
PONDELOK 28. január
Prepodobný Efrém Sýrsky
Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk10, 46 – 52, 
zač. 48; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + z rodiny Chauturovej

UTOROK 29. január
Prenesenie pozostatkov Ignáca Boho-
nositeľa
Jak 3, 1 – 10, zač. 54; Mk 11, 11 – 23, 
zač. 50;  (HS: 155; PZ: 109)
17.30 + Miroslav

STREDA 30. január
Traja svätí svätitelia Bazil Veľký, 
Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
Jak 3, 11 – 4, 6 zač. 55; Mk 11, 23 – 26, 
zač. 51 (HS: 358; PZ: 335)
17.30 poďakovanie za prijaté 
dobrodenia – rod. Tomaščinová

ŠTVRTOK 31. január
Divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján
Jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56; Mk 11, 27 – 33, 
zač. 52; (HS: 157; PZ: 112)
17.30 + Miroslav

PIATOK 1. február
Obdobie pred Stretnutím Pána
Mučeník Tryfón
1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12. 2, 6 – 10, zač. 58; 
Mk 12, 1 – 12, zač. 53; (HS: 359; PZ: 337)
17.30 + Helena Maďarová

SOBOTA 2. február
Stretnutie Pána. Myrovanie; požeh. sviec
Hebr 7, 7 – 17, zač. 316; Lk 2, 22b – 40, 
zač. 7; (HS: 360; PZ: 338)
08.00 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

NEDEĽA 3. február
Nedeľa o Zachejovi
Spravodlivý Simeon a prorokyňa Anna
1 Tim 4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 19, 1 – 10, 
zač. 94; (HS: 147, 361; PZ: 100, 340)
Hlas 4.; 11.00 hod.

PONDELOK 4. február
Prepodobný Izidor Peluzíjský
1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12, 13 – 
17, zač. 54; (HS: 360; PZ: 338)
07.00 + Dana

UTOROK 5. február
Mučenica Agáta
1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 – 
27, zač. 55; (HS: 360; PZ: 338)
17.30 + Helena Harausová

STREDA 6. február
Biskup Bukol
Hieromučeník Silván a spoločníci
1 Pt 4, 1 – 11, zač. 61; Mk 12, 28 – 37, 
zač. 56; (HS: 360; PZ: 338)
17.30 + Štefan, Alžbeta, Štefan, Anna

ŠTVRTOK 7. február
Biskup Partenios
Prepodobný Lukáš z Ellady
1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62; Mk 12, 38 – 
44, zač. 57; (HS: 360; PZ: 338)
17.30 + Štefan, Eva, Milan, Jana, Dana

PIATOK 8. február
Veľkomučeník Teodor Stratilát 
2 Pt 1, 1 – 10, zač. 64; Mk 13, 1 – 8, 
zač. 58; (HS: 360; PZ: 338)
17.30 + z rodiny Gumanovej a 
Biščákovej

SOBOTA  9. február
Zakončenie sviatku Stretnutia Pána
Svätý mučeník Nikefor
2 Tim 2, 11 – 19, zač. 293; Lk 18, 2 – 
8a, zač. 88; (HS: 360; PZ: 338)
07.00 za zdravie a požehnanie Jozefa 
a Silvie 

NEDEĽA 10. február
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi
2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296; Lk 18, 10 – 
14, zač. 89; (HS: 148, 202; PZ: 101, 164)
Hlas 5.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

