
PONDELOK 16. november
Apoštol a evanjelista Matúš
1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131; Mt 9, 9 – 13, 
zač. 30; (HS: 304; PZ: 279) 
07.00 + Ondrej, Mária, Jozef

UTOROK 17. november
Biskup Gregor Divotvorca. Štátny 
sviatok
1 Tim 1, 8 – 14, zač. 279; Lk 14, 25 – 
35, zač. 77; (HS: 155; PZ: 109) 
07.00 za zdravie a požehnanie Micha-
la a Anny

STREDA 18. november
Mučeníci Platón a Roman 
1 Tim 1, 18 – 20; 2, 8 – 15, zač 281; Lk 
15, 1 – 10, zač. 78; (HS: 156 ; PZ: 111) 
17.00 + z rod. Mačišákovej a Šoltésovej

ŠTVRTOK 19. november
Prorok Abdiáš 
1 Tim 3, 1 – 13, zač. 283; Lk 16, 1 – 9, 
zač. 80; (HS: 157; PZ: 112)
17.00 za uzdravenie Mikuláša

PIATOK 20. november
Blažená Jozafata Hordaševská
1 Tim 4, 4 – 8. 16, zač. 285; Lk 16, 15 – 
18; 17, 1 – 4, zač. 82; (HS: 306, 160 ; 
PZ: 280, 114)
17.00 za zdravie a požehnanie Márie a 
Terézie

SOBOTA 21. november
Vstup Presvätej Bohorodičky do 
chrámu 
Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 
11, 27 – 28, zač. 54; (HS: 308; PZ: 283)
08.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Tomaščinovej

NEDEĽA 22. november
Nedeľa Krista Kráľa. Apoštol 
Filemón a spol. 
Kol 1, 12 – 20, zač. 250; Jn 18, 33 – 37, 
zač. 59b;  (HS: 311, 308; PZ: 286, 283)
11.00 hod.

PONDELOK 23. november
Biskupi Amfilochios a Gregor
1 Tim 5, 1 – 10, zač. 285c; Lk 17, 20 – 
25, zač. 86; (HS: 308; PZ: 283)
07.00 + Štefan, Eva, Milan, Jana, 
Monika

UTOROK 24. november
Veľkomučenica Katarína
1 Tim 5, 11 – 21, zač. 286; Lk 17, 26 – 
37, zač. 87; (HS: 308; PZ: 283)
17.00 + Jozef Mačišák

STREDA 25. november
Ukončuje sa sviatok Vstupu Presv. Bo-
horodičky. Hieromuč. Kliment Rímsky
1 Tim 5, 22 – 6, 11a, zač. 287; Lk 18, 15 
– 17. 26 – 30, zač. 90; (HS: 308; PZ: 
283)
17.00 + Michal (s panychídou)

ŠTVRTOK 26. november
Prepodobný Alypios Stĺpnik
1 Tim 6, 17 – 21, zač. 289; Lk 18, 31 – 
34, zač. 92; (HS: 157; PZ: 112)
17.00 + Mária Mačišáková

PIATOK 27. november
Mučeník Jakub Perzský
2 Tim 1, 1 – 2. 8 – 18, zač. 290; Lk 19, 
12 – 28, zač. 95; (HS: 159; PZ: 114)
17.00 + Martin Timko

SOBOTA 28. november
Prepodobný mučeník Štefan Nový
Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Lk 10, 19 – 21, 
zač. 51b; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 za uzdravenie Mikuláša Šoltýsa

NEDEĽA 29. november
26. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeník 
Paramon
Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 13, 10 – 17, 
zač. 71; (HS: 143; PZ: 96)
11.00 hod.; hlas 1

