
PONDELOK 5. október
Mučenica Charitína
Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Lk 6, 24 – 30, 
zač. 25; (HS: 154; PZ: 108) 
07.00 + z rodiny Durkačovej a Kalaiovej

UTOROK 6. október
Apoštol Tomáš
1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 20, 19 – 31, 
zač. 65; (HS: 282; PZ: 254)
18.00 + z rodiny Rabadovej, Hajduko-
vej a + Štefana Martona

STREDA 7. október
Mučeníci Sergej a Bakchus
Flp 2, 24 – 30, zač. 243; Lk 6, 46 – 7, 1, 
zač. 28; (HS: 156; PZ: 111) 
18.00 za zdravie a požehnanie Boženy 
Chomjakovej

ŠTVRTOK 8. október
Prepodobná Pelágia
Flp 3, 1 – 8, zač. 244; Lk 7, 17 – 30, zač. 
31; (HS: 157; PZ: 112) 
18.00 + z rodiny Hajdukovej a Štofa-
novej
 
PIATOK 9. október
Apoštol Jakub Alfejov
Flp 3, 8b – 19, zač. 245; Lk 7, 31 – 35, 
zač. 32; (HS: 283; PZ: 255) 
18.00 + z rodiny Šoltýsovej

SOBOTA 10. október
Mučeníci Eulampios a Eulampia
2 Kor 1, 8 – 11, zač. 168; Lk 5, 27 – 32, 
zač. 20; (HS: 160; PZ: 115) 
07.00 + Michal (s panychídou)

NEDEĽA 11. október
19. nedeľa po Päťdesiatnici. Pamiatka 
svätých otcov siedmeho všeobecného 
snemu. Apoštol Filip, jeden zo sied-
mich diakonov
Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Jn 17, 1 – 13, 
zač. 56; (HS: 144, 285; PZ: 97, 257) 
2. hlas; 11.00 hod.

PONDELOK 12. október
Mučeníci Probus, Tarach a Andronik
Flp 4, 10 – 23, zač. 248; Lk 7, 36 – 50, 
zač. 33; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + vladyka Ján-Eugen, + vladyka 
Milan

UTOROK 13. október
Mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika
Kol 1, 1 – 2. 7 – 11, zač. 249; Lk 8, 1 – 3, 
zač. 34; (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + Verona, Jozef, Mária

STREDA 14. október
Prepodobná Paraskeva Trnovská
Kol 1, 18 – 23, zač. 251; Lk 8, 22 – 25, 
zač. 37; (HS: 156, 288; PZ:111, 260)
18.00 + z rodiny Mačišákovej: Jozefa, 
Máriu, Helenu, Imricha a Veronu

ŠTVRTOK 15. október
Prepodobný Eutymios Nový
Kol 1, 24 – 29, zač. 252; Lk 9, 7 – 11, 
zač. 41; (HS: 157; PZ: 112)
18.00 + Helena Gumanová (ročná lit. 
s panychídou)

PIATOK 16. október
Mučeník Longín Stotník
Kol 2, 1 – 7, zač. 253; Lk 9, 12b – 18a, 
zač. 42; (HS: 159; PZ: 114)
18.00 + Ján Chomjak

SOBOTA 17. október
Prorok Ozeáš
2 Kor 3, 12 – 18, zač. 174; Lk 6, 1 – 10, 
zač. 22; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Hajdukovej

NEDEĽA 18. október
20. nedeľa po Päťdesiatnici. Apoštol 
a evanjelista Lukáš
Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Lk 8, 5 – 15, 
zač. 35; (HS: 145, 289; PZ: 99, 262)
3. hlas; 11.00 hod., zbierka na misie

