
PONDELOK 2. november
Mučeníci Akindyn a spol.
1 Sol 2, 20 – 3, 1 – 8, zač. 267; Lk 11, 
29 – 33, zač. 59; (HS: 154; PZ: 108) 
+ za všetkých zosnulých zapísaných 
v Knihe hramôt

UTOROK 3. november
Mučeníci biskup Akepsimas, presby-
ter Jozef a diakon Aitalas
1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; Lk 11, 34 – 41, 
zač. 60; (HS: 155; PZ: 109) 
+ Veronika, Michal, Ján, Terézia 

STREDA 4. november
Prepodobný Joannikios Veľký 
1 Sol 4, 1 – 12, začalo 269; Lk 11, 42 – 
46, začalo 61; (HS: 156 ; PZ: 111) 
+ za zosnulé členky Ružencového 
bratstva

ŠTVRTOK 5. november
Mučeníci Galaktión a Epistéma 
1 Sol 5, 1 – 8, začalo 271; Lk 11, 47 – 
12, 1, zač. 62; (HS: 157; PZ: 112)
na úmysel darcu

PIATOK 6. november
Arcibiskup Pavol Vyznávač
1 Sol 5, 9 – 13. 24 – 28, zač. 272; Lk 12, 
2 – 12, zač. 63; (HS: 159 ; PZ: 114)
za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

SOBOTA 7. november
Tridsiati traja mučeníci z Melitíny
2 Kor 11, 1 – 6, zač. 191; Lk 9, 1 – 6, 
zač. 40; (HS: 160; PZ: 115)
+ Anton, Michal, Anna, Andrea, Dana

NEDEĽA 8. november
23. nedeľa po Päťdesiatnici. Zhro-
maždenie k archanjelovi Michalovi
Ef 2, 14 – 22, zač. 221; Lk 8, 41 – 56, 
zač. 39; (HS: 149, 298; PZ: 103, 272)
6. hlas

PONDELOK 9. november
Prepodobná Matróna 
2 Sol 1, 1 – 10, zač. 274; Lk 12, 13 – 
15.22 – 31, zač. 65; (HS: 154; PZ: 108)
+ z rod. Matysovej

UTOROK 10. november
Apoštoli Erast, Olympas, Rodión a 
spol.
2 Sol 1, 10b – 2, 2. zač. 274b; Lk 12, 42 
– 48, zač. 68; (HS: 155 ; PZ: 109)
za zdravie a požehnanie Eleny Dvorš-
čákovej s rodinou

STREDA 11. november
Mučeníci Ménas, Viktor a Vincent
2 Sol 2, 1 – 12, zač. 275; Lk 12, 48b – 
59, zač. 69; (HS: 156; PZ: 111)
na úmysel darcu

ŠTVRTOK 12. november
Hieromučeník Jozafát 
2 Sol 2, 13 – 3, 5, zač. 276; Lk 13, 1 – 9, 
zač. 70; (HS: 300; PZ: 274)
za zdravie a požehnanie Imricha a 
Márie Baranovcov

PIATOK 13. november
Arcibiskup Ján Zlatoústy
2 Sol 3, 6 – 18, zač. 277; Lk 13, 31 – 35, 
zač. 73; (HS: 301; PZ: 275)
+ kňaz otec Michal Hulaj

SOBOTA 14. november
Apoštol Filip
1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131; Jn 1, 43 – 51, 
zač. 5; (HS: 303; PZ: 277)
za zdravie a požehnanie všetkých matiek

NEDEĽA 15. november
24. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeníci 
Gurias, Samónas a Habib. Začiatok 
Filipovky
Ef 4, 1 – 6, zač. 224; Lk 10, 25 – 37, zač. 
53; (HS: 150; PZ: 104)
7. hlas

