Liturgický program
PONDELOK 15. október
Prepodobný Eutymios Nový
Kol 2, 13 – 20, zač. 255; Lk 9, 18 – 22,
zač. 43 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Jozef, Mária, Juraj, Barbara,
Marta

PONDELOK 22. október
Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca
1 Sol 1, 1 – 5, zač. 262; Lk 10, 22 – 24,
zač. 52 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 za zdravie a požehnanie
vladyku Milana

UTOROK 16. október
Mučeník Longín Stotník
Prepodobná Paraskeva Trnovská
Kol 2, 20 – 3, 3, zač. 256; Lk 9, 23 – 27,
zač. 44 (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + Ľudmila, Marián, Ján, Anna

UTOROK 23. október
Apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat
1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263; Lk11, 1 – 10,
zač. 55 (HS: 291; PZ: 263)
18.00 + Miroslav

STREDA 17. október
Prorok Ozeáš
Kol 3, 17 – 4, 1, zač. 259; Lk 9, 44 – 50,
zač. 47 (HS: 156; PZ: 111)
18.00 + Mária, Anna, Anna, Jozef,
Jozef, Mikuláš
ŠTVRTOK 18. október
Apoštol a evanjelista Lukáš
Kol 4, 2 – 9, zač. 260; Lk 9, 49 – 56,
zač. 48 (HS: 289; PZ: 262)
18.00 za zdravie a požehnanie Vladimíra a Jany
PIATOK 19. október
Prorok Joel
Kol 4, 10 – 18, zač. 261; Lk 10, 1 – 15,
zač. 50 (HS: 159; PZ: 114)
18.00 + Jozef Maďar
SOBOTA 20. október
Veľkomučeník Artemios
2 Kor 5, 1 – 10a, zač. 178; Lk 7, 1b –
10, zač. 29 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Miroslav
NEDEĽA 21. október
Dvadsiata druhá nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobný Hilarión Veľký
Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Lk 16, 19 – 31,
zač. 83 (HS: 148; PZ: 101)
Hlas 5.; 11.00 hod.

