
PONDELOK 25. november
Ukončuje sa sviatok Vstupu Presvätej 
Bohorodičky. Hieromučeník Klement 
Rímsky
2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294; Lk 19, 37 – 
44, zač. 97; (HS: 308; PZ: 283)
07.00 + Jozef Mačišák

UTOROK 26. november
Prepodobný Alypios Stĺpnik
2 Tim 3, 16 – 4, 4, zač. 297; Lk 19, 45 – 
48, zač. 98; (HS: 155; PZ: 109)
17.30 + Anna Svatová

STREDA 27. november
Mučeník Jakub Perzský
2 Tim 4, 9 – 22, zač. 299; Lk 20, 1 – 8, 
zač. 99; (HS: 156; PZ: 111)
17.30 + Vladislav, Michal, Katarína, 
Štefan

ŠTVRTOK 28. november
Prepodobný mučeník Štefan Nový
Tít 1, 5 – 2, 1, zač. 300b; Lk 20, 9 – 18, 
zač. 100; (HS: 157; PZ: 112)
17.30 + Helena Paločková

PIATOK 29. november
Mučeník Paramon
Tít 1, 15 – 2, 10, zač. 301; Lk 20, 19 – 
26, zač. 101; (HS: 159; PZ: 114)
17.30 + Michal Palenčár

SOBOTA 30. november
Apoštol Andrej Prvopovolaný
Ef 1, 16 – 23, zač. 218; Lk 12, 32 – 40, 
zač. 67; (HS: 309; PZ: 284)
07.00 + Annna Lechová

NEDEĽA 1. december
25. nedeľa po Päťdesiatnici. Prorok 
Nahum
Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 18, 18 – 27, 
zač. 91; (HS: 152; PZ: 106)
Hlas 8.; 11.00 hod.

PONDELOK 2. december
Prorok Habakuk
Hebr 3, 5 – 11; 17 – 19, zač. 308; Lk 20, 
27 – 44, zač. 102; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + kňazi: Jozef, Peter, Jozef, Juraj

UTOROK 3. december
Prorok Sofoniáš
Hebr 4, 1 – 13, zač. 310; Lk 21, 12 – 19, 
zač. 106; (HS: 155; PZ: 109)
17.30 + Miroslav

STREDA 4. december
Veľkomučenica Barbora
Hebr 5, 11 – 6, 8, zač. 312; Lk 21, 5 – 7. 10 
– 11. 20 – 24, zač. 104; (HS: 156; PZ: 111)
17.30 + z rodiny Šoltésovej a Mačišá-
kovej

ŠTVRTOK 5. december
Prepodobný Sáva Posvätený
Hebr 7, 1 – 6, zač. 315; Lk 21, 28 – 33, 
zač. 107; (HS: 314; PZ: 289)
17.30 za zdravie a požehnanie Miku-
láša (50 r.)

PIATOK 6. december
Arcibiskup Mikuláš Divotvorca 
Voľnica
Hebr 7, 18 – 25, zač. 317; Lk 21, 37 – 22, 
8, zač. 108;  (HS: 315; PZ: 290)
17.30 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

SOBOTA 7. december
Biskup Ambróz
Ef 2, 11 – 13, zač. 220b; Lk 13, 18 – 29, 
zač. 72; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + z rod. Magdovej

NEDEĽA 8. december
26. nedeľa po Päťdesiatnici. Počatie 
Presvätej Bohorodičky svätou Annou. 
Prikázaný sviatok. Myrovanie
Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 17, 12 – 19, 
zač. 85; (HS: 317; PZ: 292)
Hlas 1.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