zdroj: Slovo

Liturgický program

    Čo všetko sa vám vybaví v mysli, keď sa povie slovíčko moc? Hoci je to slovko 
naozaj krátke, iba trojpísmenkové, paradoxne v sebe skrýva o to viac významov. Akoby 
chcelo svoju krátkosť dobehnúť iným spôsobom. Takže ešte raz: MOC. Čo sa vám 
vybaví, ako prvé? V slovníku nájdeme moc spojenú s významom – možnosť, schopnosť 
niečo urobiť (je, alebo nie je to v mojej moci). Potom je tu súvis moci s vládou (politická 
moc). Ďalej je tu moc vojenská, moc prírody, moc peňazí, moc úradná a zákonodarná, 
moc ako fyzická sila človeka, a nakoniec je to aj vplyv nad niekým alebo nad niečím. 
Mať niekoho vo svojej moci, vo svojich rukách. Práve k tomuto významu som sa chcel 
dopracovať, pretože ho v zaujímavej súvislosti spomína dnešné nedeľné evanjelium. 
    Ježiš sa so svojimi učeníkmi doplavil do Gergezského kraja. Bolo to miesto na 
druhej strane Galilejského jazera. A keď vystúpil na breh, vyšiel oproti nemu akýsi 
muž z mesta posadnutý zlými duchmi. Určite už mnohí poznáte ďalšie detaily príbe-
hu. Ten človek nebýval v dome, ale v hroboch a chodil bez šiat. Aj keď ho skúšali 
strážiť a zviazali ho nielen povrazmi, ale reťazami a okovami, on to všetko dokázal 
zničiť a stále ušiel do pustatiny. Keď Ježiša zbadal, padol pred ním a skríkol: „Čo ťa 
do mňa, Ježiš, Syn najvyššieho Boha? Prosím ťa, nemuč ma!“ Lebo Ježiš nečistému 
duchu rozkázal, aby vyšiel z toho človeka – už dlhý čas ho mal v moci.
    Pozrime sa ešte raz na to, ako sa prejavovalo, že ho mal v moci niekto iný? V texte 
nájdeme doslovne to, že sa neobliekal, býval v hroboch a zlý duch ho hnal na púšť. 
Začnime od konca. Čo to znamená, že ho duch hnal na púšť? V Božom slove je púšť 
nielen miestom bez vody, ale aj miestom bez života. Mŕtve miesto. Opak miesta hojnosti, 
kde vedie dobrý pastier svoje ovce. A navyše zlý duch toho človeka oddeľuje od ostatné-
ho spoločenstva. Zostane úplne sám. Ďalej sa pozrime na to, čo znamená, že býva 
v hroboch. Mŕtvola (a to je jedno či blízkeho človeka, alebo niekoho cudzieho) – poškvr-
ňuje človeka. V evanjeliách nájdeme slová, ktoré povedal Ježiš farizejom, keď ich nazval 
obielenými hrobmi plnými mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty. Podľa knihy Numeri 
(19,16) uvalil na seba poškvrnu každý, kto sa čo i len dotkol mŕtvoly alebo hrobu. A on 
má domov na takom mieste. Je doma v nečistote a v otrávenom ovzduší. Tam ho dovie-
dol démon. A nakoniec šaty. Bolo hanbou už len ukázať sa v spodnom rúchu. Mať na 
sebe len samotné spodné rúcho bolo akoby nahotou. (pozrite sa na úryvky: Peter na lodi 
po vzkriesení: Jn 21, 7 alebo Marek pri zajatí Ježiša v Gestemanskej záhrade: Mk 14,51) 
Tak ako sa prví rodičia po hriechu v raji skryjú pred Bohom zo strachu, že sú nahí. 
Spoznali pravdu a vidia, že boli oklamaní. Toto dokáže napraviť len sám Ježiš, ktorý nás 
pozýva k sebe do svadobnej siene a ponúka nám aj nový odev – svadobné rúcho.
    Pozrime  sa teraz podľa týchto indícií, či sme v dobrých rukách: Nechám sa viesť  
dobrým pastierom po zelených pašienkach alebo vo svojom vnútri len živorím? Cítim 
sa sám alebo mám komu otvoriť srdce? Čo je mojím domovom? Kde som doma? 
Neutekám ako márnotratný syn z Otcovej blízkosti? Do akého rúcha sa obliekam? 
Neskrývam sa a neutekám v živote pred tou najdokonalejšou láskou, ktorá po mne túži?
    Niet takého kraja, ktorý by Ježiš obišiel. Každý deň sa mu dá ísť v ústrety, aby sme 
sa  znova a znova zverili tým správnym rukám.

otec  Marek
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Kto nás má vo svojich rukách? Lk 8, 26 – 39 