zdroj: Slovo

Liturgický program

    Keď som niekedy v polovici septembra tohto roka telefonoval s rodičmi, opýtal 
som sa tak ako zvyčajne: „Čo máte s otcom doma nového?“ Čakal som odpoveď 
typu, že je všetko v poriadku a že sa nič zvláštneho od posledného volania nestalo. 
Ale namiesto toho som si vypočul zaujímavú „historku“.  V priebehu týždňa boli 
obaja v rodičovskom dome na dedine, kde sme kedysi bývali. Otec sa pustil do kose-
nia so strunovou kosačkou na hornom dvore okolo domu a mama si vzala vedro, aby 
nazbierala nejaké orechy, ktoré už začali opadávať, zhruba v strednej časti záhrady. 
Po chvíli zbierania, „ani neviem ako,“ hovorí mama, „ocitla som sa na zemi“. Nebu-
dem tu opisovať dopodrobna všetko, čo som si v telefóne vypočul, ale vďaka Bohu 
a anjelom strážnym sa nič vážneho nestalo. Problémom však bolo, že nedokázala 
sama vstať zo zeme. A tak jej neostávalo nič iné, len volať na otca. Lenže ten kosil 
strunovou kosačkou dosť ďaleko od nej.  Trvalo to skoro hodinu, kým ju začul sused, 
ten prišiel za otcom a obaja ju potom pomaly dostali na nohy. Keď mi celú udalosť 
referovala, už to bolo viac úsmevné ako vážne. Skončilo to vyhlásením, že oni už 
s prácami na záhrade končia (lenže to už opakujú aspoň piaty rok ). 
    Aj podobenstvo O milosrdnom Samaritánovi, ktoré nám dnešná nedeľa prináša, 
v sebe skrýva moment bezmocnosti. Ježiš ho povedal istému zákonníkovi, ktorý sa 
najprv pýtal, čo má robiť, aby bol dedičom večného života, a potom zase, kto je jeho 
blížny. V podobenstve Ježiš vykresľuje bezmocnosť človeka, ktorý odchádza 
z Jeruzalema a padne do rúk zbojníkov. Polomŕtvy leží na ceste a počuje kohosi 
prechádzať v tesnej blízkosti, ale pomoci sa nedočká.  O chvíľu sa to zopakuje ešte 
raz. Ježiš pri rozprávaní použije výraz „obišiel ho“. Viete, čo to znamená? Ten 
polomŕtvy ležal okoloidúcim pod nohami, prekážal im na ceste a museli ho obísť. Je 
to vôbec možné? Odpoveď je: áno. Pretože aj toto je istý druh bezmocnosti. Je to 
celkom iná bezmocnosť – bezmocnosť vlastnej dokonalosti, pýchy a sebectva. Je to 
bezmocnosť otroctva, ktoré si človek často ani neuvedomuje. Keby bol totiž ten 
ozbíjaný človek už mŕtvy, poškvrnili by sa jeho dotykom. Aj v našej spoločnosti 
poznáme dobre výraz: „Nebudem si špiniť ruky.“  Čo však z toho, keď naše ruky síce 
zostanú čisté, ale budú prázdne? 
    Ježiš nemá problém špiniť si ruky s nikým z nás. A nielen špiniť si ich. Nemá 
problém nechať si ich pre každého z nás prebiť klincami. On je tým naozajstným 
milosrdným samaritánom, ktorý nás ozbíjaných a oklamaných od všetkých našich 
nepriateľov znova dáva do poriadku. A nikdy ho to neomrzí, pretože on nevie prejsť 
popri niekom v žalostnom stave tak, aby mu ho nebolo ľúto. Nechajme sa ním zdvih-
núť, ošetriť a zároveň aj povzbudiť k tomu, čo povie na konci podobenstva: „Choď 
a rob aj ty podobne!“

otec  Marek
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Bezmocnosť
Lk 10, 25 – 37 



► Filipovka. Dnešným dňom – 15. novembrom sa začína Filipovka. Štyridsaťdňo-
vý predvianočný pôst a  prípravné obdobie na sviatky Pánovho narodenia.
► Slávenie svätých liturgií. Aktuálnou zmenou usmernenia núdzových opatrení, sa 
čas slávenia svätých liturgií vo farnosti (okrem výnimiek) vracia do zvyčajnej 
podoby. V pondelok a v sobotu budú sväté liturgie ráno o 7.00 hod. V priebehu týždňa 
budú večerné liturgie podľa zimného času o 17.00 hod. Ostatné podmienky účasti na 
bohoslužbách si pozorne prečítajte v nasledujúcej rubrike Farského hlásnika.
► Štátny sviatok. V utorok 17. novembra je z dôvodu štátneho sviatku sv. liturgia 
ráno o 07.00 hod.
► Sviatok Uvedenia Bohorodičky do chrámu. V sobotu je sviatok Vovedenija – 
Uvedenia Bohorodičky do chrámu. Svätá liturgia v Ľubovci bude o 08.00 hod.
► Sväté liturgie v nedeľu 22. novembra: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 
11.00 Ľubovec 
► Sväté liturgie v nedeľu 29. novembra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 
11.00 Ľubovec. V túto nedeľu bude pri všetkých svätých liturgiách jesenná Zbierka 
na charitu.
► 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 časopis Slovo v roku 2021. Chcem sa veľmi pekne poďakovať 
všetkým čitateľom časopisu Slovo za skoré vyzbieranie príspevku na rok 2021. Stále 
platí možnosť prihlásiť sa na odber časopisu aj pre nových čitateľov. Cena celoročné-
ho príspevku je 16 eur. 