    Už len približne štyri týždne nás delia od času, keď budeme v rodinách, vo 
farských spoločenstvách, ale aj v celej spoločnosti prežívať udalosť vianočných 
sviatkov. Pre niekoho ide naozaj len spoločenskú udalosť, ale verím, že pre veľké 
množstvo ľudí je to znova prežívanie biblického príbehu o Kristovom narodení, o 
jeho príchode na svet medzi nás. 
    Teraz trošku predbehneme tú prípravnú dobu, ktorú ešte máme pred sebou, a pozri-
me sa na to, aké slová sprevádzajú Ježišov príchod na svet. Najprv si vypočujme, čo 
o Ježišovi zaznie v príbehu zvestovania archanjela Gabriela Panne Márii, o ktorom 
hovorí evanjelista Lukáš: „On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán 
Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a 
jeho kráľovstvu nebude konca“ (Lk 1, 32 – 33). V Matúšovom evanjeliu, ktoré opisu-
je udalosti po Ježišovom narodení zase nájdeme rozhovor medzi mudrcmi z východu 
a kráľom Herodesom: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme 
vychádzať jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť“ (Mt 2, 2). 
    Status Kráľa teda nie je len záležitosťou posledných rokov Ježišovho života a jeho 
verejného účinkovania. Sprevádza ho už od začiatku. Práve dnešnú nedeľu, ktorú 
nazývame Nedeľa Krista Kráľa, sme svedkami toho, ako stoja voči sebe Ježiš a Pilát. 
Židovský kráľ a rímsky prefekt v Judei. Kto z nich má vyššie postavenie, by ste nero-
zoznali len podľa oblečenia. Dôstojnosť postavenia vyžaruje z celého človeka. Keď 
v závere ich rozhovoru zaznelo konštatovanie: „Tak predsa si kráľ?!“ Pilát neopono-
val, ani sa nevysmieval. A Ježiš dodal: „Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na 
svet, aby som vydal svedectvo pravde.“ O akej pravde to Ježiš hovorí? O akej pravde 
svedčí? O večnej Pravde! O svojom nebeskom Otcovi a zároveň aj o sebe. Lebo on a 
Otec sú jedno. Lebo aj o sebe Ježiš povie, že je pravda, cesta a život. Ježiš prišiel na 
túto zem ako Kráľ, ktorého poslal Otec, aby tu Božie kráľovstvo priniesol, aby ho tu 
založil. A tomuto Božiemu kráľovstvu už nebude konca. Ono už nikdy nezanikne. 
Zároveň všetkým, ktorí doň vstúpia, dáva poznať pravdu o Otcovi, o jeho nesmiernej 
láske, ktorá je väčšia než všetky najväčšie previnenia ľudí dohromady. Toto je 
pravda: Boh je spravodlivý a neprávosti v ňom niet. A nič nespravodlivé nezostane 
bez následkov a trestu, ani to najmenšie. A zároveň je pravdou aj to, že nemáme ani 
len predstavu o Božej láske a milosrdenstve. Pre túto Božiu lásku Kristus Kráľ 
prichádza a prináša ako obetu seba samého. Tak vydáva svedectvo pravde Božej 
lásky. On sa na to narodil. 
    Načo sa narodil Pilát? A načo som sa narodil ja a načo ty? Presne na to isté, o čom 
hovorí Ježiš: aby sme poznali Pravdu. Aby sme pravdu žili. Aby sme sa tešili z Božie-
ho kráľovstva, ktoré má predstavovať Cirkev. Spoločenstvo, ktoré my všetci spolu 
vytvárame.

otec Marek
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► Filipovka. Vstupujeme do druhého týždňa prípravného pôstneho obdobia pred sviat-
kami Narodenia Pána – Filipovky.
► Sväté liturgie v nedeľu 1. decembra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec. V túto nedeľu je tiež jesenná zbierka na charitu. Vďaka týmto financiám môže 
charita poskytovať odbornú pomoc chorým, trpiacim, núdznym a všetkým, ktorí sa ocitli 
v ťažkej životnej situácii.
► Prvopiatkové spovedanie. Týždeň od 2. decembra je prvopiatkový. Spovedať sa 
bude ako obvykle, v piatok 6. decembra, popoludní od 16.00 hod. Spoveď chorých bude 
zároveň aj predvianočná a je posunutá na piatok 20. decembra dopoludnia. Počas celého 
dňa bude chrám otvorený k poklone pred Najsvätejšou Eucharistiou.
► Sviatok sv. Mikuláša. V piatok 6. decembra je sviatok sv. Mikuláša Divotvorcu. 
Liturgický program sa nemení. Sv. liturgia a stretnutie s Mikulášom bude o 17.30 hod.
► Sväté liturgie v nedeľu 8. decembra: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec. V túto nedeľu je aj prikázaný Sviatok počatia Presvätej Bohorodičky svätou 
Annou. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.
► Prerdvianočná spoveď. Na predvianočnú svätú spoveď pozývame všetkých ostat-
ných veriacich v sobotu 21. decembra. Presný čas bude ešte oznámený.
► 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 kvalitné 
duchovné čítanie. Príspevok môžete priniesť do sakristie a bude uhradený spoločne.

Oznamy
    Do nášho chrámu pribudol ikonostas, ktorý je typickým prvkom gréckoka-
tolíckych chrámov. Každá ikona na ňom má svoj význam a symboliku. V 
tomto čísle nášho Farského hlásnika si povieme niečo o ikonách vo všeobec-
nosti aj o tom, ako sa zhotovuje a kde má mať svoje miesto v živote veriaceho 
človeka.

