
PONDELOK 30. november
Apoštol Andrej Prvopovolaný
1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 1, 35 – 51, 
zač. 4; (HS: 309; PZ: 284)
07.00 za zdravie a požehnanie Jozefa a 
Márie

UTOROK 1. december
Prorok Nahum
2 Tim 3, 16 – 4, 4, zač. 297; Lk 19, 45 – 
48, zač. 98; (HS: 155; PZ: 109)
17.00 + Vladislav, Michal, Katarína, 
Štefan

STREDA 2. december
Prorok Habakuk
2 Tim 4, 9 – 22, zač. 299; Lk 20, 1 – 8, 
zač. 99; (HS: 156; PZ: 111)
17.00 za zdravie a požehnanie novo-
manželov Mariany a Martina

ŠTVRTOK 3. december
Prorok Sofoniáš
Tít 1, 5 – 2, 1, zač. 300b; Lk 20, 9 – 18, 
zač. 100; (HS: 157; PZ: 112)
17.00 + z rodiny Borošovej a Štofano-
vej

PIATOK 4. december
Veľkomučenica Barbora
Tít 1, 15 – 2, 10, zač. 301; Lk 20, 19 – 
26, zač. 101; (HS: 159; PZ: 114)
07.00 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

SOBOTA 5. december
Prepodobný Sáva Posvätený
Ef 1, 16 – 23, zač. 218; Lk 12, 32 – 40, 
zač. 67; (HS: 314; PZ: 289)
07.00 za zdravie a požehnanie otca 
Matúša s rodinou

NEDEĽA 6. december
27. nedeľa po Päťdesiatnici. Arcibis-
kup Mikuláš Divotvorca
Kol 1, 12 – 18, zač. 250; Lk 17, 12 – 19, 
zač. 85;(HS: 144, 315; PZ: 97, 290) 
Hlas 2.; 11.00 hod.

PONDELOK 7. december
Biskup Ambróz
Hebr 3, 5 – 11;17 – 19, zač. 308; Lk 20, 
27 – 44, zač. 102; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Gregor 

UTOROK 8. december
Počatie Presvätej Bohorodičky svätou 
Annou. Prikázaný sviatok. Myrovanie
Hebr 4, 1 – 13, zač. 310; Lk 21, 12 – 19, 
zač. 106;  (HS: 317; PZ: 292); 17.30

STREDA 9. december
Prepodobný Patapios
Hebr 5, 11 – 6, 8, zač. 312; Lk 21, 5 – 7. 
10 – 11. 20 - 24, zač. 104; (HS: 156; PZ: 
111)
17.00 za zdravie a požehnanie Marka, 
Veroniky, Marka a Amálie

ŠTVRTOK 10. december
Mučeníci Ménas, Hermogenés a 
Eugraf
Hebr 7, 1 – 6, zač. 315; Lk 21, 28 – 33, 
zač. 107; (HS: 157; PZ: 112)
17.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Turčíkovej

PIATOK 11. december
Prepodobný Daniel Stĺpnik
Hebr 7, 18 – 25, zač. 317; Lk 21, 37 – 22, 
8, zač. 108; (HS: 159; PZ: 114)
17.00 + z rodiny Turčíkovej a Olejní-
kovej

SOBOTA 12. december
Prepodobný Spiridon Divotvorca
Ef 2, 11 – 13, zač. 220b; Lk 13, 18 – 29, 
zač. 72; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + František, Jozef, Ondrej, 
Mária, Michal, Mária

NEDEĽA 13. december
Nedeľa svätých praotcov. Mučeníci 
Eustratios a spol.
Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Lk 14, 16 – 24, 
zač. 76; (HS: 319; PZ: 294)
Hlas 3.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

