
PONDELOK 29. január
Prenesenie ostatkov hieromučeníka 
Ignáca Bohonositeľa
1 Jn 2, 18 – 3, 10, zač. 71; Mk 11, 1 – 
11, zač. 49 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Hajdukovej
UTOROK 30. január
Bazil Veľký, Gregor Teológ, Ján Zlatoústy
1 Jn 3, 10b – 20, zač. 72; Mk 14, 10 – 
42, zač. 64 (HS: 358; PZ: 335)
17.30 + z rodiny Hajdukovej a Štofanovej
STREDA 31. január
Divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján
1 Jn 3, 21 – 4, 6, zač. 73; Mk 14, 43 – 
15, 1, zač. 65 (HS: 156; PZ: 111)
17.30 za uzdravenie Miroslava
ŠTVRTOK 1. február
Obdobie pred sviatkom Stretnutia 
Pána. Mučeník Tryfón
1 Jn 4, 20 – 5, 21, zač. 74; Mk 15, 1 – 
15, zač. 66 (HS: 157, 359; PZ: 112, 337)
17.30 + Helena Maďarová
PIATOK 2. február
Stretnutie Pána. Myrovanie. Voľnica
Hebr 7, 7 – 17, zač. 316; Lk 2, 22 – 40, 
zač. 7 (HS: 360; PZ: 338)
17.30 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva
SOBOTA 3. február
Mäsopôstna sobota – prvá zádušná
1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; Lk 21, 8 – 
9. 25 – 27. 33 – 36, zač. 105 (HS: 162; 
PZ: 116)
07.00 + zapísaných v Knihe hramôt
NEDEĽA 4. február
Mäsopôstna nedeľa – o Kristovom súde
1 Kor 8, 8 – 9, 2, zač. 140; Mt 25, 31 – 
46, zač. 106 (HS: 144, 203, 360; PZ: 97, 
165, 338)
Hlas 2.; 11.00 hod.

PONDELOK 5. február
Mučenica Agáta
3 Jn 1, 1 – 15, zač. 76; Lk 19, 29 – 40; 
22, 7 – 39, zač. 96 (HS: 360; PZ: 338)
07.00 za zdravie a požehnanie Gregora
UTOROK 6. február
Zakončenie sviatku Stretnutia Pána. 
Biskup Bukol
Júd 1, 1 – 10, zač. 77; Lk 22, 39 – 42. 45b 
– 71. 23, 1, zač. 109 (HS: 360; PZ: 338)
17.30 + z rodiny Paločkovej a Borošovej
STREDA 7. február
Biskup Partenios
Rim 14, 6 – 9, zač. 113; Mt 26, 57 – 
75, zač. 109 (HS: 164; PZ: 119)
17.30 za zdravie a požehnanie rodiny 
Štefana Turčíka
ŠTVRTOK 8. február
Veľkomučeník Teodor Stratilát
Júd 1, 11 – 25, zač. 78; Lk 23, 1 – 34a; 
44 – 56, zač. 110 (HS: 157; PZ: 112)
17.30 za uzdravenie Miroslava
PIATOK 9. február
Mučeník Nikefor
Zach 8, 19 – 23 (več.); Ef 5, 8b – 19, 
zač. 229; Jn 19, 25 – 37, zač. 61 (HS: 
164; PZ: 119)
17.30 na úmysel darcu
SOBOTA 10. február
Syropôstna sobota – spomienka 
úctyhodných pôstnikov
Rim 14, 19 – 26, zač. 115; Mt 6, 1 – 
13, zač. 16 (HS: 204; PZ: 167)
07.00 za zdravie a požehnanie 
Imricha s rodinou
NEDEĽA 11. február
Syropôstna nedeľa – o vyhnaní 
prarodičov z raja. Odchod do 
večnosti sv. Cyrila 
Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Mt 6, 14 
– 21, zač. 17 (HS: 145, 206, 364; PZ: 
99, 168, 342)
Hlas 3.; 11.00 hod. 

