
PONDELOK 28. október
Mučenica Paraskeva z Ikónia
1 Sol 2, 20 – 3,8, zač. 267; Lk 11, 29 – 
33, zač. 59; (HS: 294; PZ: 267)
07.00 + Drahoslav

UTOROK 29. október
Prepodobná mučenica Anastázia
1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; Lk 11, 34 – 41, 
zač. 60; (HS: 155; PZ: 109)
17.30 + Anna Svatová

STREDA 30. október
Mučeníci Zénobios a jeho sestra 
Zénobia
1 Sol 4, 1 – 12, zač. 269; Lk 11, 42 – 46, 
zač. 61; (HS: 156; PZ: 111)
17.30 + z rodiny Šebešovej a Hricovej

ŠTVRTOK 31. október
Blažený hieromučeník Teodor
1 Sol 5, 1 – 8, zač. 271; Lk 11, 47 – 12,1, 
zač. 62; (HS: 296; PZ: 269)
17.30 + Štefan Forgoš

PIATOK 1. november
Nezištníci a divotvorcovia Kozma a 
Damián. Voľnica
1 Sol 5, 9 – 13. 24 – 28, zač. 272; Lk 12, 
2 – 12, zač. 63; (HS: 159, 296; PZ: 114, 
271)
15.00 + za zosnulých zapísaných v 
knihe hramôt

SOBOTA 2. november
Mučeníci Akindyn a spol.
2 Kor 11, 1 – 6, zač. 191; Lk 9, 1 – 6, zač. 
40; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Katarína, Pavol,Pavol

NEDEĽA 3. november
21. nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeníci biskup Akepsimas, presbyter 
Jozef a diakon Aitalas
Ef 2, 14 – 22, zač. 221; Lk 8, 41 – 56, 
zač. 39; (HS: 147; PZ: 100)
Hlas 4; 11.00 hod. 

PONDELOK 4. november
Prepodobný Joannikios Veľký
2 Sol 1, 1 – 10, zač. 274; Lk 12, 13 – 15. 
22 – 31, zač. 65; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Peter

UTOROK 5. november
Mučeníci Galaktión a Epistéma
2 Sol 1, 10b – 2,2, zač. 274b; Lk 12, 42 – 
48, zač. 68; (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)
17.30 + Veronika, Michal, Ján, Terézia

STREDA 6. november
Arcibiskup Pavol Vyznávač
2 Sol 2, 1 – 12, zač. 275; Lk 12, 48b – 
59, zač. 69; (HS: 156; PZ: 111)
17.30 + z rodiny Bjalasovej a Fedoro-
vej

ŠTVRTOK 7. november
Tridsiati traja mučeníci z Melitíny
2 Sol 2, 13 – 3,5, zač. 276; Lk 13, 1 – 9, 
zač. 70; (HS: 157; PZ: 112)
17.30 + Veronika Mačišáková

PIATOK 8. november
Zhromaždenie k archanjelovi Michalo-
vi. Voľnica
2 Sol 3, 6 – 18, zač. 277; Lk 13, 31 – 35, 
zač. 73; (HS: 298; PZ: 272)
17.30 + Anna Lechová

SOBOTA 9. november
Prepodobná Matróna
Gal 1, 3 – 10, zač. 199; Lk 9, 37 – 43a, 
zač. 46; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + z rodiny Šoltýsovej

NEDEĽA 10. november
22. nedeľa po Päťdesiatnici
Apoštoli Erast, Olympas, Rodión a 
spol.
Ef 4, 1 – 6, zač. 224; Lk 10, 25 – 37, zač. 
53; (HS: 148; PZ: 101)
Hlas 5; 09.30 hod.

