
PONDELOK 30. september
Hieromučeník Gregor Arménsky
Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Lk 6, 24 – 30, 
zač. 25; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 za zdravie a požehnanie vladyku 
Milana

UTOROK 1. október
Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 
11, 27 – 28, zač. 54; (HS: 281; PZ: 252)
18.00  za zdravie a požehnanie Micha-
ela

STREDA 2. október
Hieromučeník Cyprián
Flp 2, 24 – 30, zač. 243; Lk 6, 46 – 7,1, 
zač. 28; (HS: 156; PZ: 111)
18.00  za zdravie a požehnanie Fran-
tiška

ŠTVRTOK 3. október
Hieromučeník Dionýz Areopagita
Flp 3, 1 – 8, zač. 244; Lk 7, 17 – 30, zač. 
31; (HS: 157; PZ: 112)
18.00 + Štefan, Michal, Rozália, Anna

PIATOK 4. október
Hieromučeník Hierotej
Flp 3, 8b – 19, zač. 245; Lk 7, 31 – 35, 
zač. 32; (HS: 159; PZ: 114)
18.00  za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

SOBOTA 5. október
Mučenica Charitína
2 Kor 1, 8 – 11, zač. 168; Lk 5, 27 – 32, 
zač. 20; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 za zdravie a požehnanie Márie 
s rodinou

NEDEĽA 6. október
17. nedeľa po Päťdesiatnici. Apoštol 
Tomáš
Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Lk 7, 11 – 16, 
zač. 30; (HS: 152, 282; PZ: 106, 254)
Hlas 8.; 09.30 hod.

PONDELOK 7. október
Mučeníci Sergej a Bakchus
Flp 4, 10 – 23, zač. 248; Lk 7, 36 – 50, 
zač. 33; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Ján, Terézia, Mária

UTOROK 8. október
Prepodobná Pelágia
Kol 1, 1 – 2. 7 – 11, zač. 249; Lk 8, 1 – 3, 
zač. 34; (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + z rodiny Chauturovej

STREDA 9. október
Apoštol Jakub Alfejov
Kol 1, 18 – 23, zač. 251; Lk 8, 22 – 25, 
zač. 37; (HS: 283; PZ: 255)
18.00  za zdravie a požehnanie Adama

ŠTVRTOK 10. október
Mučeníci Eulampios a Eulampia
Kol 1, 24 – 29, zač. 252; Lk 9, 7 – 11, 
zač. 41; (HS: 157; PZ: 112)
18.00 + z rodiny Jankovičovej a 
Rypákovej

PIATOK 11. október
Apoštol Filip, jeden zo siedmich 
diakonov
Kol 2, 1 – 7, zač. 253; Lk 9, 12b – 18a, 
zač. 42; (HS: 159, 286; PZ: 114, 258)
18.00  za zdravie a pož. rodín: Rusin-
kovej, Slebodníkovej, Ramovej, 
Luteranovej

SOBOTA 12. október
Mučeníci Probus, Tarach a Andronik
2 Kor 3, 12 – 18, zač. 174; Lk 6, 1 – 10, 
zač. 22; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Mária, Michal, František

NEDEĽA 13. október
18. nedeľa po Päťdesiatnici. Pamiatka 
svätých otcov 7. všeobecného snemu
Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Lk 8, 5 – 15, 
zač. 35;  (HS: 143, 285; PZ: 96, 257)
Hlas 1.; 09.30 hod.