    Predstavte si mladú rodinku, v ktorej sa tešia z práve narodeného bábätka. Len pred 
chvíľkou si ho priniesli z pôrodnice domov, uložili do postieľky alebo do stredu manžel-
skej postele. Keď bábätko spí, a oni sa už vynadívali na ten zázrak, tak po špičkách 
vykráčajú von zo spálne a dvere za sebou len tak privrú, aby ho počuli hneď, ako sa 
zobudí. No a keď príde ten okamih, že začne plakať, ako opreteky � sa rozbehnú, aby 
skontrolovali, či je všetko v poriadku, a utíšili ho. Po roku, keď sa podobná situácia 
opakuje a ich dieťa sa preberá zo spánku a zaplače, už sa tak neponáhľajú. Pozrú sa na 
seba alebo si len zakričia z izby do izby: „Ideš ty, či mám ísť ja?“ Nie preto, žeby im na 
dieťati nezáležalo, ale už je väčšie a staršie a vie, že rodičia za chvíľu prídu. Aj tak sa učí 
trpezlivosti. No a keď zaplače ešte staršie dieťa, tak k nemu ani nemusia chodiť. Len sa 
mu prihovoria alebo ho zavolajú, aby k nim prišlo z izby samo. Hranica rodičovskej 
reakcie sa posúva nie preto, že by ho mali menej radi, ale práve preto, že im na dieťati 
záleží a nechcú z neho vychovať rozmaznanca.
    Celý tento obraz rodiny sa my vynoril v mysli pri čítaní evanjeliového príbehu dneš-
nej nedele. Pri Ježišovom vstupe do Jericha začuje jeden slepec ruch blížiaceho sa 
zástupu ľudí. Pýta sa, čo sa deje, a dostane zaujímavú odpoveď: „Ježiš Nazaretský ide 
tadiaľto.“ V tej chvíli, ako to začuje, vykríkne: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado 
mnou!“ A potom znova a znova opakuje tú istú vetu. Ľudia zo zástupu sa snažia toho 
trápneho a otravného žobráka umlčať. A čo urobí Ježiš? Rozbehne sa k tomu kričiacemu 
a plačúcemu „bábätku“ hneď, ako ho začuje? Nie! Dokonca neurobí smerom k nemu 
ani jeden krok. Prečo? Nemá ho rád alebo mu na jednom žobrákovi nezáleží? Páve 
naopak. Takéto volanie je pre Ježiša ako magnet. Nedá sa, aby ho nepočul. Ale on má 
dnešným slovníkom povedané: individuálny prístup ku každému. „Je slepý? Ale nohy 
má zdravé! Priveďte ho ku mne!“
    Aké očakávania máš ty pri svojom volaní na Pána? Akú reakciu čakáš z Božej strany? 
Každý z nás má svoju predstavu, ako by mal Boh reagovať, keď naňho voláme. Aj 
slepec si mohol povedať: „Ja predsa nevidím, on musí prísť.“ Ja zavolám a on si jedno-
ducho nepríde. Zavolám inokedy a zasa nepríde. A tak prídem k svojmu vlastnému 
presvedčeniu, že už ďalej nemá význam volať ho. Strácame trpezlivosť (ak sme ju 
vôbec niekedy mali �). Odrádza nás každá väčšia námaha. Príbehy z Božieho slova nás 
ale povzbudzujú k inému postoju. Ako dlho súžil Jakub u Labana, aby získal jeho 
dcéru? Štrnásť rokov! A bol by slúžil aj viac, ak by bolo treba. Dvanásť rokov hľadala 
pomoc žena trpiaca na krvotok a koľko majetku ju to stálo? Nevzdala sa, nakoniec došla 
až k Ježišovi. Tridsaťosem rokov ležal na brehu rybníka Betsaida ochrnutý človek. Deň 
čo deň. Možno už prestal veriť, že sa v jeho živote niečo zmení. Ale bol tam!
    Nebuď rozmaznaným kresťanom, ktorý chce všetko z pohodlia svojho gauča riadiť 
diaľkovým ovládačom.
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Jeho meno má grécky pôvod a znamená „žijúci v rozko-
ši“. Grécke a latinské životopisy o tomto mučeníkovi 
majú charakter legendy, a tak nám o Tryfónovi chýbajú 
overené historické správy. Podľa legendy Tryfón pásaval 
husi, no dostal dar uzdravovať. Ako 17-ročný vraj zbavil 
kráľovu dcéru démona. Mučenícku smrť Tryfóna legendy 
situujú do Nicey v čase prenasledovania kresťanov za 
cisára Décia. Centrom kultu svätého Tryfóna bol Smy-
psados, neďaleko súčasného mesta Dinar v juzápadnej 
časti Turecka. No ctili si ho tiež v iných mestách na 
východe, napríklad v Nicei, v súčasnosti turecké mesto 
İznik, a v niektorých mestách na západe, najmä v južnom 
Taliansku a na Sicílii. Byzantský cisár Justinián I. posta-
vil v Konštantínopole nový chrám a zasvätil ho Tryfóno-
vi. Odtiaľ sa jeho kult rozšíril aj do Dalmácie. Tryfón sa 
tak stal patrónom čiernohorského prístavného mesta 

Kotor pri Jadranskom mori. V Ríme mu pápež Ján XVIII. zasvätil jeden zo 101 chrá-
mov, kde sa počas roka konala štácijná bohoslužba. Chrám sa nachádzal vedľa Bazi-
liky svätého Augustína, neďaleko Piazza Navona, no v 18. storočí bol chrám zniče-
ný. V gréckej cirkvi sa od 12. storočia začalo udeľovať takzvané Tryfónovo požeh-
nanie proti zlým duchom a hmyzu. 
Svätý mučeník Tryfón je zvlášť obľúbeným svätým aj v Rusku. Jestvuje legenda, 
podľa ktorej sa za čias cára Ivana Hrozného počas poľovačky stratil obľúbený cárov 
sokol. Kráľ pod trestom smrti nariadil svojmu sokoliarovi, ktorý sa tiež volal Tryfón, 
aby ho našiel. Zúfalý sokoliar horlivo hľadal sokola v okolitých lesoch, ale márne. 
Nakoniec prosil o pomoc svojho patróna svätého Tryfóna, a keď unavený zaspal, 
dostal vo sne poznanie presného miesta, kde nakoniec sokola aj našiel. 

