Liturgický program
PONDELOK 23. október
Apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat
1 Sol 1, 1 – 5, zač. 262; Lk 10, 22 – 24,
zač. 52 (HS: 291; PZ: 263)
13.00 pohreb + Kataríny Šebešovej

PONDELOK 30. október
Mučeníci Zenóbius a jeho sestra Zenóbia
1 Sol 2, 20; 3, 1 – 8, zač. 267; Lk 11, 29
– 33, zač. 59 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 za zdravie a požehnanie Šimona

UTOROK 24. október
Mučeník Aretas a spoločníci
1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263; Lk 11, 1 – 10,
zač. 55 (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + z rodiny Borošovej a Turčíkovej

UTOROK 31. október
Hieromučeník Teodor Romža, mukačevský biskup
1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; Lk 11, 34 – 41,
zač. 60 (HS: 296; PZ: 269)
17.30 za zdravie a požehnanie Anny
s rodinou

STREDA 25. október
Mučeníci a notári Marcián a Martyrios
1 Sol 2, 1 – 8, zač. 264; Lk 11, 9 – 13,
zač. 56 (HS: 156; PZ: 111)
18.00 + Marián, Ľudmila, Anna, Ján
ŠTVRTOK 26. október
Veľkomučeník Demeter Myromvonný
Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie
1 Sol 2, 9 – 14a, zač. 265; Lk 11, 14 –
23, zač. 57 (HS: 292; PZ: 265, 266)
18.00 + z rodiny Šebešovej a Hricovej
PIATOK 27. október
Mučeník Nestor
1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266; Lk 11, 23 –
26, zač. 58 (HS: 159; PZ: 114)
18.00 + Imrich Šebeš
SOBOTA 28. október
Mučenica Paraskeva z Ikónia
2 Kor 8, 1 – 5, zač. 185; Lk 8, 16 – 21,
zač. 36 (HS: 294; PZ: 267)
07.00 poďakovanie za 56 rokov
spoločného života Veroniky a Martina
NEDEĽA 29. október
Dvadsiata prvá nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobná mučenica Anastázia
Ef 2, 4 – 10, zač. 220; Lk 8, 26 – 39,
zač. 38 (HS: 147; PZ: 100)
4. hlas; 11.00 hod.

STREDA 1. november
Všetkých svätých. Divotvorcovia a
nezištníci Kozma a Damián
1 Sol 4, 1 – 12, zač. 269; Lk 11, 42 – 46,
zač. 61 (HS: 296; PZ: 271)
15.00 + zosnulých zapísaných v Knihe
hramôt
ŠTVRTOK 2. november
Mučeníci Akindyn a spol.
1 Sol 5, 1– 8, zač. 271; Lk 11, 47 – 12, 1,
zač. 62 (HS: 157; PZ: 112)
17.30 + Mária, Anna, Ján, Vojtech
PIATOK 3. november
Mučeníci biskup Akepsimas, presbyter
Jozef a diakon Aitalas
1 Sol 5, 9 – 13. 24 – 28, zač. 272; Lk 12,
2 – 12, zač. 63 (HS: 159; PZ: 114)
17.30 za zdravie a požehnanie členov
Ružencového bratstva
SOBOTA 4. november
Prepodobný Joannikios Veľký
2 Kor 11, 1– 6, zač. 191; Lk 9, 1 – 6, zač.
40 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + kňazi: Vasiľ, Štefan, Ján
NEDEĽA 5. november
Dvadsiata druhá nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeníci Galaktión a Epistéma
Ef 2, 14 – 22, zač. 221; Lk 8, 41 – 56,
zač. 39 (HS: 148; PZ: 101)
5. hlas; 07.30 hod.
zdroj: Slovo
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Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2017

Každý Svetový deň misií (SDM) je sprevádzaný posolstvom Svätého Otca. V tohtoročnom posolstve Svätý Otec v úvode spomína základnú pravdu viery, keď poukazuje na Krista, ktorý je základom misijnej činnosti.

