
PONDELOK 19. november
Prorok Abdiáš
1 Tim 5, 1 – 10, zač. 285c; Lk 17, 20 – 
25, zač. 86 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + z rod. Matysovej
UTOROK 20. november
Obdobie pred sviatkom Vstupu 
Presvätej Bohorodičky do chrámu
Blažená Jozafáta Hordaševská
1 Tim 5, 11 – 21; zač. 286; Lk 17, 26 – 
37, zač. 87 (HS: 306; PZ: 280)
17.30 + Ján Lech
STREDA 21. november
Vstup našej Presvätej Vládkyne, 
Bohorodičky Márie, vždy Panny do 
chrámu. Myrovanie
Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 
11, 27 – 28, zač. 54 (HS: 308; PZ: 283)
17.30  za zdravie a požehnanie rod. 
Rabadovej, Karoliovej, Martonovej a 
Krajňákovej
ŠTVRTOK 22. november
Apoštol Filemón a spoločníci
1 Tim 6, 17 – 21, zač. 289; Lk 18, 31 – 
34, zač. 92 (HS: 308; PZ: 283)
17.30 + Miroslav
PIATOK 23. november
Biskupi Amfilochios a Gregor
2 Tim 1, 1 – 2. 8 – 18, zač. 290; Lk 19, 
12 – 28, zač. 95 (HS: 308; PZ: 283)
17.30  za zdravie a požehnanie Ivety 
s rodinou
SOBOTA 24. november
Veľkomučenica Katarína
Gal 5, 22 – 6, 2, zač 213; Lk 10, 19 – 21, 
zač. 51b (HS: 308; PZ: 283)
07.00  za zdravie a požehnanie Tamary
NEDEĽA 25. november
Nedeľa Krista Kráľa. Myrovanie
Hieromučeníci Kliment a Peter
Kol 1, 12 – 20, zač. 250; Jn 18, 33 – 37, 
zač. 59b (HS: 377; PZ: 286)
11.00 hod.

PONDELOK 26. november
Prepodobný Alypios Stĺpnik
2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294; Lk 19, 37 – 
44, zač. 97 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + z rod. Hajdukovej a Štofanovej
UTOROK 27. november
Mučeník Jakub Perzský
2 Tim 3, 16 – 4, 4, zač. 297; Lk 19, 45 
– 48, zač. 98 (HS: 155; PZ: 109)
17.30 +Vladislav, Anna, Michal, 
Katarína

STREDA 28. november
Prepodobný mučeník Štefan Nový
2 Tim 4, 9 – 22, zač. 299; Lk 20, 1 – 8, 
zač. 99 (HS: 156; PZ: 111)
17.30  za zdravie a požehnanie rod. 
Hajdukovej

ŠTVRTOK 29. november
Mučeník Paramon
Tít 1, 5 – 2, 1, zač. 300b; Lk 20, 9 – 
18, zač. 100 (HS: 157; PZ: 112)
17.30 + Mária Chomjaková

PIATOK 30. november
Apoštol Andrej Prvopovolaný
1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 1, 35 – 51, 
zač. 4 (HS: 309; PZ: 284)
17.30 + Jozef, Mária, Helena, 
Imrich, Verona

SOBOTA 1. december
Prorok Nahum
Ef 1, 16 – 23, zač. 218; Lk 12, 32 – 40, 
zač. 67 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Dana a Ján

NEDEĽA 2. december
Dvadsiata ôsma nedeľa po Päťdesi-
atnici
Prorok Habakuk
Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 18, 18 – 27, 
zač. 91 (HS: 145; PZ: 99)
Hlas 3.; 11.00 hod. 

