
PONDELOK 13. marec
Prenesenie ostatkov patriarchu Nikefora
Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Mt 5, 42 – 48, 
zač. 15 (HS: 164; PZ: 119)
07.00 + Slavo, Vladimír, Mária
 

UTOROK 14. marec
Prepodobný Benedikt
Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Mt 10, 31 – 11, 
1, zač. 38 (HS: 164; PZ: 119)
17.30 + Ondrej, Mária, Imrich, Ján  
(Veľkopôstny moleben) 

STREDA 15. marec
Mučeník Agapios a spoločníci
Ef 4, 1 – 13, zač. 224; Mt 7, 1 – 8, zač. 
20 (HS: 164; PZ: 119)
17.00 za zdravie a požehnanie Heleny  
(Krížová cesta)
 

ŠTVRTOK 16. marec
Mučeníci Sabinus a Papas
Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Mt 7, 24 – 8, 4, 
zač. 24 (HS: 164; PZ: 119)
17.00 za zdravie a požehnanie Jozefa  
(Eucharistická poklona)
 

PIATOK 17. marec
Prepodobný Alexej
Gn 8, 4 – 21; Prís 10, 31 – 11, 12 (MM 
21, 39, 48)
17.30 + Jozef  (Liturgia VPD)
 

SOBOTA 18. marec
Tretia zádušná sobota. Arcibiskup Cyril 
Panychída
Hebr 10, 32 – 38a, zač. 325; Mk 2, 14 – 
17, zač. 8 (HS: 160, 162; PZ: 115, 116) 
07.00  + zapísaných v Knihe hramôt
 

NEDEĽA 19. marec
Tretia pôstna nedeľa – Krížupoklonná 
Mučeníci Chryzant a Dária
Hebr 4, 14 – 5, 6, zač. 311; Mk 8, 34 – 9, 
1, zač. 37 (HS: 145, 211; PZ: 99, 174)
Hlas 3.; 08.00 hod.

PONDELOK 20. marec
Prepodobní mučeníci z Kláštora sv. Sávu
Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Mt 13, 10 – 23, 
zač. 51 (HS: 164; PZ: 119)
07.00 za zdravie a požehnanie Jozefa, 
Gregora a Jozefa
 

UTOROK 21. marec
Prepodobný Jakub Vyznávač
1 Kor 1, 18 – 31, zač. 125; Mt 13, 24 – 30. 
36b – 43, zač. 52. a 54 (HS: 164; PZ: 119)
17.30 + Jozef, Jozef  (Veľkopôst. moleben)
 

STREDA 22. marec
Hieromučeník Bazil
Gal 5, 22 – 6,2, zač. 213; Mt 9, 18 – 26, 
zač. 32 (HS: 164; PZ: 119)
17.00 + Imrich  (Krížová cesta)
 

ŠTVRTOK 23. marec
Prepodobný mučeník Nikón
Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mt 25, 14 – 30, 
zač. 105 (HS: 164; PZ: 119)
17.00 + Pavlína  (Eucharistická poklona)
 

PIATOK 24. marec
Obdobie pred sviatkom Zvestovania 
Presvätej Bohorodičke. Prepodobný 
Zachariáš. Biskup Artémon
Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26; (MM 23, 29)
17.30 + Anna Lazorčáková  (Lit. VPD)
 

SOBOTA 25. marec
Zvestovanie Presvätej Bohorodičke 
Prikázaný sviatok. Myrovanie
Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Lk 1, 24 – 38, 
zač. 3 (HS: 367; PZ: 346)
09.30 hod.
 

NEDEĽA 26. marec
Štvrtá pôstna nedeľa. Zakončenie 
sviatku Zvestovania. Zhromaždenie k 
archanjelovi Gabrielovi
Hebr 6, 13 – 20, zač. 314; Mk 9, 17 – 31, 
zač. 40 (HS: 147, 367, 369; PZ: 100, 
346, 348)
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 4.; 
09.30 hod.

zdroj: Slovo

Pred niekoľkými rokmi som na duchovných cvičeniach 
počul od istého kňaza zaujímavý príklad alebo skôr 
prirovnanie. Použil pri tom obraz, ktorý možno vidieť pri 
sledovaní býčích zápasov. Povedal: „Predstavte si, ako to 
v aréne vyzerá. Do vnútra arény najprv pustia divokého 
býka a potom prichádza na rad toreador, ktorý ho kusom 
červenej látky láka a dráždi, a pri tom, ako sa útoku 
vyhýba, ukazuje svoju šikovnosť. Znova a znova útočí rozzúrené zviera na kus látky 
a skoro vždy bez úspechu. V poslednej chvíli sa látka nadvihne alebo inak pretočí a 
on len bodne rohami či preletí naprázdno. Keby ten býk vedel, že pri útoku je rozho-
dujúci človek a nie šatka, raz dva by bol víťazom. Ale on to nevie. A tak znova a 
znova útočí len na kus látky, a nakoniec súboj prehráva.“ 
A potom kňaz pokračoval: „Podobnú chybu robíme v živote aj my ľudia. Vidíme 

