
PONDELOK 18. marec
Arcibiskup Cyril Jeruzalemský
Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Mt 5, 42 – 48, 
zač. 15; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Jozef Maďar
UTOROK 19. marec
Mučeníci Chryzant a Dária
Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Mt 10, 31 – 
11, 1, zač. 38; (HS: 155; PZ: 109)
17.30 + František Boroš
STREDA 20. marec
Mučeníci z Kláštora svätého Sávu
Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18; (MM: 20, 
50)
17.30 + Miroslav
ŠTVRTOK 21. marec
Prepodobný Jakub Vyznávač
Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Mt 7, 24 – 8, 4, 
zač. 24; (HS: 157; PZ: 112)
17.30 + Helena Harausová
PIATOK 22. marec
Hieromučeník Bazil
Gn 8, 4 – 21; Prís 10, 31 – 11, 12; (MM: 
21, 39, 53)
17.30 + z rod. Hajdukovej a Štofanovej
SOBOTA 23. marec
Tretia zádušná sobota
Prepodobný mučeník Nikón a jeho 
učeníci
Hebr 10, 32 – 38a, zač. 325; Mk 2, 14 – 
17, zač. 8 (HS: 210; PZ: 174)
07.00 + zapísaných v knihe hramôt
NEDEĽA 24. marec
3. pôstna nedeľa – Krížupoklonná
Obdobie pred sviatkom Zvestovania 
Bohorodičke
Hebr 4, 14 – 5, 6, zač. 311; Mk 8, 34 – 
9, 1, zač. 37; (HS: 145, 211; PZ: 99, 
174) hlas 3.
11.00 hod. 

PONDELOK 25. marec
Zvestovanie Presvätej Bohorodičke 
Prikázaný sviatok. Myrovanie
Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Lk 1, 24 – 
38,zač. 3; (HS: 367; PZ: 346; HP: 362)
17.30 za zdravie a požehnanie rod. 
Hajdukovej
UTOROK 26. marec
Zakončenie sviatku Zvestovania 
Presvätej Bohorodičke
Zhromaždenie k archanjel. Gabrielovi
1 Kor 1, 18 – 31, zač. 125; Mt 13, 24 – 
30. 36b – 43, zač. 52 a 54; (HS: 369; 
PZ: 348)
17.30 + Mária Chomjaková
STREDA 27. marec
Prepodobná Matróna
Gn 9, 18 – 10, 1; Prís 12, 23 – 13, 9; 
(MM: 22, 52)
17.30 za zdravie a požehnanie rod. 
Pravdovej a Kotuličovej
ŠTVRTOK 28. marec
Prepodobný Hilarión Nový a Štefan 
Divotvorca
Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mt 25, 14 – 
30, zač. 105; (HS: 157; PZ: 112)
17.30 + Drahoslav Biščák
PIATOK 29. marec
Prepodobný Marek
Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26; (MM: 
23, 40, 51)
17.30 + z rod. Turčíkovej
SOBOTA 30. marec
Štvrtá záduš. sobota. Prepod. Ján
Hebr 6, 9 – 12, zač. 313; Mk 7, 31 – 
37, zač. 31 (HS: 209; PZ: 172)
07.00 + Anna Svatová
NEDEĽA 31. marec
4. pôstna nedeľa
Prepodobný Hypatios
Hebr 6, 13 – 20, zač. 314; Mk 9, 17 – 
31, zač. 40; (HS: 147, 212; PZ: 100, 
175) hlas 4.
08.00 hod.

