna 
2 Sol 3, 6 – 18, zač. 277; Lk 13, 31 – 
35, zač. 73 (HS: 159; PZ: 114)
17.30  za zdravie a požehnanie 
členov Ružencového bratstva

SOBOTA 10. november
Apoštoli Erast, Olympas, Rodión a 
spoločníci
Gal 1, 3 – 10, zač. 199; Lk 9, 37 – 43a, 
zač. 46 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Štefan Falat

NEDEĽA 11. november
Dvadsiata piata nedeľa po Päťdesi-
atnici. Mučeníci Ménas, Viktor a 
Vincent
Ef 4, 1 – 6, zač. 224; Lk 10, 25 – 37, 
zač. 53 (HS: 152; PZ: 106)
Hlas 8.; 09.00 hod.

zdroj: Slovo

    V stredu okolo obeda som mal zvláštny telefonát. Volala mi jedna známa, ktorú som 
pred x rokmi sobášil s plačom, pri ktorom spočiatku nemohla ani poriadne rozprávať. 
Keď sa trochu upokojila, povedala mi, že je veľmi nešťastná z toho, že jej blízka 
príbuzná čaká v nemocnici na potrat. Dozvedela sa totiž, že bábätku, ktoré čakajú podľa 
opakovaných vyšetrení chýbajú obe rúčky. Doma už majú tri deti a chýba jej podpora 
nielen zo strany toho najbližšieho – manžela, ale aj ostatnej rodiny. Dokonca mi hovori-
la, že aj ju všetci doma odhovárajú od toho, aby sa v niečom angažovala a miešala sa do 
života iných. „Povedzte mi, čo mám robiť? Mám sa o niečo pokúšať alebo nie?“ 
„Celkom určite,“ povedal som jej. „Urob všetko, čo len môžeš, aby ona zmenila svoje 
rozhodnutie.“ Hneď mi pritom napadol životný príbeh Nicka Vujicica, chlapíka, ktorý 
sa narodil bez rúk a bez nôh, hoci obaja jeho súrodenci sú zdraví. Povedal som jej, aby 
si našla jeho meno na internete pozrela si svedectvá, ktoré chodí rozprávať mladým po 
celom svete (na Slovensku bol v roku 2011). Nech posunie to svedectvo z internetu aj 
svojej príbuznej. A sľúbil som jej, že sa budem modliť aj za ňu, aj za jej blízku. Bol som 
vtedy na hornej ceste a akurát som sa začal modliť ruženec. Hneď som ich zahrnul do 
modlitby tak, ako som najlepšie vedel. Zasvätil som to maličké Nepoškvrnenému srdcu 
Panny Márie aj Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Modlil som sa aj za všetkých ostat-
ných z ich rodiny. Na druhý deň dopoludnia sa mi ozvala s celkom iným hlasom a hovo-
rila mi, že dotyčná mamka odišla z nemocnice. Nedvíhala jej síce telefón, keď sa jej 
predtým pokúšala volať, ale poslala jej esemesku, takže jej odkaz dostala. Potešil som 
sa, ale moja radosť netrvala dlho. Popoludní som sa dozvedel, že dieťatko už nežije. 
Ona sa vrátila domov, lebo už bola po potrate. Prvé, čo som jej vtedy hovoril, bolo, aby 
nikoho nesúdila. Ani tú mamku, ani jej manžela, ani ostatných. Mnohí ľudia sa rozhod-
nú pre potrat s oveľa banálnejších dôvodov. Rozumela mi, no najťažšie pre ňu bolo 
prijať to, ako zareagovala jej vlastná rodina. Jej mama, ktorá sa každodenne modlí a 
pristupuje k sviatostiam. Ako jej všetci dookola radili, nech sa do toho nestará.
    Dnešnú nedeľu počúvame v evanjeliu príbeh o posadnutom človeku. O tom, ako ho 
malo množstvo zlých duchov vo svojej moci. Ako mu nebolo ľudskej pomoci, až ho 
nakoniec vyslobodil sám Ježiš. V mysli sa mi spojili obidva tieto príbehy. Evanjeliový 
aj ten, ktorý som zažil cez týždeň. 
    Možno ľutujeme človeka, o ktorom hovorí evanjelium, alebo kohokoľvek iného, kto 
je podobne sužovaný, a pritom nevidíme, ako diabol drží v svojej moci aj nás. Ako sme 
aj my poľutovaniahodní. Má nás zotročených cez názory, ktoré sme prijali, ktoré sa nám 
zdajú moderné a výhodnejšie pre náš život, ale pritom tieto názory priamo odporujú 
Bohu. Ani tu ľudská pomoc nestačí. 
Pane Ježišu, príď nás vyslobodiť!
   P.S.: Dajte si tú námahu a pozrite sa v modlitebnej knižke na deväť cudzích hriechov. 
Ja som tak už urobil. Strana 66 v knihe Hore srdcia alebo 46 v knihe Kristus medzi 
nami.
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V moci zlého ducha
Lk 8, 26 – 39



