
PONDELOK 23. apríl
Veľkomučeník Juraj
Sk 10, 1 – 16, zač. 24; Jn 6, 56 – 69, zač. 
24 (HS: 227, 236, 373; PZ: 192, 203, 
352)

UTOROK 24. apríl
Mučeník Sáva Stratilat
Sk 10, 21 – 33, zač. 25; Jn 7, 1 – 13, zač. 
25 (HS: 227, 236; PZ: 192, 203)
18.00 za zdravie a požehnanie Gabrie-
ly a Patrika

STREDA 25. apríl
Polovica Päťdesiatnice
Apoštol a evanjelista Marek
Sk 14, 6b – 18, zač. 34; Jn 7, 14 – 30, 
zač. 26 (HS: 227, 238, 374; PZ: 192, 
205, 353)
18.00 + Imrich Šebeš

ŠTVRTOK 26. apríl
Hieromučeník Bazil
Sk 10, 34 – 43, zač. 26; Jn 8, 12 – 20, 
zač. 29 (HS: 227, 238; PZ: 192, 205)
18.00 za zdravie a požehnanie Sebasti-
ána a Richarda

PIATOK 27. apríl
Hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný
Sk 10, 44 – 11, 10, zač. 27; Jn 8, 21 – 
30, zač. 30 (HS: 227, 238; PZ: 192, 205)
18.00 + Katarína Šebešová

SOBOTA 28. apríl
Apoštoli Jasón a Sósipatros
Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 8, 31 – 42a, 
zač. 31 (HS: 227, 238; PZ: 192, 205)
07.00 + Helena Maďarová

NEDEĽA 29. apríl
Piata nedeľa po Pasche – O Samaritánke
Sk 11, 19 – 26. 29 – 30, zač. 28; Jn 4, 5 
– 42, zač. 12 (HS: 227, 238, 239; PZ: 
192, 205, 206)
Hlas 4.; 11.00 hod.

PONDELOK 30. apríl
Apoštol Jakub, brat Jána Teológa
Sk 12, 12 – 17, zač. 30; Jn 8, 42 – 51, zač. 
32 (HS: 227, 238, 376; PZ: 192, 205, 355)
07.00 + Peter Rabada

UTOROK 1. máj
Prorok Jeremiáš
Sk 12, 25 – 13, 12, zač. 31; Jn 8, 51 – 
59, zač. 33 (HS: 227, 238; PZ: 192, 205)
07.00 + Ján, Mária, Ján, Jozef, 
Štefan

STREDA 2. máj
Zakončenie Polovice Päťdesiatnice
Sk 13, 13 – 24, zač. 32; Jn 6, 5 – 14, 
zač. 18 (HS: 227, 238; PZ: 192, 205)
18.00 + Mária, Jozef, Helena, Jozef

ŠTVRTOK 3. máj
Odchod do večnosti prepodobného 
Teodóza Pečerského
Sk 14, 20b – 27, zač. 35; Jn 9, 39 – 10, 
9, zač. 35a (HS: 227, 239; PZ: 192, 
206)
18.00 + Jozef, Mária, Helena, 
Imrich, Verona

PIATOK 4. máj
Mučenica Pelágia
Sk 15, 5 – 34, zač. 36; Jn 10, 17 – 28a, 
zač. 37 (HS: 227, 239; PZ: 192, 206)
18.00 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

SOBOTA 5. máj
Mučenica Irena
Sk 15, 35 – 41, zač. 37; Jn 10, 27 – 38, 
zač. 38 (HS: 227, 239; PZ: 192, 206)
18.00 za zdravie a požehnanie 
Moniky, Moniky a Henryho

NEDEĽA 6. máj
Šiesta nedeľa po Pasche – O slepom
Sk 16, 16 – 34, zač. 38; Jn 9, 1 – 38, 
zač. 34 (HS: 227, 241; PZ: 192, 208)
Hlas 5.; 11.00 hod. 

zdroj: Slovo

    Jeden z prvých krokov, ktorý väčšinou musíte urobiť, ak 
idete k lekárovi, je, že sa zapíšete do poradia na pripravený 
zoznam, ktorý visí pri dverách ordinácie (ak už nie ste 
objednaní na konkrétnu hodinu). Kým to tak nebolo, v 
čakárňach vládol chaos. A nielen pri návšteve lekára. 
Podobne to bolo aj v banke, na pasovom oddelení a ostat-
ných úradoch. Obyčajný poradovník vniesol poriadok tam, 
kde by inak vznikali konflikty v predbiehaní, využívaní 
známosti a podobne. Dnes sa už možno len pousmejeme 
pri spomienke na poradovníky, ktoré boli na auto či byt. 

    Pri rybníku Betsaida, ktorý sa spomína v dnešnom evanjeliu, asi žiadny poradovník 
nebol. Inak by si prišiel na svoje aj človek, čakajúci na uzdravenie neuveriteľných 
tridsaťosem rokov. Presne tak dlho bol chorý – ochrnutý. Ježiš ho videl ležať na mieste, 
pri nádrži, kadiaľ prechádzali baránky určené na obetu v chráme. Božie slovo hovorí, 
že z času na čas sa v nádrži zvírila voda, lebo do nej zostupoval Pánov anjel. A prvý, 
komu sa podarilo v tej chvíli vojsť do zvírenej vody, bol uzdravený. Lenže kto by si 
taký zoznam vzal na starosť? Išlo by sa podľa poradia, alebo podľa závažnosti ochore-
nia, alebo podľa toho, v akom štádiu je choroba a koľko času chorému zostáva? Mali 
by prednosť deti? Tu by bola zvada aj pri zozname a poradovníku. Ani my by sme v 
dnešnej dobe asi neboli iní. 
    Predstavte si, že by dnes taká nádrž či rybník existovali. Kto by mal šancu dostať sa 
do zvírenej vody? Aká „posudková komisia“ by rozhodovala, kto má nárok na uzdra-
vujúci kúpeľ? Podplácalo by sa? Možno by niekto kúpil celý ten kraj, aby mu tá nádrž 
patrila. Ako dobre, že o podobnej nádrži nechyrujeme. Nemusíme však ostať sklamaní. 
Pretože aj keď tu nie je nádrž, je tu Ježiš. Nakoniec to bol on a nie zvírená voda, čo 
ochrnutému v evanjeliu zmenil život. Lenže voda by väčšine ľudí asi vyhovovala viac. 
Lebo voda sa ťa na nič nepýta. Voda od teba nič nechce. Vode sa nemusíš za nič zodpo-
vedať. S Ježišom je to trošku iné. Keď sa neskôr s tým uzdraveným človekom stretol v 
chráme, povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“ 
    Nech nám Ježiš nenaháňa strach z toho, že sa zaujíma o náš život. Raz mu práve kvôli 
tomuto záujmu o to, ako žijeme, budeme nesmierne vďační. A budeme sa z neho tešiť 
viac než z akéhokoľvek uzdravenia.

otec Marek
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Svätý Január sa narodil v polovici 3. storočia v Neapole. Od svojej mladosti sa 
vyznačoval bezúhonnými mravmi, hlbokou znalosťou kresťanskej viery a neohro-
zenou horlivosťou v ohlasovaní Božieho slova, píše sa v Legende Jána, diakona, 
ktorá bola zostavená približne v roku 920 na žiadosť neapolského biskupa Štefana 
II. Svätý Január sa stal biskupom v Benevente. Napriek prenasledovaniu kresťa-
nov cisárom Diokleciánom vytrvalo hlásal vieru a povzbudzoval svojich nasledo-
vateľov zotrvať vo vernosti Ježišovi Kristovi. Keď cisár Dioklecián vymenoval za 
miestodržiteľa Kampánie pohana Timotea, bol do väzenia uvrhnutý spolu 
s ostatnými kresťanmi v meste aj biskup Január. No ani v žalári nezradili Kristovo 
učenie a rozhodli sa stať mučeníkmi. Timoteus v snahe demonštrovať svoju moc 
zorganizoval krvavé hry v amfiteátri pre miestnych pohanov. V aréne zhromaždil 
väznených kresťanov na čele s Januárom a vypustil na nich levy a tigre. Kresťania 
sa však s pokojom začali modliť a vzývať Boha a na veľké prekvapenie účastní-
kov tohto zvráteného divadla sa rozzúrené zvieratá zrazu premenili na krotkú zver. 
Vďaka tomuto zázraku sa mnohí z pohanov obrátili a podľa zachovaných historic-
kých prameňov päťtisíc z nich neskôr prijalo krst. Zahanbený Timoteus chcel 
dokončiť svoje dielo, a preto prikázal katom, aby Januára a ostatných sťali. Január 
a jeho spoločníci zomreli 19. septembra 305. Údajne istá zbožná kresťanka pri 
sťatí hlavy zachytila Januárovu krv do nádoby a tú pochovali do hrobu spolu s 
pozostatkami svätca a ostatných mučeníkov blízko Puteol. Keď v Neapole neskôr 
postavili chrám zasvätený tomuto svätcovi, preniesli tam jeho pozostatky spolu s 
nádobou jeho krvi. Svätý Január sa stal patrónom Neapola a dodnes má v meste 
výnimočnú úctu. Mučeník je každoročne oslavovaný podivuhodným zázrakom. 
Jeho lebka je 19. septembra nesená v sprievode, a potom je vystavená k verejnej 
úcte. Do jej blízkosti postavia fľaštičku s vyschnutou krvou mučeníka. Tu sa krv 
zrazu stáva tekutinou, akoby bola práve preliata.

► Svätá liturgia. Zajtra, t.j. v pondelok 23. apríla v Ľubovci sv. liturgia nebude.
► Prvopiatková sv. spoveď. Spovedať sa bude 4. mája. Dopoludnia od 08.15 
budem spovedať chorých a popoludní od 16.30 budem spovedať v chráme. Počas 
dňa bude chrám otvorený k celodennej poklone pred Najsvätejšou Eucharistiou.
► Darcovia. Dary na chrám od začiatku roka 2018: Jozef Boroš – 100 eur; rod. 
Martonová – 200 eur; Bohuznáma – 20 eur; Jozef Boroš – 100 eur; rod. Slebodní-
ková – 20 eur; Helena Paločková – 20 eur; rod. Paľuchová – 100 eur; rod. Slebod-
níková – 20 eur; Jaroslav Paločko – 100 eur; Jozef Boroš – 100 eur; rod. Slebodní-
ková – 40 eur; Bohuznáma – 20 eur; z pohrebu + Heleny Borošovej – 285 eur; 
rod. Štofanová – 50 eur; Jozef Boroš – 100 eur; z pohrebu + Jozefa Maďara – 319 
eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!  
► Sväté liturgie v nedeľu 29. apríla: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 6. mája: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec

Oznamy

Svätý hieromučeník Január a spoločníci

     Iba slzy a pokánie môžu naplniť naše srdce útechou v hodinu smrti. Vlastne 
vďaka nim sv. Hilarion mohol povedať, keď zomieral: „Čoho sa bojíš, duša moja? 
Toľko rokov si slúžila Bohu, plnila si jeho vôľu. Dúfaj, lebo Pán sa zmiluje nad 
tebou.“ I pre nás veľkou útechou v tej chvíli bude myšlienka, že sme žili pre Boha, 
že sme sa starostlivo vyhýbali hriechu, že sme si odriekali príjemnosti – nielen zlé, 
ale niekedy aj tie dovolené – že sme pristupovali hodne k svätým sviatostiam a že 
sme z nich čerpali silu do boja s diablom, svetom a so zlými náklonnosťami.
    Prví kresťania sa nebáli robiť pokánie. Ak ťažko urazili Boha, usilovali sa ho 
odprosiť dlhoročným, tvrdým pokáním. V deň, keď sa posýpali hlavy popolom, 
prichádzali v skromnom oblečení k bránam kostola. Keď už vošli do svätyne, 
posypali im hlavy popolom a dávali im vrecovinu, ktorú mali nosiť po celú dobu 
pokánia. Biskup alebo kňaz k nim prehovoril, povzbudzoval ich k horlivému 
pokániu a povzbudzoval ich v nádeji. Po tomto príhovore ich vyviedli z kostola, tak 
ako kedysi Boh po hriešnom páde vyhnal z raja Adama. Tí, ktorí mali robiť verejné 
pokánie, veľmi ťažko pracovali, žili osamote, v niektoré dni týždňa žili iba o chlebe 
a vode, museli sa neraz dlho modliť, s tvárou sklonenou k zemi, spávať na tvrdých 
doskách. Videli ich, ako v nedeľu stáli pri bráne kostola vo vrecovine, s popolom na 
hlave a na kolenách prosili veriacich, ktorí išli do svätyne, aby sa za nich modlili. Po 
istom čase im bolo dovolené vojsť do kostola a vypočuť si kázeň, ale po nej museli 
vyjsť von. Pokánie trvalo niekedy viac rokov. Od pastiera až po cisára všetci sa mu 
podrobovali. Za príklad nám môže poslúžiť Teodózius. Keď tento cisár ťažko 
zhrešil, sv. Ambróz mu napísal list, v ktorom ho informoval, že mal v noci videnie od 
Boha, v ktorom dostal príkaz, aby nepúšťal vládcu do kostola. Keď si cisár prečítal 
tento list, horko zaplakal. Prišiel však ako obyčajne do svätyne, pričom očakával, že 
jeho slzy a pokánie obmäkčia srdce biskupa. Keď ho Ambróz uvidel, postavil sa k 
dverám kostola a zvolal: „Zastav sa, cisár, lebo nie si hoden vojsť do Pánovho 
domu!“ Nato cisár odpovedal: „To je pravda, zhrešil som, ale i Dávid zhrešil, a Boh 
mu odpustil.“ A svätý Ambróz povedal: „Ak si nasledoval Dávida v hriechu, nasle-
duj ho aj v pokání.“ Po týchto slovách sa cisár mlčky vrátil do svojho paláca, sňal 
svoje kráľovské oblečenie, vrhol sa tvárou na zem a srdečne oplakával svoj hriech. 
Osem mesiacov nebol v chráme. Keď sa už mohol zúčastňovať na verejných 
pobožnostiach, správal sa v chráme s veľkou pokorou. Spomienka na hriech ho 
neopustila do konca života. 
    Aj my musíme plakať a robiť pokánie za hriechy – v tomto alebo budúcom živote. 
Čo bude s nami, keď príde smrť, a my sa neodplatíme ešte prísnejšie Božej spravod-
livosti? Aký smútok a trpkosť preniknú našu dušu pri myšlienke, že sme nechceli 
robiť pokánie a že sme odkladali nápravu na poslednú chvíľu! Drahí moji, plačme 
nad svojimi hriechmi a znášajme trpezlivo všetky smútky a nešťastia. Nech náš život 
plynie v ľútosti nad hriechmi a v láske k Bohu, aby sme sa mohli s ním spojiť 
naveky. Amen.

Aj keď už čas pôstu a pokánia vystriedala radosť veľkonočného obdobia, 
bolo by škoda neuviesť záverečnú časť kázne sv. Jána Máriu Vianeya na 
tému pokánia, ktorej prvé dve časti sme si mohli prečítať v predchádzajú-
cich číslach nášho Farského hlásnika.

Duchovné vedenie

O  pokání