zdroj: Slovo

    Poznáte ten nápis, ktorý dá vidieť na dverách už asi každej ordinácie praktického či 
odborného lekára? PROSÍME NEKLOPAŤ: VYRUŠUJETE NÁS PRI PRÁCI !!! Tak 
tento nápis sa mi vynoril v mysli, keď som si čítal príbeh dnešného nedeľného evanjelia. 
Ježiš sa po niekoľkých dňoch vrátil do mestečka Kafarnaum, kde sa pri prvej návšteve 
neskoro do noci venoval množstvu ľudí. Celé mesto sa vtedy zhromaždilo pri dverách 
domu, kde bol. Prinášali svojich chorých a rozlične posadnutých, a on ich uzdravil. Ale 
včasráno sa utiahol na pusté miesto, aby sa modlil. Keď ho učeníci našli a povedali mu, 
že ho všetci ľudia hľadajú, Ježiš s nimi odišiel preč. Vrátili sa po niekoľkých dňoch 
a ako to vyzeralo po jeho návrate, hovorí ten dnešný príbeh. 
    Keď sa ľudia dopočuli, že je v dome, zišlo sa ich toľko, že nebolo miesto ani predo 
dvermi. A on im hlásal slovo. Do tejto rozbehnutej a rozpracovanej akcie zrazu vstúpia 
štyria ľudia so svojím ochrnutým priateľom. Preto sa mi pripomenul nápis: Neklopať, 
rušíte nás. Tí štyria spomenutí, naozaj neklopali. Riešili to celkom po svojom. Vyšli na 
strechu domu, ktorá bola zvyčajne rovná, využívala sa tak ako u nás terasa. Tiež na ňu 
zvyčajne viedlo schodisko zvonku aj z vnútra. Odkryli otvor nad izbou, v ktorej bol 
Ježiš, a spustili priateľa na lôžku rovno pred Ježiša. Veľmi silne mi to pripomína smutnú 
scénu, keď sa spúšťa do hrobu rakva s telom zosnulého. Stačí jeden neopatrný pohyb či 
nerovnomerné uvoľňovanie povrazu a rakva sa môže zrútiť dolu. O čo viac treba dávať 
pozor, keď je to lôžko iba rovnou podložkou a leží na nej živý ochrnutý človek. Čo ich 
viedlo k takému riskantnému kroku? Neviem, či sa dá o všetkých štyroch povedať, že to 
boli priatelia. Možno tam bol aj niekto blízky z rodiny. Ale určite to bola veľká túžba 

pomôcť mu. Túžba spojená so strachom, aby sa Ježiš 
znova kdesi nevyparil.
     A čo urobí Ježiš?
    Keď videl ich vieru, dal ochrnutému človeku viac, 
než kedy mohol dostať. Najprv odpustenie, a potom aj 
uzdravenie. Všetky tie hriechy, ktorých sa dopustil za 
celý svoj život, sú zrazu preč. Je to zaujímavé, lebo 
Ježiš nerozdával odpustenie tak, ako rozdával uzdrave-
nia. Nevieme, aké slovo, akú tému rozoberal s ľuďmi 
aj učiteľmi zákona, ktorí tam sedeli, skôr než spustili 
ochrnutého. Mohlo a nemuselo to spolu súvisieť. 
Každopádne, dal viac, než chceli a čakali. Keď potom 
všetci prítomní nevychádzajú z údivu, chvália Boha 
a hovoria, že doteraz nič takého nevideli. Viac sa to 
zrejme vzťahuje na zázračné uzdravenie. Hodnota 
odpustenia zostala zakrytá telesným zázrakom. 
A myslím si, že zostala zakrytá až dodnes. Alebo sa 
mýlim?
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Utajené bohatstvo
Mk 2, 1 – 12