Známy grécky askéta sa narodil v roku 752 v roľníckej rodine v bitýnijskej obci Marikat. 
V detstve pásaval ošípané a získal veľmi chabé vzdelanie. Slúžil viac ako dvadsať rokov v 
armáde. Koncom 8. storočia začal cestu náboženského života. Vstúpil do kláštora a získal 
vzdelanie a náboženské vedomosti. Za krátky čas odišiel ako pustovník na vrch Olymp v 
Bitýnii v blízkosti mesta Prussa. Tu sa stal najvýznamnejším predstaviteľom asketizmu v 
čase tohto tradičného spôsobu života na východe. Venoval sa rôznym asketickým cviče-
niam, čím si získal mnohých priaznivcov. Okolo roku 810 cítil potrebu podeliť sa o svoje 
skúsenosti s ostatnými ľuďmi, preto sa usadil v cele kláštora na vrchu Trichalika. Tu ho 
navštevovali mnohí ľudia. Boh mu dal dar proroctva a uzdravovania chorých. V roku 813, 
po nástupe Leva V. Arménskeho k moci, sa vrátil do Lýdie, kde založil tri kláštory. V čase 
obnovy uctievania ikon v roku 843 podporoval voľbu 
nového patriarchu Metoda, bývalého mnícha z bitýnijského 
Olympu. Ten sa pre svoj umiernený postoj k bývalým 
obrazoborcom dostal do sporu so žiakmi Teodora Studitu. 
Joannikios ako 90-ročný odišiel do Konštantínopola, aby 
podporil Metoda proti studitom. Zomrel 4. novembra 846 v 
kláštore Antidion na Bitýnijskej hore Olymp. V čase preme-
ny mníšstva predstavoval v porovnaní s Teodorom Studitom 
model svätého pustovníka tradičného východu, ktorý žije v 
samote a zapája sa do mimoriadnych asketických praktík.

  

► Ružencový mesiac október. Aj dnešnú poslednú októbrovú nedeľu pozývam na 
spoločnú modlitbu všetky stavy a vekové kategórie farnosti: mužov, ženy deti aj senio-
rov popoludní o 15.00 hod. 
► Prvopiatkový týždeň. Týždeň od 29.10. je prvopiatkový. Spovedať budem v 
chráme stredu 31.10. od 16.00 hod.  Spoveď chorých bude v piatok 2.11. od 08.15 hod.
► Spomienka na zosnulých. Vo štvrtok 1. novembra bude v Ľubovci zádušná svätá 
liturgia s hramotami o 15.00 hod. 
► Novembrová oktáva. Využime príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú v podobe 
plnomocných odpustkov pre duše zosnulých od 1. do 8. novembra pri splnení obvyk-
lých podmienok (byť v milosti posväcujúcej, prijať Najsvätejšiu Eucharistiu, navštíviť 
cintorín, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca).   
► Príspevok na Slovo. Predplatiteľov časopisu Slovo prosíme o zaplatenie príspevku 
na rok 2019. Cena je 15 eur. V cene je tiež zahrnutý nástenný kalendár na rok 2020. 
Príspevok môžete priniesť do sakristie a bude uhradený hromadne.
► Sväté liturgie v nedeľu 4. novembra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 11. novembra: 07.30 Ruské Pekľany; 09.00 Ľubovec; 
10.30 Janov
► Dary na chrám (august – október): Alžbeta Škripková – 30 eur; bohuznáma – 20 eur; 
Mária Baranová – 20 eur; Štefan Turčík – 100 eur; bohuznámy – 30 eur; rod. Karoliová 
– 50 eur; Mária Slebodníková – 20 eur; Anna Rabadová – 50 eur; Helena Mačišáková – 
40 eur; Mária Slebodníková – 20 eur; bohuznáma na kvety pred odpustom – 50 eur; Jozef 
Boroš – 100 eur; Mikuláš Štofan – 50 eur; Mária Gajdošová – 100 eur; Mária Slebodní-
ková – 40 eur; Mária Martonová – 50 eur; Margita Pravdová – 100 eur; Ružencové 
bratstvo na nové rúcho a košeľu – 170+50 eur; Alžbeta Škripková – 50 eur; Ján Haraus – 
40 eur; Verona Falatová – 20 eur; Jozef Mačišák – 50 eur; z pohrebu + Drahoslava – 250 
eur; bohuznáma – 20 eur; Jozef Boroš – 100 eur; zo svadby Juraja a Martiny – 100 eur.

