
PONDELOK 14. október
Muč. Nazarios, Gerbasios, Protasios a 
Celzius. Prepod. Paraskeva Trnovská
Kol 2, 13 – 20, zač. 255; Lk 9, 18 – 22, 
zač. 43; (HS: 154, 288; PZ: 108, 260)
07.00 za zdravie a požehnanie Márie, 
Jozefa, Moniky, Dany

UTOROK 15. október
Prepodobný Eutymios Nový
Kol 2, 20 – 3, 3, zač. 256; Lk 9, 23 – 27, 
zač. 44; (HS: 155; PZ: 109)
18.00  za zdravie a požehnanie Márie a 
Terézie

STREDA 16. október
Mučeník Longín Stotník
Kol 3, 17 – 4, 1, zač. 259; Lk 9, 44 – 50, 
zač. 47; (HS: 156; PZ: 111)
18.00  za zdravie a požehnanie rodín 
Bjalasovej a Minárikovej

ŠTVRTOK 17. október
Prorok Ozeáš
Kol 4, 2 – 9, zač. 260; Lk 9, 49 – 56, zač. 
48; (HS: 157; PZ: 112)
18.00  za zdravie a požehnanie Martina 
(80 r.)

PIATOK 18. október
Apoštol a evanjelista Lukáš
Kol 4, 10 – 18, zač. 261; Lk 10, 1 – 15, 
zač. 50; (HS: 289; PZ: 262)
18.00 + Anna Lechová

SOBOTA 19. október
Prorok Joel
2 Kor 5, 1 – 10a, zač. 178; Lk 7, 1b – 10, 
zač. 29; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Jozef, Ľudmila

NEDEĽA 20. október
19. nedeľa po Päťdesiatnici. Veľkomu-
čeník Artemios
Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Lk 16, 19 – 31, 
zač. 83; (HS: 144; PZ: 97)
Hlas 2; 11.00 hod.

PONDELOK 21. október
Prepodobný Hilarión Veľký
1 Sol 1, 1 – 5, zač. 262; Lk 10, 22 – 24, 
zač. 52; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 za zdravie a požehnanie Jozefa

UTOROK 22. október
Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca
1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263; Lk 11, 1 – 10, 
zač. 55; (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + Katarína

STREDA 23. október
Apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat
1 Sol 2, 1 – 8, zač. 264; Lk 11, 9 – 13, 
zač. 56; (HS: 291; PZ: 263)
18.00  za zdravie a požehnanie rodín 
Pravdovej a Kotuličovej

ŠTVRTOK 24. október
Mučeník Aretas a spol.
1 Sol 2, 9 – 14a, zač. 265; Lk 11, 14 – 23, 
zač. 57; (HS: 157; PZ: 112)
18.00 + Helena Harausová

PIATOK 25. október
Mučeníci a notári Marcián a Marty-
rios
1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266; Lk 11, 23 – 
26, zač. 58; (HS: 159; PZ: 114)
18.00 + František Boroš

SOBOTA 26. október
Veľkomučeník Demeter Myromvonný
2 Kor 8, 1 – 5, zač. 185; Lk 8, 16 – 21, 
zač. 36; (HS: 292; PZ: 265, 266)
07.00 + Helena Paločková

NEDEĽA 27. október
20. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeník 
Nestor
Ef 2, 4 – 10, zač. 220; Lk 8, 26 – 39, zač. 
38; (HS: 145; PZ: 99; HP: 100)
Hlas 3; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