zdroj: Slovo

    Vedeli ste, že desať najbohatších krajín sveta, sú vlastne úplne malé štáty? Jednou 
z nich sú aj Spojené arabské emiráty. Domáci pracujú len v štátnej správe alebo vo 
vedení firiem, bánk a podobne. Všetky ostatné práce v hospodárstve a službách 
vykonávajú prisťahovalci, ktorí tvoria asi osemdesiat percent obyvateľstva. Dôcho-
dok v krajine je okolo tritisíc dolárov a domáci v štátnej správe zarábajú priemerne 
od štyroch do osem tisíc dolárov. Nezamestnanosť tu prakticky neexistuje. Neplatia 
sa žiadne dane, okrem bánk a ropného priemyslu. Šejkovia sa predbiehajú v benefi-
toch pre svojich ľudí, ale získať si občianstvo tej krajiny je pre cudzinca skoro 
nemožné. Žiadateľ musí v krajine žiť dvadsať rokov bez akýchkoľvek previnení voči 
zákonom, musí mať zamestnanie, hovoriť plynule po arabsky a vzdať sa svojho 
pôvodného občianstva. Navyše taký občan nikdy nedostane možnosť voliť, byť 
volený či pracovať na ministerskom poste. Verím však, že stále jestvuje dostatočný 
počet ľudí, ktorí sa snažia získať si občianstvo v niektorej z tých najbohatších krajín 
sveta. Prečo? Kvôli všetkým tým výhodám, ktoré občianstvo v bohatej krajine 
ponúka. Usilujú sa hoci aj väčšiu časť života, aby dosiahli svoj vysnívaný cieľ. 
Možno pritom nemyslia len na seba, ale aj na svoje potomstvo a ďalšie generácie. 
Paradoxne si však tie ďalšie generácie, ktoré čosi získali bez námahy, nevážia to, čo 
majú. 
    Božie – Kristovo kráľovstvo sa medzi desiatku najbohatších krajín nepočíta. Ale 
prví kresťania boli ochotní zaplatiť akúkoľvek cenu, aj cenu vlastného života, aby ho 
mohli získať. Prečo? Videli totiž jeho výhody. Všetko to naplnenie šťastím, pokojom 
a blaženosťou, ktoré nepochádza z ničnerobenia a zo zábavy, ale zo života obety, 
vzájomnej lásky, hoc aj s veľkou námahou. A potom tu bolo to najhlavnejšie – večný 
život. Úplná dokonalosť všetkého, čo môže človek poznať a dosiahnuť. Dospelí 
katechumeni – uchádzači o sviatosť krstu, myropomazania a Eucharistie, museli vydá-
vať jasné svedectvo života, aby boli do spoločenstva veriacich – do Cirkvi prijatí. 
    A teraz sa pozrime sami na seba. Na spôsob života, aký vedieme. Väčšina z nás sa 
narodila do veriacich rodín. Krst sme prijali ani nevieme kedy a ako. Už nás otravuje 
toľké rozprávanie o láske k nepriateľom, o milosrdenstve, o ustavičnom odpúšťaní. 
Čo to od nás vlastne niekto vyžaduje, keď spomína prikázania? Všetko, po čom my 
túžime, je zdravie, krása a dobrý príjem. Naozaj si ani neuvedomujeme, že podstatou 
života veriaceho kresťana je život lásky so všetkými a ku všetkým. Byť na tomto 
svete stelesnenou dobrotou. Byť tak ako sám Ježiš obrazom dobrého Nebeského 
Otca. Unikla nám podstata a teraz sa nám zdá, že od nás každú chvíľu niekto niečo 
chce. Čo s tým? Potrebujeme si znova a znova pripomínať zmysel kresťanského 
života. Života podľa Kristovho evanjelia. A, samozrejme, napĺňať ho. Máš tu byť 
Božím obrazom. Pretože potom existuje ešte jedna, celkom iná možnosť. Že o svoje 
duchovné občianstvo prídeme. Že budeme jednoducho vyhodení von. 
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Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu?
Lk 6, 31 – 36



► Sviatok Ochrany. V utorok 1. októbra. je sviatok Pokrova – Ochrany Presvätej Boho-
rodičky. Svätá liturgia s myrovaním bude o 18.00 hod. Nácvik spevu po liturgii nebude.
► Ružencový október. Keďže je október je zasvätený modlitbe ruženca, pozývame vás, 
aby ste si našli čas na spoločnú modlitbu – doma alebo v chráme pred každou večernou 
sv. liturgiou. Každú októbrovú nedeľu o 14.30 bude stretnutie pri modlitbe ruženca 
v chráme. Prvú nedeľu (06.10.) sa budú predmodlievať muži, 13. októbra ženy, 20. 
októbra deti a mládež a 27. októbra seniori (dôchodcovia). Pozývame celú farnosť na 
spoločnú mariánsku modlitbu.
► Sväté liturgie v nedeľu 6. októbra: 08.00 Janov; 09.30 Ľubovec; 11.00 Ruské 
Pekľany. V Ruských Pekľanoch bude v túto nedeľu odpustová slávnosť.
► Sväté liturgie v nedeľu 13. októbra: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Ľubovec; 11.00 
Janov. V túto nedeľu na všetkých liturgiách bude zastupovať otec Michal 
Pavlišinovič z Prešova, keďže sa zúčastním na odpustovej slávnosti v Kručove.