Liturgický program

     Evanjelium dnešnej nedele nás prenáša do istej synagógy, kde Ježiš učil. Tam 
zbadal ženu, trpiacu duchom neduživosti. Evanjelista na lepšie pochopenie dodáva, 
že bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať. Takto žila už osemnásť rokov. 
    S deťmi na hodinách náboženstva si niekedy pri rôznych témach vyskúšame, ako 
sa žije s hendikepom, aby sme si potom viac vážili svoje zdravie. Pri príbehu uzdra-
venia človeka s vyschnutou rukou deti skúšali robiť na hodine všetko iba jednou 
rukou, druhú mali schovanú pod tričkom. Zrazu zistili, že je problém už len vybrať 
ceruzku zo zatvoreného peračníka, nehovoriac už o jej zastrúhaní. Alebo pri téme 
o ušiach a počúvaní sme začali navzájom rozprávať bez slov. Len pohybom úst 
a čítaním z pier sme skúšali uhádnuť správne slová, lebo porozumieť celým vetám 
nemáte šancu. Na hodine je to zábava, ale v realite na tom nič zábavné nie je. 
    Pozývam vás urobiť domáci pokus. Vyskúšajte si, ako to je, keď sa zohnete v páse 
(a nemusí to byť ani dokonalý pravý uhol), stačí, keď sa rukou dotknete kolena, tak 
ako to robíme pri poklonách. A skúste tak hýbať desať minút. Potom sa postavte 
k sporáku. Čo si uvaríte, keď máte hlavu rovno nad platničkou? Nedosiahnete na 
žiadnu z políc a ovládate len to, čo je do výšky jedného metra. Budete mať dokonca 
menšie možnosti, ako meter vysoké dieťa, lebo ono sa dokáže hore vydriapať. 
A skúste sa v takej polohe pozrieť na oblohu. Vykrútite si hlavu ako sova, lebo inak 
to nejde. 
    Vráťme sa teraz späť do synagógy, kde Ježiš uvidel spomínanú zhrbenú ženu. Ježiš 
si ju zavolal, vložil na ňu ruky a oslobodil ju od choroby. Žena sa hneď vzpriamila 
a oslavovala Boha. Lenže reakcia predstaveného synagógy a aj niektorých iných 
bola plná hnevu. Iné dni sú na to, aby sa chorí nechali uzdraviť. Dokonca všetky 
ostatné dni okrem soboty na to môžu poslúžiť. Prečo má byť práve tento jeden-jediný 
deň týždňa, ktorý je vyhradený oslave Boha takto znesvätený? Ježiš na to odpovie 
jednoduchým a krásnym prirovnaním. „Neodväzuje každý z vás svoj dobytok od 
jasieľ a nevodí ho napájať? Aj túto Abrahámovu dcéru bolo potrebné vyslobodiť 
z puta, ktoré ju zväzovalo, hoci je sobota.“ A ja si myslím, že ani jednu sobotu vo 
svojom živote táto žena tak neoslavovala Boha, ako pri svojom vyslobodení. 
    Niekedy nebola núdza stretávať vonku na dedine, ale aj v mestách starých a zhrbe-
ných ľudí. Väčšinou bol taký človek v každom dome. Ľudia, ktorých ohol smerom 
k zemi nielen vek, ale hlavne ťažká robota. Časy sa však zmenili. A hoci je ťažkej 
práce vďaka pokročilej technike oveľa menej, vôbec sa to nezmenilo k lepšiemu. 
V dnešnej dobe nastúpilo iné hrbenie a postihuje hlavne mladých. Je to hrbenie nad 
mobilom alebo inými displejmi. Možno sa nad tým pousmejeme. Každá doba má 
totiž svoje úskalia. Jedno bremeno však sprevádza ľudí neustále, a je ním bremeno 
hriechu. Aj ono tlačí človeka smerom k zemi a nedá mu hľadieť hore. Do neba. Ak 
s tým nič neurobíme, ak neprídeme k Ježišovi, ktorý jediný nám môže pomôcť, tak 
nebo naozaj neuvidíme. 

otec  Marek
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Vyslobodenie
Lk 13, 10 – 17 



