
PONDELOK 26. február
Biskup Porfyrios
Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Mt 5, 42 – 48, 
zač. 15 (HS: 164; PZ: 119)
07.00 + z rod. Štofanovej a Mačišáko-
vej

UTOROK 27. február
Prepodobný vyznávač Prokop Deka-
polita
Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Mt 10, 32 – 
11, 1, zač. 38 (HS: 164; PZ: 119)
17.30 + Imrich Šebeš

STREDA 28. február
Prepodobný vyznávač Bazil
Ef 4, 1 – 13, zač. 224; Mt 7, 1 – 8, zač. 
20 (HS: 156; PZ: 111)
07.00 + Michal, Mária, Michal, Ján, 
Peter

ŠTVRTOK 1. marec
Prepodobná mučenica Eudokia
Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Mt 7, 24 – 8, 4, 
zač. 24 (HS: 164; PZ: 119)

PIATOK 2. marec
Hieromučeník Teodot
Gn 8, 4 – 21; Prís 10, 31 – 11, 12 (MM 
21, 41, 53)
17.30 + Ján, Peter, Pavlína

SOBOTA 3. marec
Tretia zádušná sobota
Mučeníci Eutropios, Kleonik a Bazi-
lisk
Hebr 10, 32 – 38a, zač. 325; Mk 2, 14 – 
17, zač. 8 (HS: 162; PZ: 116)

NEDEĽA 4. marec
Tretia pôstna nedeľa – Krížupoklonná
Hebr 4, 14 – 5, 6, zač. 311; Mk 8, 34 – 
9, 1, zač. 37 (HS: 149, 211; PZ: 103, 
174)
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 6.; 
11.00 hod.    

PONDELOK 5. marec
Mučeník Konón
Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Mt 13, 10 – 23, 
zač. 51 (HS: 164; PZ: 119)
07.00 za zdravie a požehnanie 
bohuznámych

UTOROK 6. marec
Štyridsiati dvaja mučeníci z Amoria
1 Kor 1, 18 – 31, zač. 125; Mt 13, 24 – 30. 
36b – 43, zač. 52 a 54 (HS: 164; PZ: 119)
17.30 za zdravie a požeh. Heleny

STREDA 7. marec
Hieromuč. z Chersonu: Bazil a spol.
Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 9, 18 – 
26 (HS: 156; PZ: 111)
17.30 + Mária, Imrich, Ondrej, Ján

ŠTVRTOK 8. marec
Prepodobný vyznávač Teofylakt
Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mt 25, 14 – 
30, zač. 105 (HS: 164; PZ: 119)
17.30 za zdravie a požehnanie 
Františka s rodinou

PIATOK 9. marec
Štyridsiati mučeníci zo Sebastey
Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26; Hebr 12, 
1 – 10, zač. 331; Mt 20, 1 –16, zač. 80 
(MM 23, 43, 53)
17.30 + z rod. Rusinkovej

SOBOTA 10. marec
Štvrtá zádušná sobota
Mučeník Kodrat a spol.
Hebr 6, 9 – 12, zač. 313; Mk 7, 31 – 
37, zač. 31 (HS: 162; PZ: 116)
07.00 + zapísaných v Knihe hramôt

NEDEĽA 11. marec
Štvrtá pôstna nedeľa – Pamiatka 
prepodobného Jána Klimaka
Hebr 6, 13 – 20, zač. 314; Mk 9, 17 – 
31, zač. 40 (HS: 150, 212; PZ: 104, 176)
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 7. ; 
10.30 hod.

zdroj: Slovo

Kedy ste naposledy videli dom plný ľudí? A keď hovorím plný, tak myslím doslovne 
preplnený ľuďmi. Mne sa pripomínajú chvíle z čias pôsobenia na prvej farnosti, keď 
v niektorej rodine nastala smutná udalosť pohrebu. Dom smútku nebol ani v jednej z 
dediniek, kde som chodieval slúžiť. Takže keď niekto v rodine zomrel, minimálne 
jednu noc bol nebohý doma a okolo neho sa počas večera zišlo množstvo ľudí. V deň 
pohrebu ich bolo najviac, lebo tak sa začínali obrady, najprv vnútri, potom na dvore, 
odtiaľ sa išlo do chrámu, a nakoniec na cintorín. Dnes už na to zostali len milé spomi-
enky, ktoré sa mi pripomenuli pri čítaní nedeľného evanjelia. 
Príbeh sa začína správou o Ježišovom príchode do Kafarnauma, o ktorom sa ľudia dozve-
deli, a v dome sa ich zišlo veľké množstvo. Neuvádza sa presne, v ktorom dome, ale 
pravdepodobne ide o dom apoštolov Petra a Andreja. Len o jednu stranu späť sa totiž v 
evanjeliu spomína udalosť, keď z kafarnaumskej synagógy vošiel Ježiš do domu spomí-
naných apoštolov a našiel tam Šimonovú svokru ležať v horúčke. Uzdravil ju a potom sa 
tam večer po západe slnka, keď sa už skončila sobota, zišlo skoro celé mestečko. Venoval 
sa chorým do neskorej noci a včasráno vyšiel von do samoty, aby sa modlil. Keď sa učení-
kom podarilo nájsť ho a hovoria mu o tom, ako ho všetci ľudia hľadajú, odíde odtiaľ úplne 
preč. Teraz po niekoľkých dňoch sa do Kafarnauma vráti a znova je v dome. Preto je okolo 
neho také množstvo ľudí, dom plný na prasknutie a ani predo dvermi niet miesto. Myslíte 
si, že všetci tí ľudia prišli, aby ho počúvali? Ja si to nemyslím. Oni prišli preto, že sú chorí 
a bezradní, a vedeli, že by im mohol pomôcť. Minule to nestihli, Ježiš sa „vyparil“, ale 
teraz je tu znova šanca. Väčšina z nich možno len netrpezlivo čaká, kedy skončí tá jedna 
„povinná“ časť teórie a začne druhá praktická časť uzdravovania. Zrazu do tej rozbehnutej 
časti prídu štyria ľudia so svojím ochrnutým priateľom a keď nevidia inej cesty k Ježišovi, 
odkryjú strechu na mieste, kde bol, a spustia ho dole. Nevieme, o čom po celý ten čas Ježiš 
ľuďom rozprával, ale keď videl vieru a odhodlanie tých štyroch priateľov, ide rovno na 
vec a jednoducho z prvej rany odpustí ochrnutému všetky hriechy. Prišlo toto odpustenie 
len tak z ničoho nič? Nie. Ježiš pozná, čo má ten človek v srdci. Presne tak, ako o chvíľu 
povie všetkým zákonníkom, čo tam sedeli a búrili sa pri slovách odpustenia. Prečo tak 
rozmýšľate vo svojom vnútri? Nevieme, ako skončil celý ten deň v Petrovom dome. 
Poznáme len záver príbehu ochrnutého. On odišiel domov po svojich, nie na lôžku. 
Práve teraz mi napadá prirovnanie, že my všetci sme vlastne v Petrovom dome. V 
dome postavenom na Petrovi – v Cirkvi. A je smutné konštatovať, že podobne ako v 
príbehu evanjelia, ani nám sa nechce veľmi počúvať. Často v duchu hneď odmietame 
a nesúhlasíme s mnohými Ježišovými slovami. Máme pocit, že hovorí hlúposti. 
Čakáme len na zázrak a pomoc, ktorú teraz súrne potrebujeme. Tak ale veci nefungu-
jú. Bez zmeny zmýšľania sa totiž všetko vráti do starých koľají. 

otec Marek
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V Petrovom dome
Mk 2, 1 – 12



Porfýrios sa narodil okolo roku 346 v Solúne. Jeho rodičia boli bohatí a to mu 
dovolilo získať dobré vzdelanie. V 25 rokoch odišiel z domu a išiel do Egypta, kde 
žil na hore Nit pod vedením sv. Makaria Veľkého. Neskôr sa usadil v Jordánskej 
púšti. Tam upadol do ťažkej choroby. Kvôli uzdraveniu sa rozhodol ísť do Jeruza-
lema. Patriarcha Jeruzalema ho vysvätil za kňaza a ustanovil ho za ochrancu dreva 
Pánovho kríža. V roku 395 zomrel biskup Gazy. Miestni kresťania išli do Cézarey 
k metropolitovi Jánovi s prosbou, aby im ustanovil nového biskupa, ktorý by 
pôsobil proti pohanom, ktorí prevládajú v ich meste a utláčajú kresťanov. Metro-
polita povolal Porfýria. Na sklonku života upevnil kresťanstvo v Gaze. 25 rokov 
viedol svoje stádo a zomrel v roku 420.

► Veľký pôst. V čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a 
piatky. Kto chce, môže dobrovoľne zachovávať aj prísnejší pôst. Nielen v piatky, 
ale odteraz aj v stredu počas Veľkého pôstu sa budú v našom chráme slúžiť liturgie 
vopred posvätených darov (VPD). Každý utorok sa po večernej svätej liturgii 
modlíme Veľkopôstny moleben a každú stredu pobožnosť Krížovej cesty. V nedele 
počas Veľkého pôstu sa slávia Liturgie sv. Bazila Veľkého.
► Prvopiatková spoveď. Pred nami je prvopiatkový týždeň. Spoveď v chráme 
bude v piatok 2. marca od 16.00 hod. Spoveď chorých nebude teraz na začiatku 
mesiaca, ale bude spojená s veľkonočnou spoveďou 23. marca dopoludnia.
► Zmeny v liturgickom programe. Z dôvodu čerpania dovolenky v priebehu 
týždňa nebude v Ľubovci sv. liturgia vo štvrtok a v sobotu. V stredu bude svätá 
liturgia ráno o 07.00 hod.  
► Oznam redakcie Slova: Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o 
pomoc pre časopis Slovo. Doteraz sme boli z veľkej časti financovaní Gréckokatolíc-
kym arcibiskupstvom, čo už naďalej do budúcna nebude možné. Premietnutie nákladov 
na celú vydavateľskú činnosť do predplatného by znemožnilo mnohým sociálne 
slabším odberateľom odoberať časopis Slovo, ktorý je i v zahraničí hodnotený ako 
jeden z najlepších gréckokatolíckych časopisov na svete. Preto sa na vás obraciame so 
žiadosťou, aby ste sa stali jeho priateľmi. A to či už formou modlitby posvätného 
ruženca doma či v chráme v poslednú nedeľu v mesiaci za časopis, jeho redaktorov, 
prispievateľov a dobrodincov, alebo sa môžete stať jedným z nich, ak vám vaša finanč-
ná situácia umožňuje posielať trvalým príkazom (alebo inou formou - peňažný poštový 
poukaz) mesačne aspoň 10 eur na účet časopisu. Zároveň sa obraciame na živnostníkov 
a podnikateľov či riaditeľov firiem, ktorých pozývame stať sa našimi zmluvnými 
reklamnými partnermi. Za príspevok 50 eur bez DPH mesačne podporíte nielen náš i 
váš časopis, ale budete mať i reklamu v dvoch dvojčíslach - na Vianoce a Veľkú noc a 
tak si tieto výdavky môžete dať do nákladov. Bližšie informácie nájdete v čísle 4 
časopisu Slovo. Zároveň tých, ktorí neodoberajú časopis, pozývame i formou pripojenia 
sa k farskému odberu ho nielen podporiť, ale čerpať duchovnú silu z príspevkov, ktoré 
píšu kňazi a laici celej našej metropolie (príspevok individuálny odber do 10 ks od čísla 
7: 13,50 eura; hromadný odber od 11 ks od čísla 7: 11,50 eura; cena platí pre nahláse-
ných odberateľov do 25. marca 2018).
► Sväté liturgie v nedeľu 4. marca: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 11. marca: 08.00 Janov; 09.00 Ruské Pekľany; 10.30 
Ľubovec

Oznamy

Svätý Porfýrios, gazský biskup

Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy. (Sk 3, 19)
Sv. Peter Apoštol vyčíta Židom ich nevďačnosť voči Ježišovi Kristovi a jeho zavraž-
denie. Tí, ktorí pri tom boli, začínajú vtedy plakať a hovoria: „Čo máme robiť, aby 
sme získali odpustenie?“ Apoštol ich potešuje a ukazuje, že jediná ich nádej je spása 
v Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel za hriechy všetkých ľudí a vstal z mŕtvych: „Kajaj-
te sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy!“
Avšak aj mnohí kresťania zapreli Ježiša Krista – tým, že ho ťažko urazili svojimi 
hriechmi. Aký im teda zostáva prostriedok na záchranu? Pokánie a úprimné obráte-
nie. Kto žil pre svet a pre zlého ducha, nech začne život pre Boha a pre večné šťastie. 
V dnešnej kázni vám chcem povedať, ako treba robiť pokánie za spáchané hriechy.

