
PONDELOK 15. január
Prepod. Pavol Tébsky a Ján Chatrčník
Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12, 13 – 17, 
zač. 54 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 za uzdravenie Jolany a Dany

UTOROK 16. január
Poklona reťaziam apoštola Petra
1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 – 27, 
zač. 55 (HS: 351; PZ: 328)
17.30 + Alojz, Margita, Ondrej, 
Alžbeta, Ján

STREDA 17. január
Prepodobný Anton Veľký
1 Pt 4, 1 – 11, zač. 61; Mk 12, 28 – 37, 
zač. 56 (HS: 352; PZ: 330)
17.30 + z rodiny Hajdukovej

ŠTVRTOK 18. január
Arcibiskupi Atanáz a Cyril
1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62; Mk 12, 38 – 
44, zač. 57 (HS: 353; PZ: 331)
17.30 za zdravie a požehnanie Riša, 
Tobiasa, Veroniky, Samuela, Domini-
ka a Bruna

PIATOK 19. január
Prepodobný Makarios Egyptský
2 Pt 1, 1 – 10, zač. 64; Mk 13, 1 – 8, zač. 
58 (HS: 159; PZ: 114)
17.30 + Katarína Šebešová

SOBOTA 20. január
Prepodobný Eutymios Veľký
2 Tim 2, 11 – 19, zač. 293; Lk 18, 2 – 
8a, zač. 88 (HS: 355; PZ: 332)
07.00 + Alexander, Ondrej, Mária, 
Helena, Verona

NEDEĽA 21. január
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi
Prepodobný Maxim Vyznávač
2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296; Lk 18, 10 – 
14, zač. 89 (HS: 152, 202; PZ: 106, 164)
Hlas 8.; 11.00 hod.

PONDELOK 22. január
Apoštol Timotej
2 Pt 1, 20 – 2, 9, zač. 66; Mk 13, 9 – 
13, zač. 59 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Peter, Štefan

UTOROK 23. január
Hieromučeník Klement
2 Pt 2, 9 – 22, zač. 67; Mk 13, 14 – 23, 
zač. 60 (HS: 155; PZ: 109)
17.30 za zdravie a požehnanie rodiny 
Babečkovej, Palenčárovej a Zlato-
hlavej

STREDA 24. január
Prepodobná Xénia Rímska
2 Pt 3, 1 – 18, zač. 68; Mk 13, 24 – 31, 
zač. 61 (HS: 156; PZ: 111)
17.30 + Pavlína

ŠTVRTOK 25. január
Arcibiskup Gregor Teológ
1 Jn 1, 8 – 2, 6, zač. 69; Mk 13, 31 – 
14, 2, zač. 62 (HS: 356; PZ: 334)
17.30 + Imrich

PIATOK 26. január
Prepodobný Xenofont, jeho manžel-
ka Mária a synovia
1 Jn 2, 7 – 17, zač. 70; Mk 14, 3 – 9, 
zač. 63 (HS: 159; PZ: 114)
17.30 + Peter

SOBOTA 27. január
Prenesenie ostatkov Jána Zlatoústeho
2 Tim 3, 1 – 9, zač. 295; Lk 20, 45 – 
47. 21, 1 – 4, zač. 103 (HS: 275; PZ: 
301)
07.00 + z rodiny Dančákovej a 
Feckovej

NEDEĽA 28. január
Nedeľa o márnotratnom synovi
Prepodobný Efrém Sýrsky
1 Kor 6, 12 – 20, zač. 135; Lk 15, 11 – 
32, zač. 79 (HS: 143, 202; PZ: 96, 165)
Hlas 1.; 08.00 hod. 

