
PONDELOK 19. október
Prorok Joel
Kol 2, 13 – 20, zač. 255; Lk 9, 18 – 22, 
zač. 43; (HS: 154; PZ: 108) 
+ Ján, Michal

UTOROK 20. október
Veľkomučeník Artemios
Kol 2, 20 – 3, 3, zač. 256; Lk 9, 23 – 27, 
zač. 44; (HS: 155; PZ: 109) 
za zdravie a požehnanie rodín: Miku-
lovej, Lukačovej, Vaskovej, Rybovičo-
vej, Semančíkovej, Bačovej
 
STREDA 21. október
Prepodobný Hilarión Veľký
Kol 3, 17 – 4, 1, zač. 259; Lk 9, 44 – 50, 
zač. 47; (HS: 156 ; PZ: 111) 
+ Ján, Anna, Štefan, Anna z rodiny 
Borošovej
 
ŠTVRTOK 22. október
Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca
Kol 4, 2 – 9, zač. 260; Lk 9, 49 – 56, 
zač. 48; (HS: 157; PZ: 112)
+ Martin Timko

PIATOK 23. október
Apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat
Kol 4, 10 – 18, zač. 261; Lk 10, 1 – 15, 
zač. 50; (HS: 291; PZ: 263)
za zdravie a požehnanie rodiny 
Pravdovej a Kotuličovej

SOBOTA 24. október
Mučeník Aretas a spol.
2 Kor 5, 1 – 10a, zač. 178; Lk 7, 1b – 
10, zač. 29; (HS: 160; PZ: 115)
+ Margita, Alojz, Ján

NEDEĽA 25. október
21. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeníci 
a notári Marcián a Martyrios
Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Lk 16, 19 – 31, 
zač. 83;  (HS: 147; PZ: 100) 
4. hlas

PONDELOK 26. október
Veľkomučeník Demeter Myromvonný
1 Sol 1, 1 – 5, zač. 262; Lk 10, 22 – 24, 
zač. 52; (HS: 292; PZ: 265, 266)
+ Anna Dančáková (ročná lit. s 
panychídou)

UTOROK 27. október
Mučeník Nestor
1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263; Lk 11, 1 – 10, 
zač. 55; (HS: 155 ; PZ: 109)
+ Mária Mačišáková

STREDA 28. október
Mučeníca Paraskeva z Ikónia
1 Sol 2, 1 – 8, zač. 264; Lk 11, 9 – 13, 
zač. 56; (HS: 294; PZ: 267)
za uzdravenie Jolany, Mikuláša, 
Tomáša, Ireny, Ľuboša

ŠTVRTOK 29. október
Prepodobná mučeníca Anastázia
1 Sol 2, 9 – 14a, zač. 265; Lk 11, 14 – 23, 
zač. 57; (HS: 157; PZ: 112)
+ z rodiny Šebešovej a Hricovej

PIATOK 30. október
Mučeníci Zénobios a jeho sestra 
Zénobia
1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266; Lk 11, 23 – 
26, zač. 58; (HS: 159; PZ: 114)

SOBOTA 31. október
Blažený hieromučeník Teodor
2 Kor 8, 1 – 5, zač. 185; Lk 8, 16 – 21, 
zač. 36; (HS: 296; PZ: 269)
+ Ján, Helena, Miroslav

NEDEĽA 1. november
22. nedeľa po Päťdesiatnici. Nezištníci 
a divotvorcovia Kozma a Damián
Ef 2, 4 – 10, zač. 220; Lk 8, 26 – 39, zač. 
38; (HS: 148, 296; PZ: 101, 271)
5. hlas