zdroj: Slovo

    Moja prvá cesta do krajiny, ktorá sa kedysi počítala medzi západné a kapitalistické, 
bola krátko po zmene režimu, na jar v roku 1990. V tom čase som bol prvákom v 
bratislavskom seminári. Bola to cesta do susedného Rakúska. Išli sme tam stopom 
traja spolužiaci, keď sme mali jeden deň voľna. Tam som prvýkrát naživo videl 
kamelotov. Pouličných predajcov novín, ktorí sa predierali pomedzi autá na križovat-
kách. Snažili sa rýchlo využiť čas červenej stopky a predať záujemcom priamo cez 
okienko auta nejaký ten výtlačok novín. V centre sa po uliciach pohybovali ďalší 
predavači, ktorí sa snažili upútať okoloidúcich vykrikovaním zaujímavých titulkov či 
aktuálnych noviniek. Čím silnejšie titulky, tým väčšia šanca na predaj. Dovtedy som 
to poznal len z televízie. U nás predsa spoľahlivo fungovali stánky PNS �.
Presne taká postava kamelota – predavača novín sa mi vynorila v mysli, keď som v 
dnešnom nedeľnom evanjeliu čítal vetu: „Keď pastieri videli, čo sa stalo (zlí ducho-
via vyšli z posadnutého, vošli do čriedy svíň a tá sa potopila v jazere), ušli a rozhlásili 
to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a našli 
človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, ako sedí oblečený a pri zdravom rozume, pri 
Ježišových nohách a schytila ich hrôza.“ Predstavujem si, ako tí pastieri nabehli do 
ulíc mesta či dedín a spustili: „Svine sú preč! Všetci ste prišli o svoje svine!“ Alebo: 
„Z čoho budeme žiť?! Kto nám nahradí škodu?!“
    Ale pozrime sa teraz ešte raz a pozorne na udalosť, ktorá sa odohrala na brehu 
Genezaretského jazera. Posadnutý človek vyšiel v ústrety Ježišovi. Lenže ten, ktorý 
sa s Ježišom rozpráva, nie je onen človek, je to pluk zlých duchov. Až keď Ježiš 
dovolí celému pluku démonov vojsť do svíň, dá sa s tým človekom rozprávať. Je 
zachránený.
    Nikto z pastierov však nekričal: „Zachránený život! Nemožné sa stalo možným! 
Zázrak pred našimi očami!“ Videli škodu, nie úžitok. A potom sa stane čosi výnimoč-
né. Všetci, úplne všetci obyvatelia Gadarského kraja dostali veľký strach, preto ho 
prosili, aby od nich odišiel.
    Niekedy mám pocit, že celá dnešná spoločnosť je takým Gadarským krajom. Ježiš 
prichádza medzi nás, aby zachraňoval životy, a my sa strachujeme o svoje pohodlie.  
Chce zachrániť život úplne maličkým nevinným nenarodeným deťom a spoločnosť 
sa pozerá na to, či budú tie deti perspektívne, či budú zdravé, či nezaťažia príliš 
rozpočet rodín a štátu. Čo je výhodnejšie? Chce zachrániť život narkomanom, alko-
holikom, „ľudským troskám“ a spoločnosť kalkuluje, pretože budú len záťažou pre 
všetkých, presne tak ako väzni vo väzniciach, ako duševne chorí v ústavoch.
    Mám pocit, že celá spoločnosť akoby volala: „Ježišu nechaj nás na pokoji! Čo ťa 
do nás, nemiešaj sa!“ Na jednej strane sa cítime byť vysoko humánni a snažíme sa 
zachraňovať celú planétu, a na druhej strane dokážeme zahubiť konkrétny život. 
Pastieri kričali a oznamovali stratu. O čom chceš hovoriť ty? O Kristovi alebo o strate 
pohodlia?

otec Marek
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► Ružencový október. V tomto týždni zakončujeme ružencový mesiac október. 
Dnešnú, poslednú októbrovú nedeľu sa budú v chráme pri spoločnej modlitbe pred-
modlievať ruženec naši seniori. Dnes začneme trocha skôr, o 14.00 hod. 
► Časopis Slovo. Odberateľov časopisu Slovo prosíme o obnovenie predplatného na 
rok 2020. Cena príspevku pri hromadnom odbere je 16 eur. V cene je tiež zahrnutý 
nástenný kalendár na rok 2021. Pozývame aj ďalšie rodiny, aby si objednali toto kvalit-
né duchovné čítanie. Príspevok môžete priniesť do sakristie a bude uhradený spoločne.
► Prvopiatkové spovedanie. Keďže v piatok 1. novembra budú zádušné liturgie a 
panychídy, spoveď bude v Ľubovci vo štvrtok 31.10. od 16.00 hod. Spoveď chorých 
bude posunutá na pondelok 4.11. od 08.15 hod.
► Modlitby za zosnulých. Zádušná liturgia s panychídou 1. novembra bude v Ľubovci 
o 15.00 hod. V tento deň je voľnica a počas dňa nebude celodenná Eucharistická poklona.
Je pred nami čas modlitieb za zosnulých a novembrovej oktávy. Využime príležitosti, 
ktoré sa nám ponúkajú v podobe plnomocných odpustkov pre duše zosnulých od 1. do 8. 
novembra pri splnení obvyklých podmienok (byť v milosti posväcujúcej, prijať Najsvä-
tejšiu Eucharistiu, navštíviť cintorín, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca).
► Sväté liturgie v nedeľu 3. novembra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 10. novembra: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Ľubovec; 
11.00 Janov (odpustová slávnosť). V túto nedeľu je v našich chrámoch zbierka na 
Podporný fond arcibiskupského úradu.
► Dary na chrám (júl – október): Z krstu Martina Štofana – 50 eur; Mária Rusinko-
vá – 50 eur; Ján Bjalas – 50 eur; Helena Mačišáková – 40 eur; Margita Pravdová – 100 
eur; Z pohrebu + Heleny Paločkovej – 120 eur; Mária Biščáková – 50 eur; Jozef Boroš 
– 100 eur; Mária Baranová – 20 eur; Veronika Falatová – 20 eur; Jozef Mačišák – 50 
eur; Mária Martonová – 50 eur; Z pohrebu + Anny Lechovej – 262 eur; bohuznáma – 
50 eur; Ján Haraus – 50 eur; Jozef Boroš – 100 eur; Slavomír Kočiš – 50 eur; Margita 
Biščáková – 20 eur; Angela Palenčárová – 40 eur; zo svadby Manuela a Lenky – 200 
eur; Z pohrebu + Heleny Gumanovej – 330 eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