STREDA 24. október
Mučeník Aretas a spoločníci
1 Sol 2, 1 – 8, zač. 264; Lk 11, 9 – 13,
zač. 56 (HS: 156; PZ: 111)
18.00 + Katarína Šebešová (s panychídou)
ŠTVRTOK 25. október
Mučeníci a notári Marcián a Martyrios
1 Sol 2, 9 – 14a, zač. 265; Lk 11, 14 –
23, zač. 57 (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)
18.00 za dary Svätého Ducha pre
Františka s rodinou
PIATOK 26. október
Veľkomuč. Demeter Myromvonný.
Spomienka na zemetrasenie. Voľnica
1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266; Lk 11, 23 –
26, zač. 58 (HS: 292; PZ: 265, 266)
18.00 za zdravie a požehnanie
Romana s rodinou
SOBOTA 27. október
Mučeník Nestor
2 Kor 8, 1 – 5, zač. 185; Lk 8, 16 – 21,
zač. 36 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Ján Lech
NEDEĽA 28. október
Dvadsiata tretia nedeľa po Päťdesiatnici. Mučenica Paraskeva z Ikónia
Ef 2, 4 – 10, zač. 220; Lk 8, 26 – 39,
zač. 38 (HS: 149, 294; PZ: 267, 103)
Hlas 6.; 11.00 hod.
zdroj: Slovo
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Slovo, ktoré mení život
Lk 8, 5 – 15
Ak by sa niekoho z ľudí, ktorí pravidelne v nedele a sviatky chodievajú na svätú
liturgiu do chrámu, spýtal človek, ktorý prvýkrát počul Podobenstvo o rozsievačovi, na
jeho zmysel, všetci by zrazu mohli byť učiteľmi. Čo sa skrýva za obrazom pšeničného
zrnka. Kto sú tie vtáky, čo pozbierajú všetko zrno na kraji cesty. Čo sa stane zo zrnom
na skalnatej zemi a čo na zemi zarastenej tŕním. A nakoniec, aká veľká úroda môže vzísť
z dobrej a úrodnej zeme, ktorou je ľudské srdce. Učeníci, ktorí počuli podobenstvo
prvýkrát, si tiež podobenstvo nevedeli sami vysvetliť. No a my, ktorí sme ho počuli už
toľkokrát, sa môžeme popri nich dnes cítiť ako experti.
Ale poznať zmysel podobenstva nie je cieľ. Cieľom je podobenstvo (toto podobenstvo
aj každé iné) – ako Božie slovo žiť. Premeniť celé svoje vnútro na dobrú zem, kde bude
Božie slovo prinášať hojnú úrodu. A tak som sa pýtal sám seba (ako keď robíte skúšku
správnosti): V čom zmenilo Božie slovo môj život? Ak ho prijímam, ak si nahováram,
že moje srdce je dobrá zem, čo je teda úrodou, ktorú Božie slovo prináša? Aké Božie
slovo zmenilo môj život? Verte či neverte, ale nevedel som si spomenúť na nič konkrétne. Stále som hľadal nejaké slovo z Písma či citát, o ktorom by som mohol povedať, že
pomohol k tomu, že som lepší, že som sa v niečom zmenil. No a nič som nenašiel. Bol
som z toho tak mierne (a možno aj viac
ako mierne :) rozladený.
A potom mi to došlo.
Tak to síce často povieme, že nám
čosi došlo, ale myslím si, že pravda je
taká, že nám Svätý Duch pošepne a
ukáže správny smer. A dá nám svetlo.
Jestvuje Božie slovo, ktoré prináša
úrodu v mojom živote každý deň. A to
je slovo, ktoré hovorí o Božej láske a
dobrote. Slovo o jeho veľkom milosrdenstve a túžbe odpúšťať nám a posväcovať nás. Vďaka tomuto slovu o láske
Božej sa každý deň môžem premeniť
zo špinavca na očisteného. Z hriešnika
na toho, ktorý je ospravedlnený. Z
dlžníka na slobodného. Neustály
pohľad na Božiu lásku a život z nej,
potom pomaly odnáša z môjho srdca
jednu skalu za druhou. Tak vysychá aj
tŕnie a bodľačie v srdci a plocha dobrej
zeme sa pomaly zväčšuje.
otec Marek

Oznamy
► Ružencový mesiac október. Mesiac október je zasvätený modlitbe ruženca. Pozývam vás, aby ste si našli čas na jeho spoločnú modlitbu – doma alebo v chráme pred
každou večernou sv. liturgiou. Keďže sa ruženec modlí pred sv. liturgiou počas celého
roka, v mesiaci október sa stretneme pri spoločnej modlitbe ruženca. V nedeľu 21.10. a
28.10. sa už nebudeme modliť ruženec podľa stavov, ale všetci spoločne. Pozývam na
tieto stretnutia celú farnosť -- mužov, ženy, deti aj seniorov.
► Zbierka na misie. Keďže mesiac október nie je len ružencovým, ale aj misijným
mesiacom, v nedeľu 21. októbra bude pri všetkých svätých liturgiách Zbierka na misie.
► Objednávka časopisu Slovo na rok 2019. Predplatiteľov časopisu Slovo prosíme
o zaplatenie príspevku na rok 2019. Cena je 15 eur. V cene je tiež zahrnutý nástenný
kalendár na rok 2020. Pozývame aj ďalšie rodiny k odberu tohto kvalitného duchovného čítania. Príspevok môžete priniesť do sakristie a bude uhradený hromadne.
► Sviatok sv. Demetra. V piatok 26. októbra na sviatok sv. veľkomučeníka Demetra
je voľnica.
► Sväté liturgie v nedeľu 21. októbra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00
Ľubovec. V túto nedeľu je vo všetkých chrámoch Zbierka na misie.
► Sväté liturgie v nedeľu 28. októbra: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00
Ľubovec