zdroj: Slovo

   Keď sa niekde v kresťanskom prostredí povie dobrý pastier, väčšine z nás (a mne 
určite) sa pre očami vybaví obrázok pána Ježiša zobrazeného s pastierskou palicou v 
ruke, pekne a čisto oblečeného, s milou snehobielou ovečkou na pleciach. To je ume-
lecké znázornenie evanjeliového príbehu. Reálny obraz by vyzeral celkom inak. 
Dobrý pastier, ktorý sa vybral hľadať stratenú ovcu a podarilo by sa mu ju nájsť, sa 
bude veľmi tešiť z úspešnej misie. Ale po náročnom pátraní a putovaní po neschod-
ných cestách, po spiatočnej ceste zo živým bremenom, ktoré váži 40 až 60 kíl, by 
vyzeral úplne inak.
   Predstavte si teraz, že by sa kvôli jednej takej nepodarenej ovci musel dobrý pastier 
vzdialiť od tých ostatných oviec a ony by sa medzi sebou začali rozprávať. Jedna z 
nich by spustila: „Ako nás tu mohol len tak nechať?“ Druhá by sa pripojila slovami: 
„To mu už na nás vôbec nezáleží?“ Ďalšia by sa k sťažnostiam pridala názorom o 
uprednostňovaní jednotlivca pred kolektívom a tak ďalej. Bľačali by jedna cez druhú 
a možno by každá z nich mala aj trochu pravdy, ale... Kde sa podelo ich priateľstvo s 
tou stratenou ovcou? To žiadnej z nich zrazu nebude chýbať? A keď sa situácia 
nabudúce zopakuje, tak sa jednoducho uspokoja s tým, že je ich o jednu menej?
   Dnešnú nedeľu sme v evanjeliovom príbehu o Zachejovi svedkami niečoho veľmi 
podobného. Ježiš sa v Jerichu zastaví pod divým figovníkom, pozrie sa hore na strom 
a povie: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ A vtedy 
sa všetci, čo to počujú, pustia do šomrania. Každý z nich to má čím komentovať. 
„Vošiel k hriešnemu človekovi!“ Prečo, to Ježiš urobil? Prečo sa rozhodol práve 
takto? Len aby dráždil všetkých spravodlivých a bezúhonných? Nie! Jemu nejde o to, 
aby jedného povýšil a ďalšieho ponížil. On chce zachrániť Abrahámovho syna. Ako 
to, že ostatným zbožným veriacim a ctihodným občanom na Zachejovi nezáležalo? 
Že pre neho a ostatných jemu podobných možno vôbec nič neurobili? Akú podobu 
má potom ich viera, spravodlivosť a hlavne láska?
   Keby dnes Ježiš prechádzal pomedzi nás, čo sme tu, verím, že by sme mu všetci s 
radosťou otvorili svoje dvere a príbytky. Ale nemali by sme to robiť len z toho 
dôvodu, že si ho chceme náležite a dôstojne uctiť. Mali by sme ho pozývať k sebe 
preto, že to potrebujeme možno viac než ostatní. Lebo sme hriešnikmi. Hriešnikmi, 
ktorým tak málo záleží na tých, čo sa spomedzi nás stratili.

o.Marek
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Presvätá Bohorodička,
svojimi modlitbami sprevádzaš 
Prešovskú eparchiu už dvesto rokov 
a aj teraz sa k tebe v našej archiepar-
chii s dôverou obraciame. 
Ďakujeme ti za všetky milosti, ktoré 
si nám vyprosila, osobitne počas 
rokov prenasledovania našej cirkvi. 
Mária, Matka Cirkvi, si verná vôli 
nášho milujúceho Otca a chceš nám 
aj naďalej pomáhať. Ako dobrá 
Matka poznáš naše radosti, bolesti i 
utrpenia. Prosíme ťa, stoj pri nás aj 
V tomto čase, ako si so svätým 
apoštolom Jánom verne stála pod 
Krížom svojho syna a nášho Pána 
Ježiša Krista. Svojimi modlitbami 
nás k nemu privádzaj, aby sme ho s 
čistým srdcom dôstojne prijímali v 
Božom slove a v Eucharistii, žili 
jeho život, a tak boli svedkami 
viery, nádeje a lásky. Amen. 

► Aktivity Centra pre rodinu na Sigorde: Kurz Rút (26. – 28. január 2018 a 9. 
– 11. marec 2018) – Ide o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je 
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia 
sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo. Príspevok je 95 eur za manželský pár. 
Škola Otcovo srdce (Father Heart School A) – (15. – 20. február 2018) – Z Božej 
dobroty môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Nielen deti, ale mnoho 
jedincov vníma vzťah k Bohu cez svojho otca. A tak ak ja vnímam pozemského 
otca ako vzdialeného, prísneho, neistého, je Boh taký istý? Táto škola ponúka 
autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky k tebe. Príspevok je 135 eur za 
účastníka. V tejto sume je zahrnuté ubytovanie, plná penzia, občerstvenie a 
registračný poplatok, ktorý kryje náklady tímu a organizačného zabezpečenia. 
MMM1 kurz (Manželstvo misia možná) (23. – 25. február 2018) – víkend pre 
manželské páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, vzájomnú lásku a porozu-
menie. Víkend je pod vedením známeho slúžiaceho tímu SNE – Spoločenstvo 
novej evanjelizácie Dolný Kubín. Príspevok je 95 eur za manželský pár.
► Sväté liturgie v nedeľu 21. januára: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 
11.00 Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 28. januára: 08.00 Ruské Pekľany; 08.00 Ľubovec; 
09.30 Janov