zdroj: Slovo

    Podobenstvo dnešnej nedele je krátke, ale zato veľmi výstižné. Ježiš v ňom predstaví 
bohatého človeka, ktorému prinieslo pole nesmiernu úrodu. Ale keďže nemal kde túto 
veľkú úrodu uskladniť, prišiel s nápadom: „Doterajšie sklady zbúram, postavím si 
väčšie, a tak budem mať zásoby na mnohé roky.“ A Ježiš ho aj s celým jeho nápadom 
nazýva bláznom.
    Viete, čo je zaujímavé? Vo Svätom písme už je jeden príbeh, kde sa stavali obrovské 
sýpky. Dokonca Boh sám zariadil, aby sa mohli postaviť a aby v nich bolo uložené také 
množstvo obilia, že sa ani nedalo spočítať. Viete, o aký príbeh ide? Možno ste to už 
uhádli. Je to príbeh Jozefa Egyptského. Bratia ho znenávideli a predali do otroctva. Po 
rokoch služby aj čase strávenom vo väzení prišiel moment nepredstaviteľnej zmeny. 
Z otroka, ktorý nebol ničím sa v jednej chvíli stal druhý najvyššie postavený človek 
v celom Egypte. Dôvodom bol správny výklad sna o siedmich tučných a siedmich 
chudých kravách, a podobne aj o siedmich plných a siedmich prázdnych klasoch, ktorý 
mal faraón. A nielen to. Keď vysvetlil pred všetkými správny zmysel snov o úrodných 
rokoch a rokoch hladu, hneď ponúkol riešenie. Zhromaždiť a uložiť počas rokov 
hojnosti piatu čiastku úrody. Dvadsať percent z každého zo siedmich rokov stačilo na 
uživenie všetkých ľudí počas nasledujúcich sedem rokov hladomoru. Aká obrovská 
úroda to musela byť, keď jedna pätina z roku úrody stačila uživiť ľudí na celý jeden rok 
počas sucha. To množstvo zásob bolo také veľké, že z neho predávali podľa potreby aj 
ľuďom z okolitých národov a krajín. A nikde tu nenájdete ani len zmienku o tom, že je 
niekto blázon. Prečo? Lebo to všetko je pre záchranu a pomoc celému národu. Národu 
Egypta aj budúceho izraelského národa, ktorý tam povstane z rodiny praotca Jakuba a 
jeho dvanástich synov.
    Zásoby na jednej strane predstavujú určitú spokojnosť a uvoľnenosť v tom zmysle, že 
sa nemusíme strachovať, čo s nami bude, z čoho budeme žiť. Na druhej strane však, ako 
to vidíme aj v dnešnom podobenstve, sú spojené s určitou predstavou bezstarostného 
života. Namáhať a zabezpečiť sa tak, aby som už potom nič nemusel. Bezstarostnosť sa 
pomaly a v skrytosti chce stať cieľom nášho snaženia aj celého života. Je to dobrý cieľ? 
To je všetko, pre čo má človek žiť – aby odpočíval, jedol, pil a veselo hodoval? Nie. 
Nechcime na vlastnej koži spoznať prázdnotu takého života. Uverme Ježišovi, ktorý 
nám hovorí aj ukazuje, že byť šťastným znamená deliť sa so všetkým, hlavne so svojím 
životom.
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Veľ ké zásoby

Lk 12, 16 – 21 



    O prorokovi vieme veľmi málo. Volal sa 
Nahum (hebr. nachúm = tešiteľ, potešenie) a 
pochádzal z osady Elkóš. Nevie sa, či osadu 
Elkóš treba hľadať v Judei na okolí Gazy, 
alebo je to Kafarnaum (hebr. Kefar Nachúm 
= Nahumova osada, Nahumovo), prípadne 
nejaká lokalita pri Ninive.  Spis sa v hebrej-
skej Biblii uvádza ako siedma kniha medzi 
dvanástimi, tzv. menšími prorokmi pod 
titulom Výrok nad Ninive. Kniha videnia 
Nahuma Elkóšskeho. Nahum bol vynikajúci 
básnik a horlivý vlastenec. S netajeným 
zadosťučinením prorocky opisuje zánik 
nenávideného asýrskeho utláčateľa a pád 
Ninive znamená pre neho obnovu Izraela a 
Júdu. Prorok Nahum pôsobil za vlády 
júdskeho kráľa Jošiáša (Joziáša; 640 – 609 
pred Kr.), ktorý v roku 621 pred Kr. vykonal 
radikálnu náboženskú reformu v súvise s 
objavením Knihy zákona v jeruzalemskom 
chráme. Jeho reforma spočívala v tom, že 

odstránil modloslužbu, sústredil kult v Jeruzaleme a viedol ľud k zachovávaniu 
Mojžišovho zákona. Nahum vo forme literárne krásneho spevu ohlasuje a opisuje 
budúci pád Ninive, hlavného mesta Asýrska, ktoré v 7. stor. pred Kr. vládlo nad 
celým Blízkym východom a aj Júdske kráľovstvo bolo jeho vazalom. Nahumovo 
proroctvo je v podstate teologickou meditáciou o Božom súde a o konečnom víťaz-
stve Boha v dejinách. Proroci Amos, Ozeáš a Izaiáš prorokovali o tom, ako sa Asýr-
sko stane Božím bičom, ktorým Jahve potrestá Izrael. Nahum prorokuje skazu tohto 
niekdajšieho nástroja Božieho trestu, lebo Asýrsko po stáročia utláčalo a ukrutne 
týralo národy Blízkeho východu.

► Filipovka. Vstúpili sme do prípravného času, štyridsaťdňového pôstu pred sviatkom 
Narodenia Pána – Filipovky, máme za sebou prvý týždeň.
► Uvedenie Bohorodičky do chrámu. V stredu 21. novembra je sviatok Vovedenija 
– Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgia s myrovaním bude v Ľubov-
ci o 17.30 hod.
► Nedeľa Krista Kráľa. Nedeľa 25. novembra je zároveň sviatkom – Nedeľou Krista 
Kráľa. Svätá liturgia s myrovaním bude u nás v Ľubovci o 11.00 hod.
► Časopis Slovo. Odberateľov časopisu Slovo prosíme o zaplatenie príspevku na rok 
2019. Cena je 15 eur. V cene je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2020. Pozývame 
aj ďalšie rodiny či jednotlivcov k odberu tohto kvalitného duchovného čítania. Príspe-
vok môžete priniesť do sakristie a bude uhradený hromadne. 
► Sväté liturgie v Nedeľu Krista Kráľa 25. novembra: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 
Janov; 11.00 Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 2. decembra:08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec. V túto nedeľu bude pri všetkých liturgiách jesenná zbierka na charitu.

Oznamy

Svätý prorok Nahum

    V priebehu tohto týždňa sme začali prípravné obdobie pred sviatkami 
Pánovho narodenia – Filipovku. V dnešnom čísle Farského hlásnika sa preto 
môžete dozvedieť trocha viac o pôvode a zmysle predvianočného pôstu. 
Článok je spracovaný podľa príspevku uverejnenom na stránke Byzantskej 
katolíckej cirkvi v USA  www.byzcath.org.
 
     Oslava Narodenia nášho Pána sa dá sledovať od polovice 4. storočia. Cirkev v 
Ríme bola prvá, ktorá oslavovala Pánovo narodenie. Mnohí sa domnievajú, že 
dátum 25. decembra bol vybratý preto, aby nahradil sviatok boha Mitru a 
slávnostnú oslavu narodenia nepremožiteľného boha slnka. Iní si myslia, že 
termín bol vybratý preto, že rímski pohania oslavovali víťazstvo slnka. Okolo 
tohto dňa slnko „premôže“ tmu a dni sa začnú predlžovať. Na niekoľkých mies-
tach proroci volajú Ježiša Krista „Slnko spravodlivosti“. Vhodne a zámerne 
vybrali deň, keď slnko začína svoj víťazný cyklus svetla a noc sa skracuje. 
    Svätý Gregor Naziánsky v niekoľkých kázňach uvádza tento pôst vo východ-
ných cirkvách okolo roku 379 alebo 388. Po jeho odchode z Konštantínopolu sa 
oslava Kristovho narodenia 25. decembra zanedbala. V roku 395 cisár Honórius 
znovu zaviedol slávenie tohto sviatku. Sv. Ján Zlatoústy zaznamenal, ako okolo 
roku 380zaviedol tento pôst v Antiochii. Jasne hovorí, že ho zaviedol podľa vzoru 
Rímskej cirkvi. Sv. Ján veril, že rímski kresťania vedia dátum Kristovho narode-
nia lepšie ako ktokoľvek iný, pretože mali prístup do archívov cisárskeho mesta. 
Prvá zmienka o prípravnom období pred Narodením Pána je zmienená v dekréte 
koncilu zo Zaragozy (380). Konciloví otcovia sa uzniesli, že každý kresťan má od 
17. decembra do Bohozjavenia (6. januára) chodiť denne do chrámu. Na synode v 
Mac (v dnešnom Francúzsku) bolo v roku 581 schválené, že každý kresťan sa má 
od sviatku sv. Martina (11. novembra) až do 24. decembra postiť trikrát do týždňa 
(pondelok, streda, piatok). 
    Naše prípravné obdobie sa vyvinulo neskôr. Odborníci sa rozchádzajú pri určení 
presného času, kedy sa dostalo do nášho kalendára. Niektorí tvrdia, že sa tak stalo 
v 6. storočí. Iní sa domnievajú, že sa tak stalo v 7. alebo až 8. storočí. 
Súčasné liturgické obdobie pred Narodením bolo definitívne ustálené na Kon-
štantínopolskom sneme v roku 1166. Koncil sa uzniesol, že pôst sa bude začínať 
15. novembra a bude trvať do 24. decembra vrátane. Tak bol ustanovený ďalší 
štyridsaťdňový pôst. 
    Pôst pred Narodením je často nazývaný Filipovka, pretože sa začína deň po 
sviatku sv. apoštola Filipa. Pôst bol zavedený, aby pripravil Cirkev na dôstojnú 
oslavu veľkého a svätého dňa Kristovho narodenia. Usmernenia pre pôst boli 
omnoho zhovievavejšie ako usmernenia pre obdobie Veľkého pôstu pred Paschou. 
Iba pondelok, streda a piatok boli dni striktného pôstu bez mäsa, mliečnych 
produktov a oleja. V nedeľu bolo dovolené jesť ryby. Na ocenenie stretnutia sa s 
naším Pánom a Spasiteľom by sme mali posvätiť toto obdobie Filipovky pred 
Narodením. Posvätenie znamená prežiť čas vo viere a službe Bohu a v láskavosti 
k našim blížnym, zvlášť tým, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. A mali by sme sa 
aj zamyslieť nad tým, čo by bolo, keby Kristus neprišiel do našej biedy a chudoby. 
Spolu s celou byzantskou cirkvou by sme sa mali snažiť stretnúť Krista tak, ako si 
to zasluhuje, a tak, ako to najlepšie poslúži nášmu duchovnému životu.
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Duchovné vedenie
Filipovka