► Filipovka. Nezabúdajme na to, že sme 15. novembrom začali Filipovku, štyrid-
saťdňový predvianočný pôst a  prípravné obdobie na sviatky Pánovho narodenia.
► Prvopiatkový týždeň. Týždeň, ktorý je pred nami je prvopiatkový. Spovedať sa 
bude tak ako zvyčajne, v piatok dopoludnia od 08.15 bude spoveď chorých. Bude to 
už zároveň aj predvianočná spoveď. Nechcem ju posúvať na neskôr, aby sa nesprís-
nili alebo inak nezmenili podmienky ÚVZ. Popoludní od 15.30 bude  spoveď v 
chráme.
► Sväté liturgie v nedeľu 6. decembra: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec. Keďže je v túto nedeľu sviatok sv. Mikuláša, máme nádej �, že zavíta aj 
medzi nás.
► Sviatok Nepoškvrneného počatia. V utorok 8. decembra je prikázaný sviatok 
Neporočnaho začatija – Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky. Svätá 
liturgia s myrovaním bude v Ľubovci o 17.30 hod.
► Sväté liturgie v nedeľu 13. decembra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec. V túto nedeľu bude pri všetkých svätých liturgiách Zbierka na seminár, teda 
na pomoc a podporu bohoslovcov. 
► 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.

Oznamy
    Všetkým nám je dobre známy príbeh z prvej Mojžišovej knihy – Genezis o hrie-
chu našich prarodičov Adama a Evy. Následky ich prvého hriechu spočinuli 
nielen na nich a ich potomstve, ale aj všetkých ľuďoch. Všetci prichádzame na 
svet zasiahnutí dedičným hriechom. Iba Panna Mária bola od tohto prvotného 
hriechu uchránená.
    Deväť mesiacov pred narodením Bohorodičky Cirkev slávi sviatok jej počatia. 
Tento sviatok sa slávil už v 7. storočí na východe 9. decembra a mal rôzne názvy – 
Počatie našej Presvätej Bohorodičky alebo Počatie sv. Anny. V latinskej cirkvi sa 
rozšíril v 12. storočí. Slávil sa 8. decembra. Prvý pápež, ktorý ho oficiálne schválil, bol 
Sixtus IV. (v roku 1479). Zároveň udelil plnomocné odpustky tým, čo v tento deň budú 
prítomní na bohoslužbe alebo na pobožnosti k Panne Márii. Podrobnosti o rodičoch 
Presvätej Bohorodičky poznáme iba z apokryfnej knihy Evanjelum podľa Jakuba. 
Stará tradícia nám hovorí, že sv. Joachim a Anna boli bohatí a mali mnoho čried a stád 
tak ako prví patriarchovia. Ale Pán im nedal to najväčšie bohatstvo, aké si želali, dieťa, 
pretože Anna bola neplodná. Jedného dňa Joachim odišiel do chrámu, aby priniesol 
obetu, ale jeho obety boli s opovrhnutím odmietnuté. Zahanbený patriarcha utiekol do 
hôr a nevrátil sa domov k svojej manželke. Začal sa postiť, a urobil predsavzatie: 