            Ikona

    Podľa kánonu sa ikona píše na doske, lebo pevnosťou pripomína Boha. Každá 
z farieb na ikone má svoj význam a symboliku. Ikonopiscom kánon odporúča 
striedmy, polomníšsky duchovný život a pôst zmyslov, aby ich ikony boli čisté a 
jednoduché. Ak je ikonopisec nástrojom Svätého Ducha, potom farby, symboly, 
línie, ale aj sama ikona je zduchovnená. Preto sa niekedy hovorí, že ikona sa píše 
svetlom, ktorého pôvodcom je Svätý Duch. Svedectvá viacerých svätcov odhaľu-
jú, že mali zjavenie práve vďaka ikone, cez ktorú duchovná bytosť vstúpila do ich 
života. Tlačeným a lepeným ikonám, ktoré sú v súčasnosti obľúbené, však akoby 
táto schopnosť chýbala...
    Písanie ikony sa teda začína prípravou dosky. Doska sa ryhuje, aby prípadné 
pracovanie dreva nepoškodilo a nedeformovalo obraz na ikone. Potom sa na 
dosku nanesie vrstva, ktorej hlavnou prímesou je krieda či sadra, aby písanie na 
doske pripomínalo maľbu na omietke. Okrem tradičnej rovnej dosky sa používa aj 
doska, do ktorej sa vyhĺbi priehlbina, kde sa nalepí plátno a zaleje spomínanou 
kriedou. Do zaschnutej vrstvy sa vyryjú linky a detaily predlohy.
    Pri miešaní farieb sa kedysi používal roztavený vosk, potom sa začala používať 
vaječná tempera (práškové farby sa miešali s vaječným žĺtkom). Od renesancie sa 
začali používať aj olejové farby. Každá farba sa nanáša samostatne, v niekoľkých 
vrstvách (ruský spôsob) alebo malými výraznými čiarami – ťahmi štetca (grécky 
spôsob) a postupuje sa od najtmavšieho k najsvetlejšiemu odtieňu. Pri svätožiare 
je najlepšie použiť plátkové zlato, ktoré si vďaka tepaniu a lisovaniu zachováva 
kovový lesk. 
    Ľudia si k ikonám vytvárali živý vzťah a táto viera často menila dejiny. Keď v 
roku 626 barbari obliehali Konštantínopol, nechal patriarcha umiestniť na brány 
mesta ikonu Bohorodičky – a nepriateľ bol porazený. Viera v ikony bola často 
zdrojom uzdravenia – v celom Rusku sa tak preslávila hlavne vladimírska ikona 
Bohorodičky. Mnohé z ikon boli považované za zázračné, lebo z nich vytekal 
voňavý olej – len v Rusku majú takýchto ikon vyše 150. 
    Existujú dve miesta, kde má ikona svoju špecifickú úlohu a poslanie. Prvým je 
ikonostas a druhým je takzvaný krásny kútik. Označuje sa tak miesto v dome, kde 
je ikona umiestnená. Na tomto mieste sa rodina stretáva pri modlitbe. Ikone sa 
vzdáva rovnaká úcta ako v chráme – najprv poklona spojená so znamením kríža, 
potom ju možno pobozkať alebo sa jej dotknúť čelom, a nakoniec sa pred ňou 
zapáli sviečka ako symbol neustálej modlitby. V mnohých rodinách je ikona súčas-
ťou rodinnej identity a odovzdáva sa z generácie na generáciu ako rodinné dedič-
stvo.

otec Marek

Duchovné vedenie

Jeho meno má hebrejský pôvod (Sefanjáh) a znamená Jahve ukrýva, chráni. Je v 
poradí deviaty z tzv. malých prorokov, pôsobil podľa úvodu knihy za čias detstva 
kráľa Joziáša, čiže pred jeho reformou v období rokov 640 – 630 pred Kristom. Bol 
synom Chusiho a je zaujímavé, že genealógia Sofoniáša sa odvodzuje cez štyri poko-
lenia k istému Ezechiášovi, ktorý bol pravdepodobne judským kráľom.
V jeho spise sa odzrkadľuje náboženský a mravný úpadok Judska za vlády bezbož-
ných kráľov Manassesa a Amóna. Vystupuje hlavne proti modloslužbe v jeruzalem-
skom chráme, proti napodobňovaniu cudzích spôsobov v obliekaní, proti falošným 
prorokom a proti násiliu a sociálnej nespravodli-
vosti. Jeho spis obsahuje tri klasické témy 
prorockého ohlasovania. Oznámenie Božieho 
súdu proti Judsku a Jeruzalemu, proroctvá proti 
pohanským národom a prisľúbenie spásy. Sofo-
niáš v rovnomennej prorockej knihe pokračuje v 
tradícii svojich predchodcov a prehlbuje ju.
Podľa jeho výrokov sa pred Pánovým hnevom 
zachránia iba anavím čiže chudobní, pokorní 
ľudu. Pôvodne sa tento výraz používal na materi-
álne chudobných. Postupne sa však tento výraz 
stal biblickým termínom na označenie tých, na 
ktorých sa v evanjeliu vzťahuje  aj Ježišovo 
blahoslavenstvo: „Blahoslavení chudobní v 
duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5, 3).

Svätý prorok Sofoniáš 