    Dnešná októbrová nedeľa nám v Božom slove prináša podobenstvo o rozsievačovi. 
Keď v ňom Ježiš dokončil rozprávanie o osude jednotlivých zŕn, ktoré padli na kraj 
cesty, na skalu, do tŕnia aj do dobrej zeme, učeníci sa ho pýtali, aké je to podoben-
stvo. O čom vlastne hovorí? No a Ježiš im zmysel podobenstva krásne a veľmi jedno-
ducho vysvetlil. Mohli by sme však Ježišovi položiť ešte jednu základnú otázku: 
„Prečo nám, Pane, toto podobenstvo vôbec hovoríš? Prečo chceš, aby bolo naše srdce 
dobrou zemou? Prečo vlastne ty, Pane Ježišu, kážeš, hovoríš a rozsievaš?“ Čo si 
myslíte, aká by bola Ježišova odpoveď? Možno by sa nás spýtal: „A vy ľudia, načo 
sejete?“ Akú odpoveď by sme mu dali? Robíme to preto, aby sme mohli zbierať 
úrodu. Potrebujeme úrodu, potrebujeme ju na to, aby sme mali z čoho žiť.
    Semeno je Božie slovo, vysvetľuje v podobenstve Ježiš. A slovo je ten najjednodu-
chší prostriedok na zdieľanie. Slovom odhalíme inému to, čo máme vo svojom srdci. 
Predstavte si, aké prvé slová hovoríme deťom, keď prídu na svet. Hovoríme im, že 
ich ľúbime, aj keď tým slovám ešte nerozumejú. Lebo oni naše slová cítia. A potom 
ich učíme slová hovoriť. Snažíme sa, aby po nás opakovali tie najjednoduchšie a 
najdôležitejšie slabiky: ma-ma, ta-ti. Prečo tieto? Lebo im najprv hovoríme o sebe. 
Chceme, aby nás rodičov poznali a vedeli, že sme tu pre nich. Hovoríme a sejeme, 
lebo čakáme úrodu. Potrebujeme ju, chceme sa tešiť z lásky našich detí.
  Boh, náš nebeský Otec tiež posiela ľuďom Slovo. To najdokonalejšie semeno. 
Posiela slovo, ktoré je zrozumiteľné všetkým národom a jazykom. Posiela slovo v 
ľudskej podobe. V podobe svojho Syna Ježiša Krista. Prečo? Lebo aj on čaká úrodu. 
Chce sa tešiť z našej lásky. Ježiš je Slovo – semeno, ktoré padá z rúk nebeského Otca 
smerom k nám. A teraz si predstavte, ako by znelo podobenstvo a jeho výklad, keby 
sme namiesto slova zrno, použili slovo Ježiš. Kraj cesty, to sú tí, ktorým diabol 
vyberá Ježiša zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Skala, to sú tí, u ktorých Ježiš 
vyschne, zahynie, lebo sa ich nemôže chytiť a nemôže sa v nich zakoreniť. Tŕnie, to 
sú tí, čo svojím spôsobom života a svojimi rozhodnutiami nakoniec Ježiša udusia. A 
nakoniec dobrou zemou sú tí, ktorí Ježiša vo svojom živote chránia a starajú sa oň, a 
on im pomáha prinášať úrodu. Úrodu života, ktorý sa Bohu páči a ktorý ho nesmierne 
teší.
   Takýto život všetkých ľudí je Boží plán. Život lásky k Bohu aj k sebe navzájom. 
Nerozmýšľajme teraz nad tým, prečo to tak na zemi a okolo seba nevidíme. Prečo to 
akosi nefunguje. Boží nepriateľ nezaháľa. Ty sa pozeraj na seba. Pozeraj sa, ako 
vyzerá tvoj vlastný život. Či Boha teší, alebo nie. Lebo ešte stále s tým môžeme niečo 
urobiť.
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► Ružencový október. Keďže je október zasvätený modlitbe ruženca, pozývame vás, 
aby ste si našli čas na jeho spoločnú modlitbu – doma alebo v chráme pred každou sv. 
liturgiou. Každú októbrovú nedeľu popoludní o 14.30 bude tiež stretnutie pri modlitbe 
ruženca v chráme. Dnešnú nedeľu 13. októbra sa budú predmodlievať ženy. Nasledujúce 
nedele 20. októbra deti a mládež, a 27. októbra seniori (dôchodcovia). Pozývame celú 
farnosť na spoločnú mariánsku modlitbu.
► Misijný mesiac. Mesiac október je aj misijným mesiacom, preto bude nedeľu 20. 
októbra pri všetkých svätých liturgiách celosvetová Zbierka na misie. Na Slovensku bude 
zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou.
Odberateľov časopisu Slovo prosíme o obnovenie predplatného na rok 2020. Cena 
predplatného pri hromadnom odbere je 16 eur. V cene je tiež zahrnutý nástenný kalendár 
na rok 2021. Pozývame aj ďalšie rodiny, aby si objednali toto kvalitné duchovné čítanie. 
Príspevok môžete priniesť do sakristie a bude uhradený spoločne.
► Sväté liturgie v nedeľu 20. októbra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 27. októbra: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00  
Ľubovec

Oznamy
    Už niekoľko rokov uplynulo od chvíle, keď sa pomaly začala meniť vnútor-
ná podoba nášho chrámu. Nielen výmaľbou interiéru a výmenou dlažby vo 
svätyni, ale hlavne celkovou zmenou a usporiadaním svätyne a tiež novým 
dominantným prvkom, ktorý do chrámu pribudol, a to je ikonostas. Stránky 
nášho farského hlásnika využijeme na spoznanie niektorých základných 
vedomostí o zmysle a teológii ikonostasu.