Nikón sa narodil v Neapoli okolo roka 180 ako syn pohanského otca. Jeho matka bola 
kresťanka, ale nepodarilo sa jej priviesť svoje dieťa k viere v Krista, takže po dosiahnutí 
dospelosti sa Nikón oddal vojenskej službe a hýrivému životu. Keď však bojoval so 
svojím oddielom na Východe, dostal sa do nepriateľského obkľúčenia. V smrteľnom 
nebezpečenstve sľúbil Bohu, ktorého matka uctievala, že ak to prežije, dá sa pokrstiť. 
Prežehnal sa, zvolal: „Pane Ježišu Kriste, pomôž mi!“ a vrhol sa doprostred svojich 
nepriateľov. S Božou pomocou všetkých porazil a neprestal bojovať, kým ich neprinútil 
s hanbou ustúpiť. Jeho nesmierna odvaha všetkých prítomných šokovala. Po návrate 
domov prezradil Nikón svojej šťastnej matke, že sa chce dať pokrstiť. Keďže kvôli 
krutému prenasledovaniu nebol v Neapoli nijaký kňaz, nasadol na loď smerujúcu do 
Byzancie. Doplavil sa na ostrov Chios a odtiaľ došiel na vrch Ganos. Tam ho Božím 
riadením stretol kyzycký biskup Theodosios, ktorý sa spolu s mnohými mníchmi skrýval 
v jaskyni. Poučil ho o pravdách viery, pokrstil ho v mene Presvätej Trojice a udelil mu 
sväté tajomstvá myropomazania i Eucharistie. Po troch rokoch bol vysvätený na bisku-
pa. Po štyridsiatich rokoch za vlády cisára Décia (249 – 251) však vypuklo ďalšie kruté 
prenasledovanie kresťanov a správcovi tejto oblasti Quintiniánovi oznámili, že neďaleko 
odtiaľ žije s mnohými bratmi biskup Nikón. Vtedy všetkých stodeväťdesiatich deviatich 
mníchov chytili a žiadali ich, aby sa zriekli Krista. Keď to odmietli, bodali ich zbraňami 
a postupne im odrezávali časti tela. Keď to nepomohlo, na Quintiniánov príkaz ich sťali. 
Biskupa Nikóna pálili ohňom, ale on zostal nedotknutý. Preto ho priviazali za nohy k 
divým koňom, aby ho ťahali po zemi, ale kone sa nechceli pohnúť z miesta. Potom mu 
odrezali jazyk, kameňovali ho, a napokon sťali a jeho telo hodili na neznáme miesto.

► Veľký pôst. Vstupujeme do tretieho týždňa Veľkého pôstu. V čase Veľkého pôstu 
je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Kto chce, môže dobrovoľne zacho-
vávať aj prísnejší pôst. V stredy aj v piatky Veľkého pôstu vás pozývame na kajúce 
Služby vopred posvätených darov (VPD). Každý utorok sa po večernej svätej liturgii 
modlíme Veľkopôstny moleben a na pobožnosť Krížovej cesty vás pozývame v 
nedeľu popoludní. V nedele počas Veľkého pôstu sa slávia Liturgie sv. Bazila Veľkého. 
► Krížová cesta a stretnutie rodičov. Dnes popoludní o 15.00 pozývame všetkých 
tu do chrámu na spoločnú modlitbu Krížovej cesty.  Po nej bude na fare o 16.00 
stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na svätú spoveď. 
► Stretnutie pri Božom slove. Večerné stretnutie pri Božom slove bude o 18.30 na fare.
► Sväté liturgie v nedeľu 24. marca: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 Ľubovec
► Sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke. V pondelok 25. marca je prikázaný 
sviatok Blahoviščenija – Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Svätá liturgia s myrova-
ním bude v Ľubovci o 17.30 hod.
► Sväté liturgie v nedeľu 31. marca: 08.00 Ľubovec; 09.30 Ruské Pekľany; 08.00 
Janov (o. P. Cap). V túto nedeľu je aj zmena času o jednu hodinu dopredu.
► Modlitebné knižky. V sakristii ponúkame na predaj modlitebné knižky Hore srdcia 
(čierne s notami, ktoré najčastejšie používame). Cena: 6 eur.
► Dary na chrám za mesiace január až marec: Jozef Boroš – 100 eur; Veronika 
Timková – 50 eur; bohuznáma – 50 eur; Mária Štofanová – 60 eur; Anna Šebešová – 50 
eur; rod. Františka Martona – 100 eur; bohuznáma – 20 eur; z pohrebu bohuznámej + 
Anny – 90 eur; Helena Paločková – 50 eur; z pohrebu + Anny Svatovej – 205 eur; rod. 
Brožová – 50 eur; rod. Ramová – 100 eur; Jaroslav Paločko – 20 eur; Mária Slebodní-
ková – 20 eur; rod. Mariána Kancíra – 50 eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