zdroj: Slovo

Liturgický program

    Jedna z najznámejších, ale azda aj najdôležitejších viet celej-celučičkej Biblie sa 
nachádza v Evanjeliu svätého Jána. Je to 3. kapitola, verš 16. Viete, o aký citát ide?
    „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, 
kto v neho verí, ale aby mal život večný.“
    Prečítajte si tu vetu nahlas ešte raz, a ešte raz! Počujete dobre? Je to slovo, ktoré 
hovorí nie o veľkej, ale o obrovskej, o nekonečnej Božej láske k človeku a o večnom 
živote pre nás. O láske, ktorá dáva to najdrahšie, život svojho Syna. Rozmýšľali ste 
už nad tým, prečo to nebeský Otec robí? Prečo je ochotný nechať zabiť toho, ktorý 
je najnevinnejší, najdokonalejší, najsvätejší aj najkrajší? Odpoveďou je: lebo tak 
miluje svet, tak miluje to, čo stvoril, tak miluje každého človeka.
    A teraz sa pozrime na svet. Ako v ňom ľudia žijú? Ako sa k sebe správajú? Najno-
vší konflikt v Náhornom Karabachu, predtým Sýria, Donbas... Nemusíme ísť do 
zahraničia, stačí si predstaviť všetky podvody a špinavosti v našej krajine, kauzy, 
ktoré postupne vychádzajú najavo. To aký svet Boh miluje? A bol vôbec niekedy 
tento svet lepší? Tak prečo to Boh robí? ... Lebo tak vyzerá láska! Toto je podoba 
dokonalej Božej lásky, ktorá sa dáva bez ohľadu na to, či dostane niečo naspäť. 
    Možno si teraz poviete, prečo by sme mali takto milovať my. Zľakneme sa hneď 
na začiatku, pretože sa nám takáto podoba lásky zdá úplne bláznivá. Presne tak. Tejto 
láske, paradoxne, svet, ktorý je tak Bohom milovaný, nedokáže porozumieť. A hoci 
sa nám to nepozdáva, my už vlastne takým spôsobom (aj keď často len v malom) 
milujeme. Neveríte? Presvedčte sa. Milujete svoje deti len tak, ako si to zaslúžia? 
Milujete ich len tak, ako oni milujú vás? Alebo milujete svojho manžela, manželku 
len tak, ako si to zaslúžia, alebo iba podľa toho, koľko lásky sa vám od nich dostane? 
Kde by sme boli, ak by sme milovali jeden druhého v rodine iba podľa ich lásky 
k nám? Nefungovalo by absolútne nič. Žiadna rodina by nebola pokope. 
    Náš problém je v tom, že si sami vyberáme, koho a po akú hranicu budeme mať 
radi. A práve v tom nám chce Ježiš pomôcť. My všetci v sebe nesieme Božiu pečať, 
Boží obraz. V našom srdci je priestor, ktorý dokáže naplniť len skutočná láska. Nie 
tak, že ju hľadáme, čakáme a dostávame od iných. Tá skutočná láska a naplnenie 
vstupuje do nášho srdca vtedy, keď láskou slúžime iným. Keď ju dávame. 
    Nech nás k odvahe takto milovať a premáhať strach z toho, či budeme mať dosť 
síl a ako budeme vyzerať v očiach sveta, posilňuje tá najkrajšia, najčistejšia a najme-
nej poznaná zo všetkých ľudí – Presvätá Bohorodička.

otec  Marek
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Milujte... a nič za to nečakajte
Lk 6, 31 – 36 



► Prvá svätá spoveď slávnostné prijímanie. V našej farnosti sme mali budúci 
víkend naplánovanú prvú svätú spoveď v sobotu a slávnostné prijatie Eucharistie pre 
deti v nedeľu. V súvislosti s opatreniami, ktoré boli vyhlásené Úradom verejného 
zdravotníctva SR, bude táto slávnosť spojená do jedného dňa. Bude vyhradená len 
pre úzku skupinu  najbližších rodinných príslušníkov detí tak, aby sa zachoval limit 
maximálne päťdesiat prítomných. Uskutoční sa v sobotu 10. októbra o 10.00 hod.    
► Sviatosť zmierenia. Prvá svätá spoveď bude v sobotu len pre pripravované deti. 
Ostatní členovia rodiny môžu prijať sviatosť zmierenia v priebehu týždňa pred 
večernou svätou liturgiou. 
► Sväté liturgie v nedeľu 11. októbra: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 18. októbra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec. Táto nedeľa je misijná. Budeme teda pri nej v modlitbách pamätať na 
všetkých misionárov a zároveň sa uskutoční aj zbierka na misie. 
► Októbrové modlitby posvätného ruženca. Plánované osobitné nedeľné stretnu-
tia pri modlitbe posvätného ruženca podľa stavov v chráme z dôvodu bezpečnost-
ných opatrení nebudú, ale chcem vás povzbudiť k spoločnej rodinnej modlitbe doma.
► Stretnutia pri Božom slove. Až do odvolania núdzového stavu sa prerušia aj 
stretnutia pri Božom slove, ktoré sme mali na fare v nedeľu večer. 
► Sväté liturgie v priamom prenose. V sobotu 10. októbra o 18.00 bude v RTVS 
na Trojke vysielaná v priamom prenose svätá liturgia z dreveného Chrámu sv. 
archanjela Michala z Ladomírovej a v nedeľu 11. októbra o 10.00 na Dvojke bude 
vysielaná archijerejská svätá liturgia, taktiež z dreveného chrámu v Ladomírovej, 
ktorú bude sláviť prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.