Oznamy

Modlitba k putovnej ikone
krásnobrodskej Bohorodičky

Narodil sa okolo roka 301 v egyptskej obci Ptinapor ako syn kňaza Abraháma a jeho 
manželky Sáry. Po náhlej smrti svojej životnej partnerky odišiel na základe súkromného 
zjavenia do púšte. Zomrel vo vysokom veku okolo roka 391, pričom v jeho životopise 
nachádzame aj nasledujúci príbeh.
Keď sa raz modlil, počul hlas:
„Makarios, v duchovnom živote si ešte nedosiahol takú dokonalosť ako dve ženy, ktoré 
bývajú spoločne v blízkom meste.“
Uvedené tvrdenie Makaria zarazilo, pretože v jeho časoch mnohí kresťania považovali 
mníšstvo prakticky za jedinú cestu ku kresťanskej dokonalosti. Pod vplyvom uvedeného 
zjavenia zobral svoju palicu a šiel. Keď zaklopal na dvere domu, v ktorom spomínané 
ženy bývali, jedna z nich ho hneď pozvala dovnútra. Makarios povedal:
„Prišiel som sem z ďalekej púšte. Takúto veľkú námahu som podstúpil kvôli vám, lebo 
túžim poznať vaše dobré skutky. Prosím vás, porozprávajte mi o nich a nič neskrývajte.“
„Uver nám, ctihodný otče,“ odpovedali ženy, „že ešte aj minulú noc sme zdieľali spoloč-
né lôžko so svojimi manželmi, teda nevedieme život zasvätený výlučne Bohu, ale bežný 
rodinný život. Aké cnosti chceš na nás nájsť?“
Prepodobný však nástojil, aby mu o svojom živote porozprávali, preto povedali:
„Pôvodne sme neboli príbuzné, ale neskôr sme sa vydali za dvoch vlastných bratov. 
Teraz je to už pätnásť rokov, čo žijeme v jednom dome. Za celý čas spoločného života 
sme jedna druhej nepovedali ani jediné zlé alebo škaredé slovo a nikdy sme sa nehádali, 
žili sme v pokoji a jednomyseľnosti. Nedávno sme sa jednomyseľne rozhodli opustiť 
svojich manželov, vzdialiť sa a pripojiť k zhromaždeniu svätých 
panien, ktoré slúžia Bohu. Nedokážeme však uprosiť svojich manže-
lov, aby nás prepustili, hoci sme ich o to žiadali veľmi nástojčivo a s 
mnohými slzami. Keďže sme nedosiahli vytúžené prepustenie, uzatvo-
rili sme zmluvu s Bohom i medzi sebou, že až do svojej smrti nevyriek-
neme ani jediné svetské slovo, teda my dve sa nebudeme rozprávať o 
ničom okrem Božích vecí.“
Nato Makarios povedal: „Skutočne, Boh nehľadá ani panny, ani 
vydaté, ani mnícha, ani človeka žijúceho vo svete, ale hľadá slobodné 
rozhodnutie a prijíma ho tak, ako samotný skutok. Dobrovoľnému 
rozhodnutiu každého človeka dáva milosť Svätého Ducha, ktorý 
pôsobí v človeku a usmerňuje život každého, kto túži po spáse.“
Uvedený príbeh zo života prepodobného Makaria Egyptského je potvr-
dením viacerých dôležitých právd dotýkajúcich sa duchovného života.
Po prvé: Manželstvo je hodné úcty a samo osebe nepredstavuje prekáž-
ku dosiahnutia kresťanskej dokonalosti alebo svätosti, ako to občas 
niektorí kresťania chybne vnímali. Naopak, treba ho chápať ako jednu 
zo základných ciest k nej.
Po druhé: Manželstvo je nerozlučiteľné. Hoci v staroveku bolo dovole-
né opustiť svojho manželského partnera kvôli vedeniu mníšskeho 
života, aj vtedy sa vyžadoval súhlas druhej strany.
Po tretie: Veľmi dôležité je rozhodnutie našej vôle; aj vtedy, keď ho 
momentálne nemožno uskutočniť.
Po štvrté: Dobré je vyhýbať sa nielen zlým rečiam, obsahujúcim 
neslušné výrazy, klamstvo, ohováranie, osočovanie a posudzovanie, ale 
aj rečiam, ktoré sú zbytočné.
Po piate: Vidíme, akou vážnou vecou je dobre vychádzať so svojimi 
najbližšími, starať sa o svoju rodinu a plniť s láskou úlohy, ktoré prináša 
každodenný život.

Prepodobný Makarios Egyptský