Ikonostas 
    Pri úplnom – veľkom ikonostase, ktorý siaha od zeme až po strop chrámu, na sú 
našom území ikony zvyčajne umiestnené v tomto poradí.
   • Prvý najspodnejší rad ikon tvoria starozákonné predobrazy a predpovede o 
Kristovi. Obyčajne sa nachádzajú sa pod hlavnými ikonami. Zobrazujú udalosti, 
ako napríklad obetovanie Izáka Abrahámom (predobraz nebeského Otca, ktorý 
obetuje svojho jediného Syna); Jonáš v bruchu veľryby (predobraz Ježiša Krista 
pochovaného tri dni v útrobách zeme); pozdvihnutie medeného hada Mojžišom na 
púšti (predobraz ukrižovaného – vyzdvihnutého Krista); nekrvavá obeta starozá-
konného Melchisedecha (predobraz liturgie); padanie manny na púšti (predobraz 
nebeského chleba – Božej Eucharistie). V niektorých chrámoch môžeme nájsť 
tieto ikony starozákonných predobrazov umiestnené aj na spodnej časti oltára.
   • Druhý rad ikon, ako sme si už minule uviedli, tvoria štyri hlavné ikony. Zľava 
je to sv. Mikuláš Divotvorca, Bohorodička, Ježiš Kristus a ikona sviatku chrámu.
  • Tretí rad ikon tvoria sviatky Pána Ježiša Krista a Presvätej Bohorodičky, teda 
udalosti z ich života a dejín spásy. Zľava sú sviatky Bohorodičky (teda nad jej hlavnou 
ikonou). Uprostred je ikona Poslednej večere. A potom nasledujú sviatky Pána.
   • Štvrtý rad ikon sú zobrazenia dvanástich apoštolov (niekedy aj so symbolmi 
ich mučeníckej smrti). Uprostred nich, v strede je ikona Krista Pantokratora, 
vládcu sveta, sediaceho na tróne.
   • Piaty rad ikon predstavuje starozákonných prorokov.
   • A najvyšší, šiesty rad kríž a pod ním sv. Jána apoštola a Presvätú Bohorodičku.

Kristus je centrálnou osou každého 
ikonostasu. V centre každého radu, ako aj 
v centre celého ikonostasu vôbec, je 
Kristus.
   V centre prvého a druhého radu je 
zobrazený ako Cárske dvere.
  V centre tretieho radu medzi ikonami 
znázorňujúcimi udalosti z dejín spásy, 
dominuje ikona Poslednej večere.
    V centre štvrtého a piateho radu ikon je 
znázornený Kristus ako Pantokrator 
(Vševládca).
   V centre šiesteho radu ikon, je znova 
Kristus, tentoraz ako víťaz a Spasiteľ na 
kríži.
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Duchovné vedenie

Rímsky cisár Maximián (305 – 311) vyhľadával, mučil a 
popravoval nielen dospelých kresťanov, ale dokonca aj malé 
deti. Ponúkal ich pokrmami, ktoré boli obetované domnelým 
božstvám. Ak si nechceli vziať, zvyčajne prikázal vojakom, 
aby im násilím otvorili ústa. Niektoré deti sa správali veľmi 
statočne. Pôsobivý a dojímavý príbeh tohto druhu čítame v 
životopise svätého Lukiána, ktorý pôsobil a zomrel práve v 
tomto období. Dve deti, rodných bratov, cisár ponúkol 
sladkosťami, ktoré boli predtým obetované modlám. Oni 
však ustavične opakovali: „Rodičia nám povedali, aby sme 
tieto pokrmy nejedli, pretože ten, kto ich bude jesť, rozhnevá 
Krista.“ Chlapci statočne odporovali aj po silnom palicovaní. 
Nakoniec im nechal oholiť hlavy, ktoré natreli prudko vznet-
livou horľavinou a zamkol do vyhriatej sauny. Hlavy detí sa 
vznietili ako horiaca fakľa a obidve v tomto utrpení vypustili 
dušu. Keď viedli na popravu aj Lukiána, zbadal vojakov, 
ktorí zo strachu pred utrpením zapreli Krista. Povedal im: 
„Hanba vám a posmech! Ako vojaci neprestajne obetujete v 
boji svoje životy za pozemského kráľa, ktorý je dočasný, 
kladiete zaň svoje duše, a pritom sa nechcete zmužilo posta-
viť za nebeského a večného Kráľa, ktorým je Kristus. A 

nielenže sa ľutujete, ale dokonca ho zapierate! Kvôli svojmu Pánovi, ktorý za nás prelial 
svoju krv a pripravil svojim služobníkom nevýslovné dobrá, nechcete znášať dočasné 
muky, aby ste spolu s ním naveky kraľovali. Hanbite sa pred malými deťmi a slabými 
ženami, ktoré sa správajú zmužilejšie ako vy! Veď ony sa stali akoby silnými mužmi, 
zatiaľ čo vy sa bojíte múk a robíte zo seba akoby ženy a malé deti. Čo bude s vami, keď 
vás Kristus povolá na svoj súd?!“ Keď to vojaci počuli, s pokáním sa obrátili ku Kristovi, 
vydali sa pozemským sudcom a pretrpeli všetky muky až po telesnú smrť.

Prepodobný mučeník Lukián, presbyter veľ kej Antiochie