I.
Nie je nič také sladké v živote a pri smrti, ako slzy a bolesť srdca nad spáchanými 
hriechmi. Iba pokánie môže zadosťučiniť Božej spravodlivosti. Sv. Augustín hovorí, 
že ak sa nebudeme sami trestať za naše viny, tak nás potrestá ten, proti ktorému sme 
hrešili. 
Pán Ježiš hovorí, že bez pokánia všetci zahynieme (porov. Lk 13, 3 – 5). Sväté písmo 
jasne ukazuje, že po páde treba robiť pokánie a ľutovať. Príkladom takéhoto postoja 
je Dávid, ktorý sa tak prísne postil, že od slabosti ledva stál na nohách (Ž 58, 24). 
Hoci mu bolo oznámené, že Boh mu hriech odpustil, napriek všetkému do konca 
života neprestal oplakávať svoje previnenie – slzami máčal svoje lôžku. Tak isto 
robil pokánie sv. Peter.
A prečo my cítime odpor k pokániu? Prečo neľutujeme hriechy, ktoré sme spáchali?
Lebo sa nepozastavujeme nad tým, akú ťažkú krivdu sme spôsobili Bohu, ani nad 
tým, aké veľké nešťastie budeme zakusovať po celú večnosť. Niekedy sa prizná-
vame, že treba robiť pokánie, ale vo svojej zaslepenosti odkladáme pokánie na 
neskôr, akoby sme boli pánmi času a Božej milosti. Zatiaľčo každý sa musí báť o 
seba, lebo nevie, kedy zomrie, a okrem toho – Pán Boh udeľuje milosť iba do istej 
miery. Božie milosrdenstvo voči hriešnikovi má isté hranice. Keď sa človek zúfalo 
topí vo svojich hriechoch a naplní mieru neprávosti, Boh ho opustí, ako to sám 
hovorí ústami proroka Jeremiáša (Jer 18, 17). Bezbožný Antiochus, na ktorého 
dopadla ťažká choroba, obracia sa na Boha, plače a kajá sa, sľubuje napraviť všetky 
urážky, ktoré spôsobil svätému mestu. Nenachádza však odpustenie, lebo jeho 
pokánie nebolo úprimné: „I modlil sa ten ničomník k Pánovi, ktorý sa už nemal nad 
ním zmilovať“ (2 Mach 9, 13). Hanebný Aman nepomyslel na to, že odvisne na tej 
šibenici, ktorú pripravil pre Mardocheja (porov. Est 7, 9). Aj kráľ Baltazár nepomys-
lel, že pitie zo svätých nádob, ukradnutých v Jeruzaleme bude jeho posledným 
zločinom (porov. Dan 5, 28). Dvaja nemravní starci, ktorí nahovárali na zlé nevinnú 
Zuzanu, sa tiež nenazdávali, že budú ukameňovaní (porov. Dan 13, 61).
Prečo tieto príklady nevzbudzujú vo vás svätú bázeň? Prečo odkladáte pokánie na 
neskôr? Predsa tie isté pravdy spôsobili, že mnoho ľudí opustilo svoje mestá, lebo 
predsa tieto pravdy zaľudnili pustovníkmi samotky, oni zrodili neslýchané množstvo 
mučeníkov.

(pokračovanie nabudúce)

V pôstnom čase, ktorý práve prežívame využijem príležitosť na uverejnenie 
jednej z kázní svätého arského farára Jána Máriu Vianeya na tému pokánia, 
preto že pokánie je jednou z hlavných náplní v prežívaní pôstu.

Duchovné vedenie

O pokání