„Nebudem nič jesť, kým Pán na mňa s milosrdenstvom nevzhliadne. Môj pôst bude 
mojou modlitbou.“  Medzitým Anna plakala nad stratou manžela a svojou neplodnos-
ťou. A kým ona plakala vo svojej záhrade a jej manžel sa modlil v horách, ich modlitby 
boli vyslyšané. Obidvom sa zjavil Pánov anjel a donútil ich stretnúť sa pri Zlatej bráne. 
Anjel im oznámil, že Anna porodí dcéru, ktorá sa bude volať Mária. Stane sa matkou 
Syna Najvyššieho. Anna povedala: „Teraz viem, že ma Pán veľmi požehnal, pretože 
som bola vdova, už nie som, bola som neplodná a už viac nie som.“
   K tejto jednoduchej a nádhernej modlitbe jestvuje zaujímavý komentár. Staroveké 
východné národy  mali krásny zvyk dať každému človeku symbolické meno. Rodičia 
Panny Márie mali symbolické mená a ich kombinácia istým spôsobom určuje, čím 
bude Panna Mária. Joachim znamená príprava na Pána a Anna znamená milosť. 
Presne to bola Panna Mária, príprava na príchod vteleného Boha skrze ženu plnú milos-
ti. Ona bola tou, ktorá porodila nášho Pána a získala všetky milosti. Joachim trpel 
pohŕdaním od kňazov v chráme, pretože v tom čase si Židia mysleli, že neplodné páry 
nemajú Pánovo požehnanie. Slávou pre Žida bola česť byť predchodcom Mesiáša, 
toho, ktorého očakávali národy. Neplodná dvojica nemala na takú česť nárok. Ďalšie 
zdroje hovoria, že Joachim a Anna čelili tomuto opovrhovaniu mnohokrát. Museli to 
neustále znášať. V tomto prípade to bolo o to bolestivejšie, že obaja boli už starí a ešte 
nemali dieťa. Joachim sa teda modlil k Bohu a žiadal o milosrdenstvo a pomoc 
v ťažkej situácii. Po modlitbe oboch svätých im Boh dal skutočne výnimočnú dcéru. 
Anna trpela aj preto, že sa Joachim hanbil a nevrátil sa domov. Myslela si, že niekde 
po ceste zomrel. Joachimova modlitba je veľmi silná a krásna. Potvrdil ňou svoju 
istotu, že dostane, o čo prosí. Urobil „násilie“ voči nebu, aby získal to, čo si žiadal. 
Modlitba a postoj sv. Anny boli tiež veľmi krásne. Boh ich nechal prejsť týmto proce-
som až do bodu najvyššieho trápenia. Anna trpela nielen tým, že bola neplodná, ale aj 
tým, že nečakane ovdovela. Verila, že stratila najlepšieho a najušľachtilejšieho manže-
la, ktorého si veľmi ctila. Pre ňu to bol vrchol utrpenia. A keď zármutok dosiahol 
vrchol, prišla milosť a vyslobodenie. Počala dieťa – Pannu Máriu – bránu všetkých 
milostí. Dogma, teda článok viery o tajomstve nepoškvrneného počatia bola slávnost-
ne vyhlásená na Prvom vatikánskom koncile 8. decembra 1854 pápežom Piom IX. 
Slávnosť Nepoškvrneného Počatia bola ustanovená ako prikázaný sviatok. Štyri roky 
po vyhlásení dogmy sa Panna Mária zjavila sv. Bernadete Soubirousovej v Massabiel-
skej jaskyni v Lurdoch. Keď sa jej Bernadeta pri jednom zjavení opýtala, kto je a ako 
sa volá, Panna Mária jej odpovedala: „Som Nepoškvrnené Počatie.“

Sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky svätou Annou

Ikona Počatia Presvätej Bohorodičky svätou Annou
Byzantská ikonografia predstavuje 
počatie Presvätej Bohorodičky 
svätou Annou realisticky: cez 
otvorenú bránu vidno za dvoma 
postavami lôžko, symbol manželskej 
lásky. Červený závoj na niektorých 
ikonách rozprestretý medzi strecha-
mi budov, naznačuje, že sa udalosť 
odohráva vo vnútri stavby, čo zobra-
zenie manželského lôžka dopĺňa. 
Stretnutie pred Krásnou (Zlatou) 
bránou teba dostáva symbolický 
význam, že tajomné počatie sa udialo 
podľa Božej vôle. Od 16. do 18. storo-
čia, bol hlavný námet obohatený o 
dva malé výjavy uložené v horných 
rohoch ikony. V ľavom vidno Joachi-
ma na púšti, ako mu anjel oznamuje, 
že jeho manželka počne dieťa. V 
druhom rohu vidno svätú Annu v 
rozkvitnutej záhrade, ako sa pozerá 
na vrabčie hniezdo; myšlienka na 
vlastnú neplodnosť ju dojíma k 
slzám a prosí Boha, aby sa rozhodol 

obdarovať ju dieťaťom. Za kríkmi sa už zjavuje Pánov anjel, aby jej zvestoval, že 
jej modlitby boli vypočuté. Meno Joachim znamená príprava na Pána – Boh povýši, 
pozdvihne. Meno Anna znamená milosť, láska, modlitba. 