Svätý mučeník Longín Stotník

Podľa svedectva Svätého písma stál pod Kristovým krížom, videl zemetrasenie,
zatmenie slnka a ďalšie divy a uveril v neho. Nový zákon nespomína jeho meno ani
ďalšie osudy, no z mimobiblických prameňov vieme, že sa volal Longín, pochádzal z
Kapadócie, teda z východnej časti Malej Ázie, dnešného Turecka. Po istom čase sa
rozhodol zanechať vojenský stav a venovať sa výlučne ohlasovaniu evanjelia. Odcestoval do rodnej Kapadócie, kde mnohých priviedol k viere.
Keď sa židovskí veľkňazi a starší dozvedeli, kde sa Longín zdržiava, priniesli Pilátovi
bohaté dary. Žiadali ho, aby poslal list cisárovi ohľadom neho, že dezertoval, odmieta sa
podriadiť rímskej moci a uvádza do zmätku národ v Kapadócii, lebo mu ohlasuje iného
kráľa. Pilát to urobil a cisár Tibérius (14 – 37) na základe listu i vďaka zlatu, ktoré mu
poslali židovskí starší, vydal rozkaz Longína zatknúť a popraviť. Pilát poslal do Kapadócie vojakov, aby ho sťali a ako dôkaz priniesli do Jeruzalema jeho hlavu. Zároveň mali
usmrtiť aj jeho dvoch priateľov. Keď Pilátovi vojaci dorazili do mesta a pobrali sa
smerom k domu Longínovho otca, vyšiel im v ústrety sám Longín a milo ich privítal.
Vojaci netušili, že sa rozprávajú priamo s tým, ktorého hľadajú a spýtali sa ho: „Nevieš,
kde je Longín, ktorý bol kedysi stotníkom?“ On im odvetil: „Prosím vás, páni, zájdite ku
mne do domu a trocha si oddýchnite po ceste. Ja podám Longínovi o vás správu, lebo
viem, kde býva, a vtedy on sám príde k vám, lebo žije neďaleko odtiaľto.“ Potom ich
bohato pohostil. Večer si zavolal svojich dvoch priateľov a celú noc sa modlitbou
pripravoval na svoju telesnú smrť. Ráno, keď dorazili jeho dvaja priatelia, povedal im:
„Radujte sa spolu so mnou... Videli sme, ako Kristus trpel, ako bol ukrižovaný, ako bol
pochovaný, ako slávne vstal z mŕtvych. Teraz ho uvidíme, ako sedí po pravici Boha a
nasýtime sa pohľadom z tváre do tváre na jeho slávu.“ Oni privítali jeho slová, spoločne
s ním predstúpili pred vojakov a Longín im povedal: „Hľa, tu máte svojho Longína i
jeho dvoch priateľov! Vojaci najprv nechceli uveriť, že naozaj pred nimi stojí Longín a
odmietali zabiť ho. On ich však prinútil a povedal: „Nijako inak lepšie sa mi nemôžete
odvďačiť za moju lásku k vám, ako ma poslať k môjmu Pánovi, ktorého už dávno túžim
vidieť.“ Potom on i jeho dvaja priatelia sklonili hlavy, vojaci ich sťali a Longínovu hlavu
odniesli ako dôkaz do Jeruzalema. Telá mužov boli pochované v Kapadócii.