okolo seba množstvo udalostí a vecí, ktoré nás zlostia a  hnevajú. Nespravodlivosť 
nadriadených, klamstvá a podvody, ďalšie bohatnutie bohatých, opilstvá a iné závis-
losti, podvádzanie a nevera v manželstvách, neúcta a neposlušnosť detí ... Vidiac toto 
všetko okolo nás, začíname útočiť. Súdime v myšlienkach i slovách, reptáme, ohová-
rame, odsudzujeme, berieme spravodlivosť do vlastných rúk a pritom si neuvedomu-
jeme to zásadné: všetko je to len červená šatka v rukách niekoho, kto za tým stojí. 
Útočíme na ten nesprávny cieľ a páchame škody iným aj sebe. Za tou pomyselnou 
červenou šatkou stojí diabol a hriech.“ 
Celý tento príklad sa mi pripomenul pri dnešnom nedeľnom evanjeliu. Ježiš je v 

Kafarnaume, pravdepodobne v dome Šimona Petra. Všade okolo neho je toľko ľudí, 
že ani predo dvermi už niet miesta. A zrazu začnú cez strechu domu, rovno pred 
neho, spúšťať na lôžku ochrnutého človeka. Všetci prítomní dookola vidia chorobu, 
ťažké ochrnutie. Pre nich je toto problém, ktorý treba odstrániť. Ale Ježiš vidí čosi 
iné. On vidí hriech a vidí za ním aj nepriateľa. A preto je jeho reakcia taká, akú by 
nikto nečakal: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Ježiš vidí odpustenie hriechov dôleži-
tejšie, ako uzdravenie a tiež ako čokoľvek iné. 
Jeho postoj ma privádza k otázke: Akú dôležitosť má odpustenie hriechov pre mňa? 

Na ktorom mieste sa nachádza v mojich prioritách? Ako súrne ho hľadám? Lebo 
Ježiš ho aj v mojom živote vidí dôležitejšie ako zdravie, šťastie, práca, peniaze a veľa 
iných potrieb, za ktoré sa možno každý deň modlím.

 o. Marek

Mk 2, 1 – 12     
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► Veľký pôst. Vstupujeme do tretieho týždňa Veľkého pôstu, ktorý je zakončený 
Krížupoklonnou nedeľou. Pred začiatkom nedeľnej svätej liturgie sa k úcte vyloží 
doprostred chrámu svätý kríž, kde zostáva počas celého nasledujúceho týždňa.
Pripomínam, že v čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a 
piatky. Kto chce, môže dobrovoľne zachovávať aj prísnejší pôst. Každý utorok sa 
po večernej svätej liturgii modlíme Veľkopôstny moleben a každú stredu pobož-
nosť Krížovej cesty. V piatky Veľkého pôstu sa v našom chráme slúžia liturgie 
vopred posvätených darov (VPD). V nedele počas Veľkého pôstu sa slávia Liturgie 
sv. Bazila Veľkého.
► Sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke. V sobotu 26. marca je prikáza-
ný sviatok Blahoviščenija – Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Svätá liturgia s 
myrovaním bude v Ľubovci o 09.30 hod. V nočných hodinách sa prechádza na 
letný čas, teda o jenu hodinu dopredu. 
► Sväté liturgiu v nedeľu 19. marca: 08.00 Ľubovec; 09.30 Janov 
► Sväté liturgie v nedeľu 26. marca: 08.00 Janov; 09.30 Ľubovec
► Zádušná liturgia. Druhá zádušná sv. liturgia za zosnulých zapísaných v Knihe 
hramôt bude v Ľubovci v sobotu 18. marca o 07.00 hod. Kto si ešte chce obnoviť 
hramoty na tento rok, môže tak dovtedy urobiť v sakristii u  cerkovníčky p. 
Rusinkovej. (Posledná zádušná svätá liturgia vychádza na sobotu 3. júna.)