Oznamy

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus 
Meno Sergej znamená sluha a meno Bakchus kričať. Sergej a 
Bakchus boli vojaci, možno dôstojníci v sýrsko-eufratskej oblasti 
(severná Sýria a juhovýchodné Turecko) za čias cisára Maximína 
Daju (307 – 313). V tom období sa už na väčšine rímskeho územia 
skončilo prenasledovanie kresťanov. No na východe ešte doznievalo. 
Sergej a Bakchus pracovali vo vojenskej škole. Oboch povýšili na 
notárov cisárskeho dvora. Keď sa cisár dozvedel, že sú kresťanmi, 
počiatočná priazeň sa premenila na nenávisť. Obidvoch vyšetrovali a 
mučili. Bakchus zomrel už pri ukrutnom bičovaní. Sergej prežil 

týranie a dlhý bolestivý pochod s klincami vnútri obuvi. Napokon ho sťali v roku 290 v 
sýrskom meste Rasaph. Miestni kresťania ho pochovali a postavili nad jeho hrobom malú 
kaplnku. Po vyhlásení náboženskej slobody (v r. 313) uložili jeho telesné ostatky do 
veľkého chrámu, ktorý postavili v blízkosti miesta jeho umučenia. K rozvoju úcty k sv. 
Sergejovi prispela aj veľkolepá bazilika, ktorú na začiatku 5. storočia dal na jeho počesť 
postaviť hierapolský biskup Alexander. Svätyňa sa stala cieľom pútí i zo vzdialených 
krajov. Cisár Justinián dal okolo nej vybudovať opevnenú osadu s vodovodom, ktorú 
nazval Sergiopolis a zasvätil im chrámy v Konštantínopole a v Acre. Povesť o mnohých 
zázrakoch sa rozšírila aj na západ. Úcta k sv. Sergejovi sa rozšírila najmä na Blízkom a 
Strednom východe. Zdedili ju aj východní Slovania, najmä Rusi, kde je jeho meno veľmi 
rozšírené. Na kresťanskom západe sa uchytila v stredomorských krajinách. V Taliansku 
sa používa jeho meno v potaliančenej podobe Sergio. V Ríme sa nachádzajú tri chrámy 
Sergeja a Bakcha. V jednom z nich sú aj relikvie dovezené zo Sýrie počas križiackych 
výprav. Časť z nich sa v roku 1354 za cisára Karola IV. dostala do Prahy. 

Záver tohtoročného leta so sebou priniesol nielen teplé septembrové počasie, ale aj 
druhú vlnu pandémie. Od 1. októbra bol vyhlásený núdzový stav. V súvislosti s tým 
uvádzam niektoré praktické usmernenia vladyku Jána.

• Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, 
slovenskí biskupi od 1.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej 
účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, 
ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných 
zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby znovu uprednostnili sledovanie 
bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu. 
• Na bohoslužbách (vrátane krstov, sobášov, pohrebných obradov) môže byť maximálne 
50 ľudí, vrátane kňazov, cerkovníkov, miništrantov a pod.  Zodpovedný za dodržanie 
usmernení je kňaz štatutár – správca farnosti, farár... Preto treba pri vchode do chrámu 
poveriť zodpovednú osobu, ktorá empaticky dohliadne na zachovanie počtu ľudí v 
chráme. V žiadnom prípade nemožno vyvolávať konflikty, ale úctivo vysvetľovať, že 
počet veriacich je už práve naplnený. Pripomenúť veriacim, že môžu sledovať online 
vysielanie bohoslužieb, a tiež vysvetliť, že je na takéto prípady daný dišpenz od účasti na 
sv. liturgii.
• Nutné sú rúška (vrátane kňazov), ktoré je potrebné nosiť správne, odstupy podľa 
možností (šachovnicové sedenie, s výnimkou členov jednej domácnosti), dezinfekcia rúk.
• Nezabúdajte na dezinfekciu dotykových plôch po svätých liturgiách a tiež dezinfekciu 
bežne používaných predmetov. Nepoužívať spoločné modlitebné knihy, ružence a pod.
• Obmedziť všetky stretnutia na minimum, teda nutné zachovať (pri zachovaní všetkých 
opatrení) a tie, ktoré nie sú nutné nateraz vynechať. Odporúčajte veriacim online prenosy, 
resp. priame prenosy svätých liturgií a svätých omší hlavne v Televízii Logos a Zemplín 
(www.grkat.tv, www.zemplin.tv), TV Lux, Rádio Lumen, RTVS – televízia a rozhlas.
• Znova pripomínam, aby ste sväté prijímanie rozdávali iba na ruku. Možno je opäť 
veriacim dobré pripomenúť, ako majú správne prijímať. Pri prípadnom dotyku ruky s 
ústami veriaceho si kňaz musí opätovne dezinfikovať ruky. Kňazi nech si dezinfikujú 
ruky hlavne pred svätou liturgiou a pred rozdávaním svätého prijímania. Veriaci nech 
nebozkávajú ani sa nedotýkajú ikon.
• Uvedomme si aj to, že môžu prísť kontroly (samé od seba alebo na základe nahlásení). 
Prípadná pokuta môže byť pre právnickú osobu, ktorú zastupuje štatutár, ale aj pre 
fyzické osoby (napr. nenosenie rúška).
• Celkove sa pokúsme, aby naše sväté liturgie, pri zachovaní ich dôstojnosti, boli kratšie. 
Napríklad aj homília má byť kratšia.  Ak je kňaz v karanténe – povinnej alebo preventív-
nej – môže pri zachovaní dôstojnosti liturgického slávenia – sláviť svätú liturgiu doma.
• Ak má niekto akékoľvek podozrenie, že by prípadne mohol byť covid pozitívny (má 
respiračné príznaky, stretol sa napr. 15 minút a viac bez rúška s človekom covid pozitív-
nym, alebo s človekom, ktorý už ide alebo bol na testoch a čaká na výsledok), nech zacho-
vá preventívnu karanténu, aj keď mu zatiaľ nie je nariadená Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva. Majme lásku k blížnemu v takej vážnej záležitosti. 
• Kňazov prosím, aby boli v tomto čase jeden k druhému maximálne ústretoví a ochotní 
sa v prípade potreby navzájom zastúpiť.
• Prosme zároveň o Božiu pomoc a ochranu Presvätej Bohorodičky v tejto druhej vlne 
pandémie. Verím, že s Božou pomocou zvládneme aj obmedzenia pri liturgických 
sláveniach a že svojou láskou a múdrym i dobre mieneným slovom pomôžete aj našim 
veriacim tieto obmedzenia prijať a rešpektovať.
S láskou vám udeľujem svoje archijerejské požehnanie. 

vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita 

Usmernenia vladyku Jána Babjaka



Srdečne vás všetkých pozývame na spoločné prežívanie odpustovej slávnosti 
v našej ľuboveckej farnosti v nedeľu 13. septembra o 10.30 hod.

Nedeľnej slávnosti bude predchádzať vo štvrtok a v piatok pri večerných liturgi-
ách malá duchovná obnova. Duchovnú obnovu aj odpustovú slávnosť povedie 

otec Štefan Paločko,
vysokoškolský pedagóg na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove, 

populárny aj z prednášok pre mladých, ktoré sa konali minulého roku v kine Scala 
pod názvom Tajomstvo nekonečného života. 

Program odpustovej slávnosti

 Štvrtok (10. september)
  17.15 modlitba posvätného ruženca
  18.00 svätá liturgia
  19.00 modlitba chvál pred Najsvätejšou Eucharistiou

 Piatok (11. september)

  17.15 modlitba posvätného ruženca
  18.00 svätá liturgia
  19.00 modlitba krížovej cesty

 Sobota (12. september)
  07.00 svätá liturgia

 Nedeľa (13. september)
  09.45 modlitba posvätného ruženca
  10.30 svätá liturgia s myrovaním a obchodom okolo  
   chrámu

Farská odpustová slávnosť 
na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky
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