Oznamy

Prepodobný Joanikios Veľ ký 

    Začiatok mesiaca november je už tradične spojený aj so spomienkou na 
našich zosnulých. Nech čas návštevy cintorínov nie je len o vyzdobení hrobu 
vencami, kvetmi a sviecami. Nech je o duchovnej službe, ktorú ešte stále 
môžeme naším zosnulým preukazovať každou modlitbou, ale hlavne získa-
vaním plnomocných (úplných) odpustkov od 1. do 8. novembra.

 
  Odpustky sú odpustenie časných trestov (ktoré sú následkami našich hriechov) 
mimo spovede. 

Pri spovedi sa nám vždy odpúšťajú naše hriechy (vyznané a oľutované) a aspoň 
čiastka dočasných trestov, ktoré sme si od Boha zaslúžili za spáchané hriechy. Ale 
obyčajne nám pri spovedi nie sú odpustené všetky zaslúžené dočasné tresty. Po 
odpustení hriechov pri spovedi nám vo väčšine prípadov ešte zostávajú dočasné 
tresty, ktoré si musíme odpykať alebo tu na zemi alebo v očistci. Tieto dočasné 
tresty, ktoré nám zostali neodpustené po odpustení hriechov v spovedi, môžu nám 
byť odpustené mimo spovede (po spovedi), ak získame odpustky, ktoré nám 
Cirkev udeľuje.

Odpustkami teda Cirkev neodpúšťa ani hriechy, ani peklo (večný trest), ale iba 
dočasné tresty, ktoré nám zostali neodpustené po odpustení hriechov.

Odpustky sú dvojaké: úplné a čiastočné.

Odpustky sú úplné vtedy, keď nám Cirkev odpúšťa všetky dočasné tresty, ktoré 
sme za spáchane hriechy zaslúžili a ktoré nám pri spovedi neboli odpustené.
 
K získavaniu úplných odpustkov je potrebné:
 1. vykonať skutok, ktorý Cirkev obdarila úplnými odpustkami (v prípade 
novembrovej oktávy je to návšteva cintorína);
 2. vyspovedať sa (spoveď možno vykonať niekoľko dní pred skutkom 
obdareným úplnými odpustkami alebo, ak sme v stave posväcujúcej milosti, 
niekoľko dní po vykonaní odpustkami obdareného skutku; jedna spoveď stačí pre 
získanie viacerých úplných odpustkov, ak sa medzičasom nedopustíme hriechu);
 3. pristúpiť k svätému prijímaniu;
 4. pomodliť sa na úmysel Svätého Otca. 

Úplné odpustky môže získať len ten, kto ľutuje všetky (aj všedné) hriechy a je 
rozhodnutý chrániť sa v budúcnosti všetkých (i všedných) hriechov, teda len ten, 
kto nelipne ani k všednému hriechu.
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Duchovné vedenie
Čas odpustenia