Milovaní moji veriaci!
V tomto Veľkom pôste sa opäť obraciam k vám – moji milovaní veriaci, aby som 
vás pripravil na dni vykúpenia, aby sme čo najdôstojnejšie slávili sviatok svetlého 
Kristovho vzkriesenia.
V živote kresťana nehrá nič dôležitejšiu úlohu, ktorá by zanechala také trvalé stopy, 
ako sviatosť pokánia, svätej spovede. Na prvý pohľad sa zdá, že táto otázka nie je 
dosť zaujímavá. Lenže je veľmi podstatná – pre vzdelaného i neučeného; a pre 
bohatého nie menej ako pre biedneho. 
Ak by niekto vymyslel ľahký a istý spôsob, ako rýchlo zbohatnúť, nahromadiť 
miliónový majetok, ako by mohol chorý rýchlo vyzdravieť, škaredý skrásnieť, som 
si istý, že nikto by neľutoval ani čas, ani obety, aby toto všetko „dôležité“ získal. 
Ale svätá spoveď je v porovnaní s tým oveľa dôležitejšia pre hriešneho človeka, 
ktorý by v živote spáchal hoci len jediný smrteľný hriech. Je potrebnejšia, lebo iba 
ňou jedinou môžeme získať nie dočasné, ale večné bohatstvo. Duši, poškvrnenej 
hriechom, dáva nebeskú krásu, nie iba pomíňajúcu, svetskú. Zranenú ubolenú dušu 
uzdravuje z večnej choroby, vyslobodzuje ju z pekelného prekliatia. 
Pán Ježiš veľmi dobre poznal nevyčísliteľnú cenu a dôležitosť svätej spovede, a 
preto ustanovil túto sviatosť vtedy, keď bol najradostnejší. Keď sa v prvotnej sláve 
svojho vzkriesenia rozplýval v blaženosti a chcel spraviť niečo radostné pre 
vykúpeného človeka. Svoje prvé zjavenie učeníkom po vzkriesení chcel spraviť 
pamätným nejakým veľkým, cenným a radostným darom – a vtedy ustanovil svätú 
spoveď: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, 
komu ich zadržíte, budú zadržané“ (Jn 20, 22n). 
Žiaľ, nie je málo takých kresťanov, ktorí tento veľký dar vzkrieseného Ježiša 
nevedia dostatočne doceniť, hľadia naňho s chladom a odvracajú sa od neho. 
Akou temnotou odrádzajú takíto ľudia od svätej spovede! Sú ako ubolené dieťa, 
ktoré sa hnevá na horký, ale užitočný liek a na lekára, ktorý im ho podáva. Ako 
slepý človek, ktorý nevie oceniť dobrodenie slnka!
Čo pre márnotratného syna znamenal návrat do otcovského domu, čo pre Magdalé-
nu znamenalo sklonenie sa k Ježišovým nohám v dome farizeja Šimona, čím bolo 
pre Šavla zrazenie k zemi na ceste do Damasku, tým je pre hriešnika dobrá svätá 
spoveď. Opakujem, že dobrá svätá spoveď! Lebo hlavne pred Paschou sa spoveda-
jú mnohí, ale nie všetci sa spovedajú dobre. Práve to je mojím cieľom, aby som vás 
pripravil k dobrej svätej spovedi.

Dnešným číslom Farského hlásnika na určitý čas prerušíme sériu vyučova-
nia o sviatostiach v Katolíckej cirkvi. Prešli sme doteraz prvé tri sviatosti 
(krst, myropomazanie, Eucharistia), ktoré nazývame iniciačnými, lebo nás 
uvádzajú do kresťanského života. Využijem príležitosť pôstneho obdobia, 
ktoré prežívame, na uverejnenie jedného pastierskeho listu nášho blahosla-
veného vladyku Pavla Petra Gojdiča. Napísal ho počas svojho biskupského 
pôsobenia práve k obdobiu Veľkého pôstu a dobrej príprave na veľkonočné 
sviatky. 

Duchovné otáznikyOznamy

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „požehnaný“. Benedikt, známy ako otec 
západného mníšstva, sa narodil okolo roku 480 v Nursii, v súčasnosti talianske mesto 
Norcia v provincii Perugia. Pochádzal zo vznešenej rodiny. Rodičia ho poslali na 
štúdium do Ríma. Sklamaný nemravnosťou mesta, ktoré po premiestnení sídla 
Rímskej ríše do Konštantínopolu, bolo v úpadku, sa na istý čas pripojil k asketickej 
komunite v obci Affile. Odtiaľ sa vydal do jaskyne v údolí Anio pri meste Subiaco. 
Tam v jaskyni žil tri roky v úplnej samote. Benediktova povesť sa rýchlo šírila. 
Spoločenstvo pustovníkov z Vicovaro ho pozvalo medzi seba a neskôr si ho zvolilo za 
predstaveného. Keď sa mníchom zdali Benediktove pravidlá prísne, vraj sa ho pokúsi-
li otráviť. Benedikt skupinu opustil a utiahol sa naspäť do Subiaca. Tam ho nasledova-
lo niekoľko pustovníkov, ktorí žili pod jeho vedením v 12 malých kláštoroch. Dva z 
nich existujú dodnes. Okolo roku 529 sa s časťou z nich presťahoval na vrch Monte-
cassino. Tam spísal svoje slávne kláštorné pravidlá Regula Benedicti. Jeho duchovno-
-otcovská osobnosť, múdrosť náuky a svätosť života priťahovala mnohých žiakov. 
Kláštor na vrchu Montecassino sa stal pevnosťou západného mníšstva a kolískou 
benediktínskeho rádu, ktorého charakterizovalo pravidlo: Modli sa a pracuj! (Ora et 
labora!). Prepodobný Benedikt zomrel 21. marca 547 v Montecassine, kde ho aj 
pochovali. V roku 673 preniesli jeho pozostatky do benediktínskeho opátstva Fleury 
vo Francúzsku. Na prosby pápeža Zachariáša sa v ôsmom storočí časť z nich vrátila 
naspäť do Montecassina. Pri opätovnej výstavbe kláštora, ktorý bol počas druhej 
svetovej vojny zničený,  objavili Benediktov hrob s jeho pozostatkami. Pápež Gregor 
Veľký vo svojej druhej knihe Dialógov poučným spôsobom opisuje svätcov život.

Prepodobný otec Benedikt 

Od prešovského biskupa