zdroj: Slovo

Podobenstvo o návrate márnotratného syna, ktoré je spojené s dnešnou nedeľou, 
môžeme spokojne nazvať nádherným umeleckým dielom. Spája v sebe množstvo 
jednotlivých obrazov a myšlienok. Nepokoj v srdci mladšieho syna, ktorý si neváži 
to, čo má, kým o to nepríde. Zvláštny chlad staršieho syna, ktorý svojho brata neza-
staví pred jeho bláznivým rozhodnutím. Láska otca, ktorý vie, že žiadne presviedča-
nie mladšieho syna nepomôže a nezastaví ho pred rozhodnutím odísť z domu. Preto 
zo začiatku nepovie ani jedno jediné slovo. A vôbec prvé otcove slová v podobenstve 
sú až tieto: „Rýchlo prineste najlepšie šaty... prsteň... obuv...“ Jednoducho svojmu 
synovi okamžite vracia späť jeho stratenú dôstojnosť. V príbehu nájdeme aj obraz 
námahy a snahy vlastnými silami riešiť svoj aktuálny stav. No to nevychádza ani 
mladšiemu synovi, ktorý sa rozhodol pásť svine, ani staršiemu, ktorý so svojou 
pracovitosťou zostal len zahorknutým sluhom na vlastnom panstve.
Koľko ďalších synov s rozličným charakterom a osudom by sa ešte do Ježišovho 
príbehu vošlo? Ale Ježiš nás všetkých, ktorí toto podobenstvo počúvame, rozdelil len 
na dve skupiny. Prvú skupinu tvoria tí, ktorí sú mimo. Mimo domu, mimo Boha, 
mimo Otcovej lásky. Do druhej skupiny patria tí, čo zostali doma, sú blízko Boha, ale 
nevedia žiť ako Božie deti. Jedni aj druhí – my všetci potrebujeme Božiu pomoc na 
to, aby sme vedeli šťastne žiť. Len naše vlastné úsilie na to nestačí. Musí ešte byť 
akoby dotknuté, spečatené a posvätené otcovým milosrdenstvom a láskou. Poznanie, 
ale aj priznanie si pravdy je prvým krokom k slobode a šťastiu. Mladší syn spozná, 
že zostať ďalej pri pastve svíň nikam nevedie. To nemá budúcnosť. A tak urobí 
rozhodnutie: „Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: ,Otče zhrešil som...ʻ“ 
Aj zo staršieho syna, z jeho vnútra, musela vyjsť pred otcom pravda von. Pri návrate 
z poľa s hnevom, ale aj bolesťou vyslovuje to, čo už celé roky v sebe dusil: „Už toľko 
rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz...“ Jedno aj druhé vyznanie sa 
však ešte musí stretnúť s prijatím a odpustením zo strany otca.
Dnešné podobenstvo je obrazom nášho života. Raz sme blízko pri Bohu, raz ďalej od 
neho. V jednom i druhom stave však potrebujeme jeho pomoc, odpustenie a podporu, 
aby sme vedeli šťastne žiť. Naša námaha sa tiež musí začať od poznania a priznania 
si pravdy. Kým hľadám alibi, dôvody a výhovorky, aby som ospravedlnil svoje hrieš-
ne konanie, som stratený človek.
Istý advokát spomínal, že mu niekedy pridelia na obhajobu obžalovaných z tých 
najťažších zločinov. A oni mu často klamú. Neuvedomujú si však, že to je ich koniec. 
Pretože, keď sa pri procese odhalia nové skutočnosti, na ktoré on nie je pripravený, 
už im nedokáže pomôcť. Ak klamem pred Bohom, ak pred ním nepriznám pravdu 
takú, aká je, už mi ani on nedokáže pomôcť.

otec Marek
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Jeho meno má grécky pôvod a znamená „osloboditeľ 
koní“. Bol žiakom Ireneja z Lyonu, učeného presbytera 
a najplodnejšieho po grécky píšuceho cirkevného spiso-
vateľa na západe. O Hippolytovi existuje len skromný 
počet svedectiev. Hoci sa v roku 1551 na Hippolytovom 
cintoríne našla jeho socha, na podstavci ktorej boli 
vyryté názvy jeho diel, ostal jeho život neznámy, kým v 
roku 1842 v jednom z Atoských kláštorov nenašli jeho 
spis Philosophumena. Hippolyt zastával za pápeža 
Viktora I. vplyvný úrad medzi rímskym klérom. Nasle-
dujúci pápež Zeferinus si za spolupracovníka zvolil 
bývalého otroka Kalixta. Ním Hippolyt sociálne a morá-
lne opovrhoval. Keď v roku 217 zvolili Kalixta za 
pápeža, Hippolyt to nezniesol. Pretože Hippolyta s jeho 
prívržencami označili za diteistov, oddelil sa Hippolyt 
od podľa neho heretika Kalixta a dal sa zvoliť za proti-
pápeža. Kalixtovo pokrokové povolenie manželstiev 
medzi slobodnými a otrokmi, ktoré štát neuznával, 
označil Hippolyt ako trpenie konkubinátu a mierny edikt pre skutky kajúcnosti zasa ako 
navádzanie na uvoľnenosť, a tým následné zruinovanie Cirkvi. Hippolytova schizma 
trvala aj za pápežov Urbana (222 – 230) a Ponciána (230 – 235). Cisár Maximinus Thrax 
(235 – 238) poslal Ponciána a Hippolyta na Sardíniu do vyhnanstva. Keď sa tu Poncián v 
roku 235 vzdal svojho úradu, urobil to isté aj Hippolyt a napomenul svojich prívržencov, 
aby „nasledovali katolícku vieru“, a teda obnovili jednotu. Obaja zomreli v exile a 13. 
augusta 235/236 ich pochovali na odlišných miestach v Ríme ako mučeníkov.