Misie v srdci kresťanskej viery

Drahí bratia a sestry,
aj tohto roku nás Svetový deň misií zhromažďuje okolo osoby Ježiša, ktorý je „prvým,
najväčším hlásateľom evanjelia“.
Čo je základom misií? Čo je srdcom misií? Ktoré sú pre misie životne nevyhnutné postoje?
Misie Cirkvi sa obracajú na všetkých ľudí dobrej vôle. Evanjelium je dobrou novinou,
ktorá nesie so sebou nákazlivú radosť, pretože obsahuje a ponúka nový život: život
vzkrieseného Krista. Keď budeme nasledovať Ježiša ako cestu, zakúsime pravdu a prijmeme život, ktorý je plným spoločenstvom s Bohom Otcom v sile Svätého Ducha. Takýto
život nás oslobodzuje od akejkoľvek formy egoizmu a je zdrojom tvorivosti v láske.
Boh Otec chce takúto premenu svojich synov a dcér. Táto premena sa prejavuje modlitbou v Duchu a pravde, životom oduševňovaným Svätým Duchom v nasledovaní Syna
Ježiša na slávu Boha Otca. „Božou slávou je živý človek.“
Misie Cirkvi teda nie sú šírením akejsi náboženskej ideológie. Prostredníctvom misií
Cirkvi však naďalej hlása evanjelium a koná sám Ježiš Kristus. Hlásaním evanjelia sa
Ježiš zakaždým znovu stáva naším súčasníkom.
Svet nevyhnutne potrebuje evanjelium Ježiša Krista. On prostredníctvom svojej Cirkvi
naďalej plní poslanie milosrdného Samaritána, ktorý lieči krvácajúce rany ľudstva. Koná
tiež ako Dobrý pastier, ktorý hľadá tých, čo sa na krivolakých cestách bez cieľa stratili.
Misie hovoria Cirkvi, že nie je sama sebe cieľom, ale len pokorným nástrojom a
sprostredkovateľkou Božieho kráľovstva. Cirkev zameraná sama na seba, ktorá sa teší z
pozemských úspechov, nie je Kristovou Cirkvou, jeho ukrižovaným a osláveným telom.
Preto by nám mala byť milšia „Cirkev doráňaná a zašpinená tým, že vychádza do ulíc,“
než Cirkev „chorá z uzavretia a pohodlnosti, z upätosti na vlastné istoty“.
Mladí ľudia sú pre misie nádejou. Ježišova osoba a dobrá zvesť, ktorú hlása, sú aj dnes pre
mnohých mladých príťažlivé. Hľadajú totiž cesty, na ktorých by mohli prejaviť svoju odvahu
a zápal srdca v službe ľudstvu. Je krásne vidieť, že mladí sú, pouličnými kazateľmi viery,
šťastnými, že môžu zaniesť Krista do každej ulice, na každé námestie, na každý kraj sveta!“
Svetový deň misií, organizovaný Pápežskými misijnými dielami je vhodnou príležitosťou
na to, aby misionárske srdce každého kresťanského spoločenstva odpovedalo na veľké a
naliehavé potreby evanjelizácie modlitbou, svedectvom života a spoluúčasťou na dobrách.
Drahí bratia a sestry, inšpirujme sa pri misiách Máriou, Matkou evanjelizácie. Ona,
vedená Duchom, prijala v hĺbke svojej pokornej viery Slovo života. Nech nám Panna
Mária pomôže povedať áno na naliehavú požiadavku, aby Ježišova dobrá zvesť
zaznievala aj v našej dobe. Nech nám od Zmŕtvychvstalého vyprosí nové nadšenie, aby
sme všetkým prinášali evanjelium života, ktorý víťazí nad smrťou. Na jej orodovanie
nech nás naplní svätá odvaha, s ktorou budeme hľadať nové cesty, aby mohli všetci
dosiahnuť dar spásy.

Oznamy

Duchovné otázniky

► Októbrová modlitba ruženca. Mesiac október je zasvätený modlitbe ruženca.
Pozývam vás na jeho spoločnú modlitbu – doma alebo v chráme pred každou večernou
svätou liturgiou. Farské stretnutie pri ruženci sa uskutoční v nedeľu popoludní o 14.30
hod.: 22. októbra seniori (dôchodcovia) a poslednú nedeľu 29. októbra všetci spoločne.
► Večer s Božím slovom. Pozývam vás na Večer s Božím slovom v nedeľu večer
o 18.30 hod. na fare.
► Stretnutie detí. Deti z našej farnosti pozývam na spoločné stretnutie na fare
v piatok o 17.00 hod..
► Sväté liturgie v nedeľu 29. októbra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany;
11.00 Ľubovec. V noci zo soboty na nedeľu sa posúva čas o jednu hodinu späť.
► Prvopiatkopvý týždeň. Týždeň od 30.10. je prvopiatkový. Spovedať budem
ako zvyčajne v piatok 03.11. dopoludnia od 08.15 hod. chorých a popoludní od
15.30 hod. v chráme.
► Sväté liturgie v nedeľu 5. novembra: 07.30 Ľubovec; 09.00 Ruské Pekľany;
10.30 Janov – odpustová slávnosť
► Spomienka na zosnulých. V stredu 01.11. je spomienka na všetkých zosnulých. Zádušná svätá liturgia s hramotami bude v Ľubovci o 15.00 hod.
► Novembrová oktáva za zosnulých. Je pred nami čas modlitieb za zosnulých a
novembrovej oktávy. Využime príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú v podobe plnomocných odpustkov pre duše zosnulých od 1. do 8. novembra pri splnení obvyklých podmienok (byť v milosti posväcujúcej, prijať Najsvätejšiu Eucharistiu,
navštíviť cintorín, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca).
► Objednávka Slova na rok 2018. Čitateľov časopisu Slovo prosíme o zaplatenie príspevku na rok 2018. Cena časopisu je nezmenená – 14 eur. V cene je
zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2019. Pozývame aj ďalších, aby sa pripojili
k odberu nášho časopisu. Príspevok môžete priniesť do sakristie.

Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku sa dohodla na obnovení starobylej praxe východných cirkví podávať
Eucharistiu deťom po krste až do veku, v ktorom začínajú plne užívať
rozum. Táto prax sa začala realizovať začiatkom nového cirkevného roka,
od 1. septembra 2017. Rozhodnutie je v plnom súlade s odporučeniami
Rímskej kúrie. Aj v našom Farskom hlásniku venujeme tejto dôležitej téme.

Prepodobný otec Abramios Zatvárateľ a blažená Mária

Abrahám sa narodil v Chidane pri Edesse. Z poslušnosti voči rodičom uzavrel
sobáš, ale hneď po svadbe opustil manželku a schoval sa v opustenej chatrči pri
Edesse. Tam ho našli rodičia, ale on sa nechcel vrátiť. Na znamenie, že tento úmysel
je nezvratný, dal sa v chatrči zamurovať. Ponechal si len malý otvor, ktorým mu
podávali pokrm. Keď rodičia zomreli, dedičstvo rozdal chudobným. Po nejakom
čase zomrel jeho brat a zanechal dcéru Máriu. Abrahám sa jej ujal a utvrdzoval ju v
nábožnosti. Dievča prospievalo v cnostiach. Neskôr však k nej začal chodiť jeden
zvrhlý mních, ktorý sa snažil Máriu zviesť. Dievča utieklo do mesta. Tam sa živila
neresťou. Abrahám sa modlil za jej obrátenie. Opustil chatrč a prestrojený za vojaka
sa odobral do domu, kde žilo. Tá ho nepoznala. Keď hodovali, začal hovoriť o bázni
pred Bohom. Tu sa dievča rozplakalo. Keď sa jej dal spoznať, nemohla od strachu a
hanby prehovoriť. Abrahám ju povzbudzoval: „Nezúfaj! Vráť sa k cnostnému
životu. Poď do samoty! Všetci sme krehkí ľudia a ľahko klesneme do hriechu. Je ale
hanebné, keď z hriechu nepovstane. Boh nechce smrť hriešnika, ale aby sa polepšil.“ Mária povedala: „Keď môžem konať pokánie, ktoré Boh prijme, som ochotná
ísť s tebou a počúvať ťa.! Dievča sa so strýkom odobralo do chatrče, kde žila
asketickým životom. Abrahám zomrel v roku 360, Mária v roku 363.

Smernice pre rodičov
9. Rodič alebo vhodná dospelá osoba sprevádza dieťa, ktoré ešte neprijalo
sviatosť zmierenia a pokánia, na prijatie Eucharistie. Deti do piatich rokov rodičia
privádzajú na prijímanie zvyčajne na rukách alebo ich vedú za ruku.
10. Eucharistiu má prijať najprv rodič, ktorý drží dieťa, a až tak dieťa (v prípadne
potreby za asistencie rodiča).
11. Ak dieťa nechce prijímať, hádže sa a plače, netreba mu podávať Eucharistiu
nasilu.
12. Deti, ktoré prichádzajú na prijímanie, zložia do kríža ruky na hrudi, zaklonia
hlavu a otvoria ústa (bez vyplazenia jazyka).
13. Rodičia v spolupráci s kňazom majú pomáhať dieťaťu s narastaním používania rozumu rozlíšiť, čo bráni pristupovaniu k Eucharistii.
14. Rodičia v spolupráci s kňazom a primerane veku
dieťaťa majú viesť svoje deti ku každodennému
večernému spytovaniu svedomia a ľútosti, čo je
zároveň samotná pomôcka pre dieťa ohľadom
prekážok pristupovania k Eucharistii, ale aj vzdialená príprava na sviatosť pokánia a zmierenia.
15. Rodičia majú byť vo svojej farnosti poučení
v otázkach týkajúcich sa tak teoretických, ako aj
praktických aspektov záležitosti podávania Eucharistie nemluvňatám a malým deťom.
16. Podľa aktuálne záväznej platnej pôstnej disciplíny trvá eucharistický pôst (zdržanlivosť od jedla)
najmenej jednu hodinu pred prijatím Eucharistie
a zaväzuje od siedmeho roka veku dieťaťa.
17. Aj keď malé deti neviaže povinnosť zvláštnej
prípravy na prijatie Eucharistie (teda ani eucharistický pôst), predsa treba, aby rodičia svoje deti
k týmto veciam, primerane ich schopnostiam a veku,
postupne viedli a navykali. Preto netreba dávať
deťom v chráme počas bohoslužieb jesť a piť okrem
čistej vody.
18. Na svätú liturgiu treba s deťmi prichádzať včas.