zdroj: Slovo

Liturgický program

    Predstavte si, že by bol niekto z vás učiteľom na základnej škole a mali by ste za 
sebou už tridsaťročnú prax. Učili by ste napríklad fyziku alebo chémiu v kombinácii 
s iným predmetom žiakov druhého stupňa, teda od piateho po deviaty ročník. Od 
vášho ukončenia školy, za celých tých tridsať rokov vyučovania, by sa pred vami 
vystriedalo už riadne veľké množstvo žiakov. Na najbližšej vyučovacej hodine by ste 
mali preberať novú látku. A keďže už aj tých svojich žiakov nejaký čas poznáte, viete 
s veľkou pravdepodobnosťou, kto z nich ako nové učivo pochopí. Že je tam skupina, 
ktorá bude veľmi rýchlo vedieť, o čom rozprávate. Pochopia vás veľmi rýchlo. Ďalej 
tam bude časť takých, ktorí si to musia prejsť viackrát, aby látke porozumeli a niečo 
si aj zapamätali. Ďalšia kategória detí sa len naučí naspamäť niečo, čomu veľmi 
nerozumejú. No a na konci budú aj takí, o ktorých viete, že je to pre nich jednoducho 
španielska dedina. Ani tomu nerozumejú a ani si to neprejdú. Napriek tomu všetké-
mu, čo o svojich žiakoch viete, dávate pri každej hodine všetkým rovnaké šance. 
Nikoho nepošlete preč a nedáte mu voľno len preto, že on tomu aj tak neporozumie. 
Skôr naopak, ak vám na deťoch záleží, snažíte sa čím viac venovať tej skupine menej 
chápavých. Byť pre nich zrozumiteľnejší, aby v nich zostalo aspoň niečo. 
    Predstavte si teraz, ako sa Ježiš pozerá na zástupy, ktoré sa zišli okolo neho. On 
nemá vyštudovanú pedagogiku a nemá ani tridsaťročnú prax v učiteľskom odbore. 
Ale napriek tomu je tým najlepším učiteľom a presne vie, akých ľudí má pred sebou. 
Podobenstvo dnešnej nedele začne rozprávať vo chvíli, keď sa zišiel veľký zástup a 
prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest. V podobenstve povedal: „Rozsievač 
vyšiel rozsievať semeno. Ako sial jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali 
a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. 
Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnia rástlo s ním a udusilo ho. Iné zrno padlo do dobrej 
zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: ,Kto má uši na 
počúvanie, nech počúva.ʻ“ 
    Akoby Ježiš hneď na začiatku odhalil, že ten veľký zástup a počet ľudí okolo neho 
vôbec nie je dôležitý. Ale dôležité je, že každý z nich dostáva rovnakú šancu. Učiteľ 
nikoho z počúvajúcich nevylúčil, lebo jeho túžbou je, aby sa každý mohol tešiť zo 
svojej úrody. Zároveň však pripomína, aké dôležité je počúvanie. Počúvanie nie len 
tohto podobenstva, ale všetkého, čo Ježiš hovorí. Lebo práve tam, pri počúvaní, 
môžeme spoznať, ktorý nepriateľ po nás šliape ako po ceste. Čím zatvrdlo naše 
srdce, že je ako skala. Čo so starosťami, ktoré nás dusia. Božie slovo jednoducho 
odhaľuje a zjavuje pravdu. 
    Pred nami sú posledné dva októbrové týždne. Nech nám modlitba posvätného 
ruženca pripravuje srdce na počúvanie. A nech nás Presvätá Bohorodička, ktorá vo 
svojom srdci uchovávala každé Božie slovo (či už mu rozumela alebo nie), naučí 
Božie slovo počúvať.

otec  Marek
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► Slávenie svätých liturgií. Zmenou núdzových opatrení sa čas slávenia svätých 
liturgií vo farnosti zatiaľ nebude meniť. Každodenné liturgie budú o 8.00 hod., ale 
keďže sa na slávení bohoslužieb môže zúčastniť 6 ľudí vrátane kňaza a obsluhujúcich, 
môžu sa na liturgii zúčastniť aj 2 členovia rodiny, ktorej úmysel je v ten deň slúžený.  
► Osobná modlitba v chráme. Naďalej ostáva na súkromnú modlitbu otvorený chrám 
každý deň od 16.30 hod. do 17.30 hod. V tomto čase bude možné počas prvopiatkového 
týždňa prijať aj sviatosť zmierenia. 
► Sväté liturgie v nedeľu 25. októbra: 08.00 Ľubovec (bez účasti veriacich) 
► Sväté liturgie v nedeľu 1. novembra: 08.00 Ľubovec (bez účasti veriacich)
► Zbierky. Plánované zbierky na misie (18.10.) a Rádio Lumen (15.11) sú v pôvodných 
termínoch zrušené s tým, že sa bude hľadať alternatívne riešenie. 
► Príspevok na potreby farnosti. V prípade, že by niekto chcel prispieť na potreby 
farnosti formou prevodu na účet, uvádzam číslo účtu našej farnosti v SLSP:

SK97 0900 0000 0051 6616 6265.
► Príspevok na odoberanie časopisu Slovo v roku 2021. Pripomínam tiež, aby ste si 
všimli oznam o príspevku na odoberanie časopisu Slovo v č. 19; str. 6. Nezmenený 
príspevok vo výške 16 eur môžete priniesť do chrámu v čase, keď je otvorený pre 
verejnosť alebo si ho pripraviť do obálky s menom a odovzdáte ho osobe, ktorá vám 
doručí nové aktuálne číslo časopisu. Ďakujem.

Oznamy

Prepodobný Ján Rilský
Narodil sa v roku 876 po Kr. v dedinke Skrino, neďaleko dnešnej 
Sofie. Keď mu zomreli rodičia, všetko rozdal chudobným, opustil 
rodisko a stal sa mníchom. Neskôr vystúpil na vysoký vrch, kde sa 
zdržiavala iba divá zver, aby sa stal pustovníkom. V noci ho však 
prepadli zbojníci, nemilosrdne ho zbili a vyhnali. Odišiel do 
Rilskej pustatiny (100 km južným smerom). Tam celé desaťročia 
viedol prísny asketický život plný pôstu, modlitby, mlčania, sĺz a 
práce. Nikým nepoznaný býval v dutine bútľavého stromu a 
nestretával sa s nijakými ľuďmi. Po istom čase sa dedinčanom 
splašili ovce a pri ich hľadaní narazili na pustovníka, o ktorého 
existencii dovtedy netušili. Odvtedy začali k nemu prichádzať 
mnohí ľudia a prinášali chorých. Na príhovor prepodobného Jána 
Rilského sa uzdravovali, takže chýr o ňom sa rýchlo šíril. Bulhar-

ský kráľ Peter (927 – 969) s ním komunikoval pomocou listov. Neskôr sa k Jánovi pridali 
niekoľkí muži, ktorí túžili po kresťanskej dokonalosti a neďaleko postavili chrám i monasti-
er. V roku 941 Ján napísal vlastnou rukou Odkaz učeníkom, jedno z najlepších diel starobul-
harského písomníctva. Zomrel 18. augusta 946 a jeho nasledovníci s úctou pochovali jeho 
telo. Okolo roka 980 sa im však zjavil a prikázal, aby ho preniesli do mesta Sredec. Keď 
otvorili Jánov hrob, telo našli neporušené a voňajúce myrom. Uložili ho v sredeckom 
Chráme sv. evanjelistu Lukáša, kde bol neskôr vybudovaný nový chrám zasvätený Jánovi. 
V roku 1183 sa jeho ostatky v dôsledku bojov dostali do Ostrihomu. Mnohí prichádzali 
vzdať im úctu, ale tamojší arcibiskup vyhlásil: „Staré knihy takého divotvorcu nespomína-
jú.“ Keď však znenazdania onemel, padol ku schránke s ostatkami, bozkával ju a prosil o 
odpustenie. V tej chvíli sa mu jazyk rozviazal. Pri jeho ostatkoch sa udialo aj niekoľko 
ďalších zázrakov, preto Bela III. dal v roku 1187 truhlicu dopraviť do Sredeca. Keď Bulhar-
ské kráľovstvo získalo nezávislosť od Byzantskej ríše, jeho kráľ Ján Asan II. dal 19. októbra 
1238 ostatky slávnostne previesť do novopostaveného chrámu vo Veľkom Tarnove (hlav-
nom bulharskom meste). Od 1. júla 1469 až podnes odpočívajú v rilskom monastieri.