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 

    Predchodcom ikonostasu bolo vo východných chrámoch zábradlie, ktoré 
oddeľovalo svätyňu od lode. Dnes ho ešte možno vidieť v Bazilike sv. Klementa 
v Ríme. Ikonostas vo svojich začiatkoch v 4. storočí siahal sotva nad kolená, takže 
veriaci mohli sledovať priebeh liturgie. Cisár Justinián pridal k ikonostasu stĺpy, 
čím ho rozdelil na jednotlivé časti, ktoré vyplnili ikony. O niečo neskôr bol na 
stĺpy umiestnený drevený trám, ktorý ich spevnil, čo umožnilo pridať ďalší rad 
ikon. Podľa Simeona Solúnskeho tieto stĺpy akoby podopierali oblohu a spájali 
svet duchovný a pozemský (zmyslový). Trám je podľa neho znakom jednoty lásky 
medzi nebeským a pozemským svetom. Významné svedectvo o ikonostase 
nachádzame v Grécku. Od 6. do 14. storočia sa tu používal v chráme ikonostas s 
jedným alebo dvoma radmi ikon, nad ktorými sa týčil monumentálny kríž. Postup-
ne sa ikonostas zvyšoval, až nakoniec v 15. storočí uzavrel celý priestor okolo 
oltára. Svätyňa sa tak ocitla v priestore, ktorý je skrytý pred ľudským okom.     
    Významný impulz prišiel z Ruska, kde sa od 13. do 17. storočia rozvinul 
ikonostas s piatimi radmi ikon a počas 18. storočia sa rozšíril do celého ortodoxné-
ho sveta.
    Usporiadanie chrámu vedie od viditeľného k neviditeľnému. A celý oltár sa už 
nachádza v oblasti toho, čo je neviditeľné. Podľa Simeona Solúnskeho je oltár 
symbolom neviditeľného Krista, jeho božskej prirodzenosti, ale aj ľudskej duše, 
neba a svätosti Svätej Trojice. Skrytie oltára a tajomstva, ktoré sa na ňom odohrá-
va, vedie veriacich ku kontemplácií o tom, čo nevidia očami, ale majú nazerať 
srdcom.
    Prepojenie viditeľného a neviditeľného sveta sa podľa pravoslávneho teológa 
Pavla Florenského uskutočňuje prostredníctvom svätých, ktorí sú viditeľní 
svedkovia neviditeľného sveta a ktorí životom na zemi vydávali svedectvo o svete 
neviditeľnom. Ikony svätých na ikonostase vydávajú svedectvo o prechode 
(premene) a pozývajú ľudí, aby premenili svoj život a dosiahli neviditeľný svet. 
Ikonostas učí ľudí duchovne nazerať skutočnosť. Podľa Pavla Florenského sa 
vďaka duchovnému nazeraniu staneme citlivejšími voči neviditeľnému svetu, 
ktorý nás obklopuje v našom každodennom živote. Podľa teológa Jiřího Novotné-
ho, keď veriaci sleduje ikony zhora nadol, spoznáva Božie zjavenie, a zdola nahor 
sa  povznáša k Bohu. Ikonostas tak vysvetľuje učenie Starého a Nového zákona, 
znázorňuje dejiny spásy a je predzvesťou premenenia človeka a sveta.
    Úcta k ikone v chráme sa prejavuje úklonom a znamením kríža. Potom možno 
ikonu pobozkať či dotknúť sa jej čelom, a nakoniec pred ňou zapáliť sviecu ako 
symbol stálej modlitby. 

otec Marek

Duchovné vedenie

Ich mená majú grécky pôvod a rovnaký význam – 
„božský život“. Zénobios, pôvodne lekár, neskôr 
biskup, a jeho sestra Zénobia zomreli v cilicíjskom 
meste Agea ako mučeníci. Bolo to v čase Diokleciá-
novho prenasledovania. Obaja vynikali jednodu-
chosťou a nábožnosťou. Chudobných chorých 
liečili bezplatne. Kresťania mesta ho zrejme pre 
nevysvetliteľné uzdravenia zvolili za biskupa v 
cilicíjskom meste Agea. Chceli, aby sa staral aj o 
choré duše. No v čase prenasledovania ich spoločne 
so sestrou zatkli, mučili a za Krista popravili sťatím. 
Keď ich telá pohodili pred brány mesta, aby ich 
zožrala divá zver, kňazi Hermogenes a Cajus ich 
tajne vzali a pochovali.

Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia


