
PONDELOK 11. február
Biskup Blažej
2 Pt 1, 20 – 2, 9, zač. 66; Mk 13, 9 – 13, 
zač. 59; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 za zdravie a požehnanie Gregora

UTOROK 12. február
Arcibiskup Meletios
2 Pt 2, 9 – 22, zač. 67; Mk 13, 14 – 23, 
zač. 60; (HS: 155; PZ: 109)
17.30 + Helena Borošová

STREDA 13. február
Prepodobný Martinián
2 Pt 3, 1 – 18, zač. 68; Mk 13, 24 – 31, 
zač. 61; (HS: 156; PZ: 111)
17.30 + Drahoslav

ŠTVRTOK 14. február
Odchod do večenosti sv. Cyrila
1 Jn 1, 8 – 2, 6, zač. 69; Mk 13, 31 – 14, 
2, zač. 62; (HS: 364; PZ: 342)
17.30 + Ján, Štefan, Anna, Mária

PIATOK 15. február
Apoštol Onezim, voľnica
1 Jn 2, 7 – 17, zač. 70; Mk 14, 3 – 9, 
zač. 63; (HS: 159; PZ: 114)
17.30 za zdravie a požehnanie rod. 
Bartkovej

SOBOTA 16. február
Mučeníci Pamfil, Porfyrios a ich spol.
2 Tim 3, 1 – 9, zač. 295; Lk 20, 45b – 47. 
21, 1 – 4, zač. 103; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + František Boroš

NEDEĽA 17. február
Nedeľa o márnotratnom synovi
1 Kor 6, 12 – 20, zač. 135; Lk 15, 11 – 
32, zač. 79; hlas 6; (HS: 149, 202; PZ: 
103, 165)
Hlas 6.; 11.00 hod.

PONDELOK 18. február
Rímsky pápež Lev
1 Jn 2, 18 – 3, 10, zač. 71; Mk 11, 1 – 
11, zač. 49; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Pavel

UTOROK 19. február
Apoštol Archippos
1 Jn 3, 10b – 20, zač. 72; Mk 14, 10 – 
42, zač. 64; (HS: 155; PZ: 109)
17.30 za zdravie a požeh. Beáty s rod.

STREDA 20. február
Prepodobný Lev
1 Jn 3, 21 – 4, 6, zač. 73; Mk 14, 43 – 
15, 1, zač. 65; (HS: 156; PZ: 111)
17.30 + Miroslav

ŠTVRTOK 21. február
Prepodobný Timotej zo Symbolov
1 Jn 4, 20 – 5, 21, zač. 74; Mk 15, 1 – 
15, zač. 66; (HS: 157; PZ: 112)
17.30 za zdravie a požehnanie rodín 
Mikulovej, Lukačovej, Vaskovej, 
Semančíkovej

PIATOK 22. február
Mučeníci v Eugeniu
2 Jn 1, 1 – 13, zač. 75; Mk 15, 22. 25. 
33 – 41, zač. 68; (HS: 159; PZ: 114)
17.30 za zdravie a požehnanie 
Alenky a Pavla

SOBOTA 23. február
Mäsopôstna sobota – prvá zádušná
1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; Lk 21, 8 – 9. 
25 – 27. 33 – 36, zač. 105 (HS: 203; PZ: 
165)
07.00 + za zosnulých zapísaných 
v Knihe hramôt

NEDEĽA 24. február
Mäsopôstna nedeľa
Prvé a druhé nájdenie hlavy Jána 
Krstiteľa
1 Kor 8, 8 – 9, 2, zač. 140; Mt 25, 31 – 
46, zač. 106 (HS: 150, 203; PZ: 104, 165)
Hlas 7.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

    Zo svojich študentských čias si pamätám na jednu evanjelizačnú scénku, v ktorej 
účinkovali len dvaja ľudia s dvoma slovami. Ako prvá vyšla na javisko osoba, ktorá 
stále opakovala jedno jediné slovo: JA. Ukazovala sama na seba a stále dookola len ja, 
ja, ja, ja, ja.... Najprv rozprávala len normálnym hlasom, potom takým povýšeneckým, 
až to prešlo do zlostenia a kriku, a stále len ja, ja, ja. Čím viac to opakovala, tým nešťast-
nejšia tá osoba bola. Potom prišla na javisko druhá postava, ktorá začala hovoriť tiež iba 
jedno-jediné slovo: TY. Viac pozerala a ukazovala smerom hore ako okolo seba a stále 
opakovala to jediné: ty, ty, ty... Čím viac bolo to krátke slovíčko vyslovené, tým šťast-
nejšia tá druhá postava bola. Aj takto celkom jednoducho, v dvoch slovách sa dá 
vyjadriť veľká pravda o tom, ako a v čom sa pokúšame nájsť šťastie. 
    Dnešnú nedeľu nám v podobenstve Ježiš ukazuje dve osoby a dve modlitby. Rozdiel 
v nich nie je len ten, že jedna je dlhšia a druhá kratšia. Ani v tom, že jednu sa modlí 
farizej a druhú mýtnik. Rozdiel je práve v tom, že prvý, ktorý sa začne modliť, vlastne 
hovorí: „Ja, ja, ja... –  Ja nie som taký obyčajný ako ostatní ľudia. Ja nie som vydierač. 
Ja nie som cudzoložník. Ja som spravodlivý. Ja sa postím. Ja dávam desiatky.“
 Druhý ani nezdvihne oči hore, len hľadí hore pohľadom svojho srdca. Dúfa v dobrotu 
a milosrdenstvo toho, koho oslovuje: „Ty, Bože. Ty si milostivý, ty sa môžeš aj nado 
mnou zľutovať. Ty si tu ten dôležitý.“
    Na koho teda aj ja sám v modlitbe hľadím? Ja som v modlitbe tá najdôležitejšia 
osoba? Veď v modlitbe predsa prichádzam k niekomu inému. Modlitba je stretnutím. 
Predstavte si, že prídete niekoho navštíviť, vstúpite do jeho domu a celý čas budete 
rozprávať iba o sebe a o iných ľuďoch. Potom sa ešte poďakujete za čas a za stretnutie, 
rozlúčite sa a máte skvelý pocit z dobrého skutku a dobre stráveného času. Nečudujme 
sa, že naše modlitby sú tak často nevypočuté. Chyby robíme už od základu. Naučili sme 
sa určité modlitby a máme pocit, že všetko vieme. Ale to nie je pravda. Mohli by sme to 
prirovnať k tomu, že sme sa naučili rozprávať. To, že vieš rozprávať, je síce základom, 
ale je dôležité, kedy, s kým a ako môžeš rozprávať. Veď predsa nerozprávaš rovnako s 
bratom, mamou, lekárom, šéfom, priateľom. Pri modlitbe je všetko toto rozhodujúce. 
Prídeš a začneš tým, že povieš: „Pane, teraz mám na teba len dve minútky, neboj sa, 
večer to bude šesť.“ Alebo: „Teraz nemám čas počúvať teba, lebo je toľko toho, čo ti 
potrebujem povedať, taký som nešťastný.“ Alebo: „Všetko u nás trvá tak dlho, liturgia, 
sviatky nemajú konca-kraja.“ So všetkým sme nepokojní, prekážajú nám ľudia, ktorých 
máme okolo seba, nemáme čas na Božie veci, a potom čakáme zázraky. 
    Božia odpoveď na tvoju modlitbu neprichádza podľa toho, aké slová použiješ, ale 
podľa toho, ku komu dvíhaš svoj zrak. Či vidíš Božiu veľkosť a dobrotu, lebo k nemu 
prehováraš, alebo vidíš len seba a svoje potreby, prípadne vidíš iných s ich chybami.
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Jeho meno má grécky pôvod a znamená prospeš-
ný. Podľa Pavlovho Listu Filemonovi a Listu 
Kolosanom bol Onezim Filemonovým otrokom. 
Pravdepodobne kvôli sprenevere Filomenovi 
ušiel. V Ríme sa stretol s uväzneným apoštolom 
Pavlom. Ten ho obrátil na kresťanstvo, získal si 
jeho obľubu. „Kedysi neužitočného“ (por. Flm 
1, 11) vtedy „ako milovaného brata“ (Flm 1, 16) 
ho s mimoriadne srdečným odporúčaným listom 
poslal naspäť k jeho bývalému pánovi do mesta 
Kolosy s prosbou, aby daroval Filemonovi 
slobodu. Podľa legendy bol Onezim neskôr 
misionárom a nástupcom Timoteja na biskup-
skom stolci v Efeze. Viacnásobné uvedenie jeho 
mena v Ignácovom liste Efezanom nie je pre 
tento názor dostatočným dôkazom. Podľa iného 
prameňa bol Onezim zasa biskupom v macedón-
skom meste Beroia a zomrel ako mučeník v 
Ríme alebo v Puteoli.

► Stretnutie pri Božom slove. Večer o 18.30 hod. bude na fare pravidelné stretnu-
tie pri Božom slove.
► Voľnica. V piatok 15. februára je po Nedeli mýtnika a farizeja voľnica.
► Sväté liturgie v nedeľu 17. februára: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec
► Zádušná sobota. Sobota 23. februára je prvou zádušnou sobotou v tomto roku. 
Svätá liturgia za zosnulých zapísaných v Knihe hramôt spolu s panychídou bude 
ráno o 7.00 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 24. februára: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec. V túto nedeľu bude pri liturgiách zbierka na Podporný fond ABÚ.
► Poštová známka – Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Slovenskou 
poštou a. s. vyhlasil verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 
2018. Kto by chcel podporiť výhru poštovej známky našej Ikony Krásnobrodskej 
Bohorodičky, ktorá bola vydaná v našom Jubilejnom roku výročí, môže zahlasovať 
v ankete. V odpovedi uveďte číslo známky: 671 alebo názov emisie: Ikona Krásno-
brodskej Bohorodičky. Vaše hlasy posielajte: 1. na poštovom lístku s uvedením 
vašej poštovej adresy na: Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 
Bratislava alebo 2. e-mailom na: anketa.znamka@slposta.sk najneskôr do 30. apríla 
2019. Lístok označte heslom ANKETA 2018. Každý účastník ankety získa poštový 
lístok vydaný Slovenskou poštou s prítlačou najkrajšej známky roku 2017 a bude 
zaradený do žrebovania o vecné ceny.
► Modlitebné knižky. V sakristii ponúkame na predaj modlitebné knižky Hore 
srdcia (čierne s notami, ktoré najčastejšie používame). Cena: 6 eur.

Oznamy

Svätý apoštol Onezim 

   Hoci práve teraz prebieha obdobie zábav a plesov, vieme, že sa nezadržateľ-
ne blíži aj jarný čas a s ním spojená príprava na tú najväčšiu udalosť liturgic-
kého roka, ktorou je Veľká noc. Aby sme tento sviatok všetkých sviatkov 
mohli hlboko a radostne prežiť, ponúka sa nám čas prípravy – Veľký pôst. 
Na stránkach nášho Farského hlásnika sa teraz môžeme oboznámiť s význa-
mom a obsahom veľkopôstneho obdobia.

    Keď sa človek vyberá na cestu, musí vedieť, kam ide. Tak je to aj s Veľkým 
pôstom. Veľký pôst je predovšetkým duchovnou cestou, ktorej cieľom je Pascha, 
sviatok sviatkov. Pascha je oveľa viac ako iba jeden zo sviatkov, viac ako každo-
ročné pripomínanie si dávnej udalosti. Každý, kto zažil hoci len raz atmosféru 
tejto noci, ktorá je „jasnejšia ako deň“, kto ochutnal z tej jedinečnej radosti, to 
pozná. Z čoho ale táto radosť pochádza? Prečo môžeme spievať: „Teraz sa všetko 
naplnilo svetlom –  nebesá, zem i hlbiny“? V akom zmysle oslavujeme to, čo 
vyhlasujeme: „Oslavujeme usmrtenie smrti, zničenie pekla, začiatok iného, večné-
ho života“? Odpoveďou na všetky tieto otázky je fakt nového života, ktorý takmer 
pred dvoma tisíckami rokov zažiaril z hrobu a bol darovaný nám, všetkým tým, 
ktorí veria v Krista. Bol nám darovaný v deň krstu, kedy, ako hovorí sv. ap. Pavol, 
sme „boli pochovaní s Kristom, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z 
mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.“ (Rim 6, 4). Takto na Paschu 
oslavujeme Kristovo vzkriesenie ako niečo, čo sa stalo a čo pokračuje a deje sa aj 
s nami. Lebo každý z nás tým získal dar nového života a silu prijať ho a žiť, vráta-
ne smrti. Dáva nám možnosť, aby sme sa radostne utvrdzovali: „Smrti viac niet!“ 
Pochopiteľne, smrť je ešte tu, stretávame sa s ňou tvárou v tvár a jedného dňa 
príde a dotkne sa nás. Ale úplne veríme v to, že Kristus svojou vlastnou smrťou 
zmenil samotnú prirodzenosť smrti a učinil ju prechodom –  Paschou –  do Božie-
ho kráľovstva, meniac najväčšiu tragédiu na konečné víťazstvo. Taká je viera 
Cirkvi, potvrdená a podložená nespočetným zástupom svätých.
    Avšak nie je našou každodennou skúsenosťou to, že táto viera je zriedkavo tou 
vierou, ktorú máme my? Že neustále strácame a zrádzame nový život, ktorý sme 
dostali ako dar a že v skutočnosti žijeme tak, ako keby Kristus nevstal z mŕtvych? 
Toto všetko je výsledkom našej slabosti, našej neschopnosti žiť neustále vierou, 
nádejou a láskou na tej úrovni, na ktorú nás pozdvihol Kristus, keď povedal: „Hľa-
dajte predovšetkým Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť.“ My však na toto 
všetko zabúdame. A pretože zabúdame, zlyháme. A cez toto zabúdanie, zlyhanie a 
hriech sa náš život stáva opäť starým, plytkým, temným a nakoniec bezvýznam-
ným, nezmyselným putovaním k nezmyselnému koncu. Zabúdame dokonca aj na 
smrť a ona k nám prichádza náhle, uprostred nášho „radostného života“, hrozná, 
neodvratná, nezmyselná. Z času na čas si ešte môžeme uvedomovať a vyznávať 
rôzne naše hriechy, avšak náš život prestávame vzťahovať na ten nový život, ktorý 
pred nami odhalil Kristus a ktorý nám daroval. V skutočnosti  žijeme tak, ako 
keby nikdy neprišiel. Toto je jediný skutočný hriech, hriech všetkých hriechov, 
bezodný smútok a tragédia nášho formálneho kresťanstva.
(spracované podľa knihy  Alexandra Schmemanna: Veľký pôst, cesta k Pasche)
(pokračovanie nabudúce)
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Duchovné vedenie

Príprava na Veľ ký pôst