► Prvopiatková spoveď. Keďže v prvý piatok bude sviatok Stretnutia Pána, 
spoveď v Ľubovci sa presunie na štvrtok 1. februára. Spoveď chorých bude od 
08.15 hod. a spoveď v chráme od 16.00 hod.  
► Stretnutie Pána. V piatok 2. februára je sviatok Stretnutia Pána so Simeonom. 
Sv. liturgia bude v Ľubovci o 17.30 hod. Pred sv. liturgiou sa posväcujú sviece 
(preto ich treba pri príchode do chrámu dať na pripravené miesto), po svätej 
liturgii je myrovanie. Počas dňa bude chrám otvorený na celodennú eucharistickú 
poklonu. V tento deň je tiež voľnica.
► Prvá zádušná sobota. Sobota 3. februára je prvou zádušnou sobotou v tomto 
roku. Svätá liturgia za zosnulých zapísaných v Knihe hramôt spolu s panychídou 
bude ráno o 07.00 hod. Každý, kto si chce obnoviť hramoty na tento rok, môže tak 
urobiť v priebehu týždňa v sakristii u  cerkovníčky p. Rusinkovej.
► Sväté liturgie v nedeľu 4. februára: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 
11.00 Ľubovec. V túto nedeľu bude pri liturgiách zbierka na Podporný fond ABÚ.
Zároveň bude v túto nedeľu o 10.00 hod. v Ľutine Archijerejská ďakovná sv. 
liturgia z príležitosti 10. výročia Metropolitného usporiadania našej miestnej 
Gréckokatolíckej cirkvi. Priamy prenos prinesie aj RTVS. 
► Sväté liturgie v nedeľu 11. februára: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 
11.00 Ľubovec

Oznamy

Svätý hieromučeník Hippolyt 

Prešovská archieparchia, ako aj celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris 
na Slovensku sa pripravuje na slávenie viacerých výročí v roku 2018. Jeho trvanie 
je totožné s kalendárnym rokom – začalo sa 1. januára 2018 a skončí 31. decembra 
2018. 
Pripomenieme si v ňom:
- 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie bulou Relata semper pápeža Pia 
VII. (22.09.1818)
- 10. výročie zriadenia Prešovskej metropolitnej cirkvi sui iuris na Sloven-
sku a povýšenia Prešovskej eparchie na archieparchiu (30.01.2008 bulou Spiritali 
emolumento pápeža Benedikta XVI.)
- 50. výročie obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu 
(13.06.1968)
- 1155. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (863)
- 130. výročie narodenia blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča 
OSBM (17.07.1888 v Ruských Pekľanoch)
- 15. výročie blahorečenia hieromučeníka Vasiľa Hopka pápežom sv. Jánom 
Pavlom II. (14.09.2003 v Bratislave-Petržalke) 
- 30. výročie vyhlásenia baziliky minor v Ľutine (22.06.1988 apoštolským 
breve pápeža sv. Jána Pavla II. a 115. výročie postavenia ľutinského chrámu – 
súčasnej baziliky -- 1903)
- 20. výročie vydania nového prekladu slovenského liturgikona (1998)
- 10. výročie vyhlásenia hory Zvir za mariánske pútnické miesto 
(07.09.2008)
Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ si v roku 2018 pripomína:
- 65 rokov života (28.10.1953)
- 40. výročie kňazskej vysviacky (11.06.1978 križevackým vladykom 
Joachimom Segedim v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove)
- 15. výročie biskupskej chirotónie (06.01.2003 pápežom sv. Jánom Pavlom 
II. v Bazilike sv. Petra v Ríme)
- 10. výročie vymenovania za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu 
(30.01.2008 pápežom Benediktom XVI.)

Súčasťou Jubilejného roka bude aj erucharistická poklona postupne vo všetkých 
chrámoch Prešovskej archieparchie pod názvom Ďakovný rok pred Eucharistiou, 
putovanie ikony krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky po všetkých farnostiach, 
možnosť získať plnomocné odpustky vo vybraných desiatich chrámoch. Pre Gréc-
kokatolícku cirkev je príležitosťou ďakovať za všetky viditeľné i neviditeľné 
dobrodenia, ktoré jej Boh štedro udeľoval a udeľuje, ale aj príležitosťou nanovo 
zakúsiť Božiu lásku, aby sme boli schopní lásky a boli odvážni ohlasovať Božiu 
lásku tomuto svetu. Zároveň je príležitosťou znova objaviť radosť z Božej prítom-
nosti v našom živote a z pozvania k večnému životu i príležitosťou k serióznej 
reflexii nad naším životom viery, lásky a nádeje, nad našou láskou k Bohu, k Cirkvi 
i k blížnemu.  

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018 

200. výročie zriadenia
Prešovskej eparchie