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 

Ikonostas (z gréckeho EIKÓN a STASIS – obraz a stena ) je akousi obrazovou 
stenou, oddeľujúcou vnútornú svätyňu od chrámovej lode. Pripomína záves medzi 
svätyňou a najsvätejšou svätyňou, ktorý sa spomína v knihách Starého zákona. 
Každý východný chrám sa skladá z troch častí. Prvou časťou je predsieň (ľudovo 
nazývaný babinec), ktorá predstavuje obdobie Starého zákona. Druhou časťou je 
loď, predstavuje obdobie Nového zákona. A treťou časťou je svätyňa, ktorá 
predstavuje nebo. Táto pôvodne skôr symbolická stena sa v neskoršom byzant-
skom období rozvinula do niekoľkoposchodovej steny z ikon.   Ikonostas môže 
mať až šesť poschodí, ale z liturgického hľadiska je nutná v podstate druhý rad. 
Ikony v druhom rade nazývame aj hlavné. Z ľavej strany je ikona sv. Mikuláša 
(patróna byzantského obradu), arcibiskupa z Myry, ďalej nasleduje ikona Presvä-
tej Bohorodičky s Ježišom na rukách. Po pravej strane je ikona Ježiša Krista 
v úlohe učiteľa. V ruke drží otvorené evanjelium so slovami, ktoré povie na 
Poslednom súde: „Poďte požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre 
vás pripravené od stvorenia sveta“ (Mt 25, 34). Celkom vpravo sa nachádza ikona 
Narodenia Presvätej Bohorodičky – sviatku nášho chrámu. Medzi týmito ikonami 
sa nachádza troje dverí. Jedny širšie – kráľovské (cárske) dvere, cez ktoré vchádza 
a vychádza iba Kristus v podobe kňaza. Tieto dvere sú vždy dvojdielne, ako 
symbol božskej a ľudskej prirodzenosti pána Ježiša Krista. Kráľovské dvere 
predstavujú aj samotného Krista, ktorý o sebe povedal, že je bránou (porov. Jn 10, 
9). Užšie dvere po bokoch sa volajú diakonské (anjelské) a sú určené pre tých, 
ktorí Kristovi posluhujú. Všetky dvere na ikonostase sú zvyčajne zatvorené. 
Z výnimkou Svetlého – Veľkonočného týždňa. Svätý Ján Damascénsky zostavil 
usporiadanie obrazov tak, aby podávali dejiny spásy a slúžili veriacim ako vizuál-
na pomôcka na pochopenie základných právd kresťanstva, tak z jednotlivých 
vyobrazení, ako aj súhrnne z celkového výzoru. Ikony zvyknú byť  zobrazené aj 
na všetkých troch spomínaných dverách. Severné a južné diakonské dvere 
najčastejšie nesú ikony archanjelov Michaela a Gabriela alebo ostatných svätých 
diakonov, ako je to v našom chráme. (Ikony archanjelov máme na strope vo sväty-
ni, preto sú na našich diakonských dverách ikony diakona a prvomučeníka sväté-
ho Štefana a diakona svätého Romana Sladkopevca.) Ikony na kráľovských 
dverách sú najčastejšie zobrazením sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičky. 
V dolnej časti kráľovských dverí môžu byť ešte ikony svätých evanjelistov. 
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Duchovné vedenie

Cyprián pochádzal zo severoafrického Kartága, ale býval v Antiochii. Keď sa narodil, 
rodičia ho zasvätili pohanskému bohovi Apolónovi. Keď dovŕšil siedmy rok, bol zverený 
mágom, aby ho naučili svojmu remeslu. Neskôr bol poslaný na vrch Olymp, ktorý poha-
nia považovali za miesto prebývania božstiev, aby sa pripravil na službu pohanského 
kňaza. Tam sa naučil privádzať blesky a dážď, spôsobovať škody sadom, viniciam 
a poliam, zosielať na ľudí choroby a mnohým podobným veciam. Stal sa všeobecne 
známym, uctievaným a obávaným človekom. Raz ho navštívil istý človek a sľúbil penia-
ze, ak dievčine – Justíne, ktorá ho odmietla, spôsobí túžbu po ňom. Cyprián si bol istý 
úspechom, ale všetko, čo robil, sa minulo účinkom. Dievča sa totiž pri pokušeniach, ktoré 
na ňu prišli, začalo vrúcne modliť a urobilo na sebe znamenie kríža. Tak sa začalo Cypriá-
novo obrátenie. Diabol sa vrátil k Cypriánovi so zvesťou, že nič nedosiahol. Na otázku, 
ako je to možné, neochotne odpovedal: „Nedokázal som ju premôcť, pretože som na nej 
videl akési znamenie, ktoré vo mne vyvolávalo hrôzu.“ V nasledujúcom období Cyprián 
postupne skúšal rôzne magické praktiky, no všetky zostávali bez výsledku. Cyprián, 
ohromený neočakávanými udalosťami, potom odmietol diabla slovami: „Ty ničiteľ 

a zvodca všetkých, teraz som spoznal tvoju bezmoc-
nosť! Ak sa totiž bojíš aj tône kríža a trasieš sa pred 
Kristovým menom, čo budeš robiť, keď proti tebe 
vystúpi sám Kristus?! Ak nedokážeš zvíťaziť nad 
tými, čo na sebe robia znamenie kríža, koho vytrhneš 
z Kristových rúk?!“ Vtedy sa diabol na Cypriána 
vrhol a začal ho biť. Keď však Cyprián začal volať: 
„Bože Justíny, pomôž mi!“ a prežehnával sa, diabol 
sa vzdialil. Nato Cyprián spálil svoje knihy, zmenil 
svoj život a prijal iniciačné tajomstvá krstu, myropo-
mazania a Eucharistie. Neskôr bol vysvätený za 
biskupa a mnohých obrátil k viere.  Justína sa stala 
igumenkou istého ženského monastiera. Obidvaja 
podstúpili mučenícku smrť v Nikomédii okolo roka 
268 a ich telá boli prevezené do Ríma. Sú našimi 
ochrancami pred neviditeľnými nepriateľmi a ich 
životy nám ukazujú nielen reálnosť diabla a mágie, 
ale najmä nepremožiteľnú silu viery a svätého kríža.

Svätý hieromučeník Cyprián 