► Stretnutie detí na fare. Dnes popoludní o 15.00 hod. pozývame na faru deti a 
mládež na spoločné stretnutie pri modlitbe Korunky k Božiemu milosrdenstvu (za 
požehnanie rodičov) aj pri zábave.
► Stretnutie pri Božom slove. Večer o 18.30 hod. bude na fare pravidelné stretnutie 
pri Božom slove.
► Modlitebné knižky. V sakristii ponúkame na predaj modlitebné knižky Hore srdcia 
(čierne s notami, ktoré najčastejšie používame). Cena: 6 eur.
► Prvopiatkový týždeň. Týždeň od 28. januára je prvopiatkový. Spovedať sa bude v 
piatok 1. februára. Dopoludnia od 08.15 bude spoveď chorých a popoludní od 16.00 
spoveď v chráme. Chrám bude otvorený k celodennej poklone pred najsvätejšou 
Eucharistiou. Modlitbová služba je podľa stáleho rozpisu.
► Sviatok Stretnutia Pána. V sobotu 2. februára je sviatok Stritenija – Stretnutia Pána 
so Simeonom. Svätá liturgia bude v Ľubovci o 08.00 hod. Pred ňou sa posväcujú sviece 
(preto ich treba pri príchode do chrámu dať na pripravené miesto). Po svätej liturgii je 
myrovanie.
► Sväté liturgie v nedeľu 3. februára: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 10. februára: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec. V túto nedeľu bude pri liturgiách zbierka na Podporný fond ABÚ.

Oznamy

Svätý mučeník Tryfón

   Prvý mesiac nového roka sa pomaly končí a s ním definitívne odchádza aj 
atmosféra vianočných a novoročných sviatkov. Hoci práve teraz prebieha 
obdobie zábav a plesov, vieme, že sa nezadržateľne blíži aj jarný čas a s ním 
spojená príprava na tú najväčšiu udalosť liturgického 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 významom a obsahom veľkopôstneho 
obdobia.

    Toto krátke objasnenie Veľkého pôstu je napísané pre všetkých tých, a je ich 
dnes mnoho, ktorí túžia po lepšom chápaní liturgickej tradície Cirkvi a po uvedo-
melejšej účasti na jej živote.
    Hovorí sa, že pokánie je začiatkom a podmienkou pravého kresťanského života. 
Prvé slová, ktorými začal Kristus svoje kázanie, boli: „Robte pokánie!“ (Mt 4, 17).      
    Ale čo je pokánie?
    V zhone nášho každodenného života nemáme čas, aby sme nad tým uvažovali. 
Preto si myslíme, že všetko, čo máme robiť v priebehu Veľkého pôstu, je zdržiava-
nie sa od určitých pokrmov, obmedzenie zábavy, pristúpenie k spovedi, získanie 
rozhrešenia od duchovného a prijatie (často iba jediný raz počas celého roka) 
svätého prijímania. A potom si namýšľame, že sme úplne v poriadku až do nasledu-
júceho roka.
    V každom prípade musí existovať príčina, kvôli ktorej Cirkev vyčlenila sedem 
týždňov ako zvláštne obdobie pre pokánie a kvôli ktorej nás vyzýva k dlhotrvajú-
cemu duchovnému úsiliu. Všetko toto sa rozhodne musí dotýkať mňa, mojej viery, 
môjho života, môjho členstva v Cirkvi. Nie je potom mojou prvou povinnosťou 
snažiť sa pochopiť učenie mojej Cirkvi o Veľkom pôste, snažiť sa byť veriacim 
kresťanom nielen pomenovaním, ale samotným životom?
    Na otázky, čo je pokánie, načo ho potrebujeme, ako ho máme uskutočňovať, 
dáva odpoveď Veľký pôst. Je to skutočne škola pokánia, do ktorej má každý 
kresťan vstúpiť každý rok, aby prehĺbil svoju vieru, aby prehodnotil, a ak je to 
možné, i zmenil svoj život. Je to zázračné putovanie k samotným prameňom viery 
– znovuobjavovanie východného spôsobu života.
    Sú to formy a duch veľkopôstnych bohoslužieb, prostredníctvom ktorých 
Cirkev odhaľuje význam tohto unikátneho obdobia. Preto sa toto stručné objasne-
nie Veľkého pôstu zakladá hlavne, hoci nie výlučne, na bohoslužbách Veľkého 
pôstu.
    Dúfam, že čitateľ spozná, že na tomto svete nie je nič také pekné a hlboké, inšpi-
rované a inšpirujúce, ako to, čo nám Cirkev, naša Matka, odhaľuje a čím nás 
štedro obdarúva v okamihu, keď vstupujeme do požehnaného obdobia veľkopôst-
nej jari.
(spracované podľa knihy  Alexandra Schmemanna: Veľký pôst, cesta k Pasche)
(pokračovanie nabudúce)
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Duchovné vedenie

Príprava na Veľ ký pôst