    
Od 1. októbra bol v našej krajine vyhlásený núdzový stav a od 15. októbra 
vstúpili do platnosti ďalšie sprísnené opatrenia, ktoré sa týkajú aj duchovného 
života veriacich občanov. V súvislosti s tým si môžete prečítať spoločné usmer-
nenia pre  Gréckokatolícku cirkev na Slovensku od 15. októbra 2020.

 1. Slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné s limitom 6 osôb vrátane 
kňaza. Kňaz alebo ním poverená osoba dohliadne na stanovený počet osôb a 
dodržanie všetkých hygienických predpisov. 
 2. Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej 
konať, ale s obmedzením počtu, jedna osoba na 15 m2 vo vnútri; vonku bude treba 
dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený 
nebude. 
 3. Poriadok bohoslužieb vo farnosti a filiálkach ostáva pôvodný s tým, že 
hlavne vo väčších farnostiach odporúčame zvážiť potrebu slávenia viacerých 
svätých liturgií (všedný deň bináciu a v nedele a sviatky trináciu). 
 4. Chrámy nech sú otvorené aj mimo času, kedy sa v nich slávia sväté 
liturgie s účasťou max. 6 veriacich, pre možnosť osobnej adorácie. Odporúčame aj 
možnosť vo vyhradených časoch, aby v chráme bol prítomný kňaz kvôli udeleniu 
sviatosti zmierenia alebo Eucharistie na individuálnej báze. 
 5. Kňazi chorí, v karanténe, kňazi, ktorí nemajú farský chrám, resp. farnosť, 
teda pôsobia v istej forme špeciálnej pastorácie (napr. biskupská kúria, nemocnice, 
pedagógovia, výpomocní duchovní, charita, pastoračné centrá...) a starší kňazi nad 
65 rokov môžu sláviť sväté liturgie doma. 
 6. Kňazi nech sú pri sociálnych kontaktoch opatrní, nech ich obmedzia na 
minimum. V prípade, že im je nariadená karanténa alebo sami sú pozitívne testova-
ní, prípadne sú v krátkodobej preventívnej dobrovoľnej karanténe, nech to bezod-
kladne nahlásia na príslušný archieparchiálny úrad. 
 7. Veriaci majú naďalej udelený dišpenz od povinnej účasti na nedeľných 
a sviatočných verejných bohoslužbách. Netreba však zabudnúť, že veriaci človek 
môže aj iným spôsobom zasvätiť nedeľu a sviatok. Preto ponúkame našim 
veriacim možnosť sledovať priame prenosy bohoslužieb v médiách, k čomu je 
treba vhodne prispôsobiť domáce prostredie, odstrániť rušivé vplyvy a sledovať od 
začiatku do konca jednu, vybratú bohoslužbu a zapojiť sa do nej aktívne modlitbou. 
Účasť na utierni a večierni v chráme, osobná modlitba časoslova v rodine, čítanie 
Svätého písma a iné vhodné spoločné modlitby v rodinách sú tiež spôsoby, ako 
sláviť nedeľu a sviatok. 
 8. Plánované zbierky na misie (18.10.) a Rádio Lumen (15.11) sú v pôvod-
ných termínoch zrušené, s tým, že sa bude hľadať alternatívne riešenie. 
 9. Na sviatok sv. ap. Jakuba (piatok 23. októbra) pozývame duchovenstvo 
a veriacich celej Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku k spoločnému dňu 
modlitieb a pôstu, kedy sa všetci duchovne zjednotíme v úmysle skorého odvráte-
nia pandémie. Formu modlitby a pôstu ponechávame na osobné zváženie. 
 10. Nakoľko sa bohoslužby aktuálne konajú s minimálnou účasťou 
veriacich a farnosti budú mať znížený príjem z milodarov (zvončeka), prosíme 
veriacich o priebežnú finančnú podporu formou príspevku (ofery) alebo na banko-
vý účet farnosti. Vopred úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať.

vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita

Usmernenia pre Gréckokatolícku metropoliu