Oznamy

    Bratislava 13. novembra (TK KBS) Od pondelka 16. novembra budú na 
základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré 
sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. 

    Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, 
ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v chráme môžu 
využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami 
ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené 
miesto posunie o jedno do strany – tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.

    Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich 
a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity chrámu. Napríklad, ak je v chráme 
100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich. 

     Zároveň pamätajme na to, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné 
bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na 
sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na 
státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.

    Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: 
povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvore-
ných nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním sväté-
ho prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk – okrem prípadov objektívnej nemož-
nosti, dezinfekcia použitých nádob a  pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne 
dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

    Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľne-
nie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!

    V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny 
požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov zaviesť osobit-
nú svätú liturgiu v nedeľu. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej 
účasti.

    Biskupi kňazov veľmi povzbudzujú k pastoračnej horlivosti, aby vychádzali 
v ústrety a boli ľuďom k dispozícii, najmä pre vysluhovanie sviatostí, ale aj pre 
ďalšie naliehavosti. Treba, samozrejme, primerane dbať na hygienu a fyzické 
zdravie, nesmieme však zanedbať ani náležitú duchovnú starostlivosť o veriacich.

    Taktiež opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezli-
vosť kňazov aj veriacich, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.

Z poverenia predsedu KBS 
komunikoval Generálny sekretariát KBS v Bratislave

Usmernenia k sláveniu bohoslužieb

    Na dôležité udalosti duchovného a liturgického života nás Cirkev pripravuje 
náležitým spôsobom. Medzi jeden z najväčších sviatkov liturgického roka určite 
patrí Narodenie Ježiša Krista. Východná Cirkev pred sviatkom Narodenia Pána 
prežíva pôstne obdobie, ktoré je známe aj pod názvom Filipovka. Cieľom tohto 
štyridsaťdňového pôstneho obdobia je duchovná príprava veriacich na slávenie 
sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenie. Simeon Solúnsky hovorí: „Štyridsaťden-
ný pôst pred Narodením Ježiša Krista je podobný Mojžišovmu pôstu na vrchu Sinaj. 
Po štyridsaťdennom pôste prijal tabule Božích prikázaní. Zachovajme aj my štyrid-
saťdenný pôst a prijmime živé Slovo Božie vtelené z Panny a prijmime aj jeho telo 
– pristúpme k svätému prijímaniu.“
V byzantskej cirkvi bol tento pôst definitívne zavedený niekedy medzi 6. a 8. storo-
čím, hoci o ňom máme zmienky už aj v 4. storočí. Názov Filipovka získal preto, 
lebo sa začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa (14. novembra). Začína sa 15. 
novembra a trvá do 24. decembra, teda štyridsať dní. Je jedným zo štyroch 
pôstnych období v byzantskom obrade (Filipovka čiže pôst pred Narodením Pána; 
Veľký pôst pred sviatkom Paschy čiže Svätá Štyridsiatnica; Apoštolský alebo Petro-
-pavlovský pôst pred sviatkom apoštolov Petra a Pavla a Spasivka čiže pôst pred 
sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky).
Pôstne predpisy pre Filipovku boli vždy miernejšie ako pravidlá pre Veľký štyrid-
saťdňový pôst pred Paschou. Gréckokatolíkov na Slovensku v súčasnosti viaže iba 
povinnosť zdržiavať sa mäsitých pokrmov v piatok. Na rozdiel od Veľkého pôstu 
Filipovka nemá vlastné liturgické predpisy.

Filipovka