Duchovné vedenie
Posvätný ruženec
Prežívame mesiac október zasvätený modlitbe posvätného ruženca. Akou
silou a ochranou pre naše životy je táto modlitba, hovoria mnohé svedectvá
ľudí, ktorým sa ruženec stal súčasťou života. Tu je jedno z nich. Udalosť sa
odohrala na mieste jednej z najväčších katastrof na svete.
Mária, Kráľovná ruženca, zázračným spôsobom zachránila malé, štvorčlenné
spoločenstvo pátrov jezuitov, ktorí žili na fare vzdialenej len osem blokov domov
od centra explózie atómovej bomby v Hirošime. Páter Hubert Schiffer SJ, ktorý
ako 30-ročný kňaz pôsobil na fare Nanebovzatia Panny Márie v Hirošime a ktorý
zomrel 27. marca 1982 vo Frankfurte, podal o tom ako očitý svedok svedectvo na
jednom eucharistickom kongrese vo Philadelfii (USA):
„Úplne náhle, akoby medzi jedným a druhým nádychom, sa modré nebo nad
Hirošimou osvietilo zaslepujúcim, neopísateľne oslňujúcim intenzívnym svetlom.
Obklopovalo ma len trblietavé svetlo. Nemohol som ani vidieť, ani rozmýšľať. Na
moment všetko stíchlo. Plával som v oceáne svetla, bezbranný a ustráchaný.
Zrazu sa ozvalo hromobitie hroznej explózie. Neviditeľná sila ma zhodila zo
stoličky. Vo vzduchu ma to triaslo, hádzalo, krútilo ako list v jesennom vetre.
Potom sa všetko ponorilo do tmy, do ticha, do ničoty. Nestratil som vedomie, lebo
som sa snažil myslieť na to, čo sa stalo. Cítil som, že aj ja sám som v tejto totálnej
tme. Ležal som tvárou k zemi na drevených troskách. Ťažký predmet ťažil môj
chrbát a po tvári mi stekala krv. Nič som nevidel a nepočul. Myslel som si, že som
mŕtvy! Potom som počul svoj vlastný hlas. To bola tá najhroznejšia skúsenosť zo
všetkého. Jeden celý deň som strávil ja a moji traja spolubratia v tomto ohnivom
pekle, dyme a žiarení, pokiaľ nás nenašli záchranári a nepriviedli nás do bezpečia.
Boli sme síce všetci zranení, ale vďaka Božej milosti sme prežili.“
Ľudsky si nikto nevie vysvetliť, prečo títo štyria jezuitskí pátri, P. Hugo Lasalle,
P. Kleinsore, P. Cieslik a P. Schiffer, v okruhu 1,5 km ako jediní zo státisícov
prežili. Zostáva to hádankou pre všetkých expertov, prečo ani jeden zo štyroch
pátrov neutrpel škody rádioaktívneho žiarenia a prečo ich dom vzdialený osem
blokov od centra explózie zostal stáť, hoci všetky budovy okolo boli zničené a
spálené. Ani 200 amerických a japonských lekárov a vedcov nemohlo nájsť
vysvetlenie, prečo páter Schiffer napriek všetkému žil po explózii bez následkov
ešte 33 rokov. A to pri dobrom zdraví!
Na mnohé otázky počuli všetci udivení vždy tú istú odpoveď: „Ako misionári
sme chceli žiť v našom živote jednoducho posolstvo z Fatimy, a preto sme sa
denne modlili ruženec.“
To je posolstvo Hirošimy prinášajúce nadej: Modlitba je silnejšia ako atómová
bomba.
Rodina, ktorá sa spolu modlí, spolu aj zostane. A to platí aj pre celu ľudskú
rodinu. Dnes sa v centre novo vystavaného mesta Hirošimy nachádza kostol
zasvätený Panne Márii. Pätnásť sklenených okien znázorňuje 15 tajomstiev
ruženca, ktorý sa tam ľudia deň a noc modlia. Fulton J. Sheen, nebohý biskup
New Yorku, povedal v jednom rozhlasovom vysielaní: „Tretia svetová vojna
nemusí byť, ani žiadna nebude, keď proti hrozbe atómovej bomby postavíme
Ženu – Pannu Máriu!“
otec Marek