► Slávenie svätých liturgií. Verejné bohoslužby sú zatiaľ stále zrušené. V súvislosti 
s týmto stavom je dôležité fyzickú neúčasť na bohoslužbe (hlavne v nedeľu a 
sviatok) nahradiť dostupnými prostriedkami, teda aktívnym sledovaním liturgie 
v televízii či cez internet alebo počúvaním z rozhlasu. 
► Osobná modlitba. V ďalších dňoch budú aj naďalej každodenné liturgie 
v ranných hodinách a okrem toho bude  chrám znova otvorený k súkromnej modlitbe 
každý deň od 17.00 hod. do 18.00 hod. Ak by v priebehu týždňa pandemická komisia 
uvoľnila opatrenia, bude pravdepodobne možná účasť šiestich  ľudí na liturgii (z toho 
dvaja z rodiny, ktorých úmysel je slúžený v ten deň).  
► Prísny pôst za odvrátenie pandémie. Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo 
vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Od 30. októb-
ra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi 
vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandé-
mie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi 
ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa 
zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov 
a nech sa najedia dosýta len raz za deň s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší 
pokrm. Do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby 
môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. 
Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z 
nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami 
ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezane-
dbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchov-
né spoločenstvo. 
► Sväté liturgie v nedeľu 8. novembra: 08.00 Ľubovec (bez účasti veriacich) 
► Sväté liturgie v nedeľu 15. novembra: 08.00 Ľubovec (bez účasti veriacich)
► Príspevok na potreby farnosti. V prípade, že by niekto chcel prispieť na potreby 
farnosti, 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 
súkromnú modlitbu alebo si ho pripraviť do obálky s menom a odovzdáte ho osobe, 
ktorá vám doručí nové aktuálne číslo časopisu. Ďakujem.
► Dary na chrám, máj až október: Imrich Boroš – 100 eur; Angela Palenčárová – 
50 eur; rod. Ramová – 100 eur; Jozef Mačišák – 50 eur; Mária Rusinková – 100 eur; 
Mária Martonová – 100 eur; rodina Gondová – 50 eur; Jozef Chomjak – 50 eur; 
z krstu Hany Šebešovej – 150 eur; Veronika Timková – 50 eur; z pohrebu + Martina 
Timka – 540 eur; Helena Mačišáková – 50 eur; rod. Paľuchová – 100 eur; rod. Bjala-
sová – 150 eur; rod. Pravdová – 100 eur; Mikuláš Štofan – 100 eur; Alžbeta Škripko-
vá – 200 eur; bohuznámy – 40 eur; Spolok ruženca – 900 eur; Mária Štofanová – 50 
eur; rod. Gajdošová – 60 eur; bohuznáma – 20 eur; rod. Kočišová na chrám – 50 eur, 
na okná – 50 eur; Veronika Falatová – 20 eur; Jozef Boroš – 100 eur ; Regina Marto-
nová – 20 eur; rod. Rabadová – 200 eur; bohuznáma rodina – 70 eur; Mária Gumano-
vá – 50 eur; Mária Bičšáková – 50 eur; Mária Baranová – 20 eur; Jozef Turčík – 100 
eur; zo svadby Matúša a Zuzany Hrúzovcov – 300 eur; Božena Harausová na kvety 
k odpustu – 50 eur; Jozef Leško – 50 eur; z krstu Stelly Molčanovej – 50 eur; 
bohuznáma – 50 eur; rod. Miroslava Harausa – 50 eur. 

Srdečné Pán Boh zaplať za všetky dary!

Oznamy
  Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude 
možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac 
november a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila 
bezpečnosť veriacich.
    Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, ochot-
ne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané:
a) úplné odpustky, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, 
môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľ-
ne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou;
b) úplne odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých 
verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kapln-
ku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predo-
šlú alebo nasledujúcu nedeľu, alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný 
deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
Všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmed-
zení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že 
mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky, aj 
keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek 
hriechu s úmyslom splniť, keď to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky 
(sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred 
obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne modlit-
by za zosnulých, napríklad utiereň alebo večiereň, ruženec, Korunku Božieho milosr-
denstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia 
do meditačného čítania evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo 
vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.
 
Gréckokatolícki biskupi Slovenska pozývajú každý deň v období od 1. do 8. novembra 
2020, vždy večer o 20.00 h k spoločnej modlitbe žaltára a panychíde za zomrelých. 
Veriaci, ktorí sa s nimi duchovne spoja prostredníctvom TV Zemplín a TV Logos a 
iných sociálnych sietí, môžu získať úplne odpustky pre svoji zosnulých. Biskupi chcú 
vyjsť v ústrety veriacim, aby mali možnosť spoločnej modlitby a získania odpustkov, 
preto sa rozhodli, že z jednotlivých katedrál alebo pútnických miest sa budú spoločne 
modliť za zosnulých a čítať žalmy zo žaltára. Veriaci môžu získať pre zosnulých odpustky 
na diaľku. Stačí, ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek 
hriechu, s úmyslom splniť čo najskôr, ako to bude možné ďalšie podmienky pre získanie 
odpustkov, ktorými sú svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
Nedeľa 1. novembra: panychída v krypte katedrály a modlitba žaltára: vladyka Ján 
Babjak, katedrála v Prešove
Pondelok 2. novembra: panychída a modlitba žaltára: vladyka C. Vasiľ – katedrá-
la v Košiciach
Utorok 3. novembra: panychída a modlitba žaltára: vladyka P. Rusnák – katedrála 
v Bratislave
Streda 4. novembra: panychída v krypte katedrály a modlitba žaltára: vladyka 
J. Babjak, katedrála v Prešove
Štvrtok 5. november: panychída a modlitba žaltára: vladyka C. Vasiľ – chrám 
v Klokočove
Piatok 6. november: panychída a modlitba žaltára: vladyka P. Rusnák – katedrála 
v Bratislave
Sobota 7. november: panychída v krypte katedrály a modlitba žaltára: vladyka 
J. Babjak, katedrála v Prešove
Nedeľa 8. november: panychída a modlitba žaltára: vladyka C. Vasiľ – katedrála v Košiciach

Modlitby za zosnulých – novembrová oktáva