Oznamy

Prepodobný mučeník Nikon a jeho učeníci

    Už dva týždne prežívame milostivý čas Veľkého pôstu, ktorým sa pripravuje-
me na najväčšiu udalosť liturgického roka, na Paschu. Aj na stránkach nášho 
Farského hlásnika sa práve z tohto dôvodu venujeme myšlienkam o význame 
a obsahu veľkopôstneho obdobia.

    Tretia nedeľa Veľkého pôstu sa nazýva Krížupoklonná. Slávnostne sa vynáša kríž 
do stredu chrámu a zostáva tam na celý týždeň, spoločne s konaním zvláštneho 
rituálu poklôn, ktorý nasleduje po každej bohoslužbe. Stojí za zmienku, že téma 
kríža, ktorá dominuje v hymnológii tejto nedele, sa nerozvíja v zmysle utrpenia, ale 
víťazstva a radosti. Význam všetkého je jasný. Sme v polovici Veľkého pôstu. Na 
jednej strane fyzické a duchovné úsilie, ak je seriózne a trvalé, začína byť citeľné, 
jeho bremeno je ťažšie, naša únava evidentnejšia. Potrebujeme pomoc a povzbude-
nie. Na druhej strane, znášajúc túto únavu, dosiahnuc až tento bod stúpania, začína-
me vidieť koniec nášho putovania a paschálne lúče naberajú na svojej intenzite. 
Veľký pôst je naším sebaukrižovaním, našou skúsenosťou, aj keď vzhľadom na 
svoju povahu obmedzenou, plnením Kristovho prikázania, ktoré počujeme v čítaní 
z evanjelia tejto nedele: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme 
svoj kríž a nasleduje ma“ (Mk 8, 34). Avšak nemôžeme zobrať svoj kríž a nasledo-
vať Krista, ak neprijmeme jeho kríž, ktorý prijal kvôli našej spáse. Je to kríž, ale nie 
náš, ktorý nás spasí. Je to jeho kríž, ktorý dáva nielen zmysel, ale aj silu ostatným.
    V túto tretiu nedeľu Veľkého pôstu, vzdávame úctu životodarnému krížu 
a z tohto dôvodu v čase štyridsiatich dní pôstu určitým spôsobom ukrižovávame 
sami seba..., stávajúc sa trpkými, zronenými a padajúcimi. Tu sa pred nás predkla-
dá životodarný kríž, aby nám boli pripomenuté Kristove utrpenia, aby sme boli 
občerstvení, utešení a povzbudení... Podobáme sa na tých, ktorí putujú po dlhej 
a náročnej ceste a keď unavení vidia nádherný strom s mnohými listami, sadnú si 
do jeho tieňa, aby si na chvíľu odpočinuli, a potom akoby obnovení pokračujú vo 
svojej ceste. Podobne teraz, v čase pôstu a namáhavej cesty a snahy bol pred nás 
svätými otcami „zasadený“ kríž, aby nám poskytol odpočinok a osvieženie, aby 
sme mohli ľahšie dokončiť našu cestu...
    Alebo ďalší príklad: keď prichádza kráľ, najprv sa pred ním objavujú jeho symbo-
ly, a potom sa objavuje on samotný, raduje sa z víťazstva a spoločne s ním sa radujú 
aj jeho poddaní. Podobne náš Pán Ježiš Kristus, ktorý nám ukazuje svoje víťazstvo 
nad smrťou a zjavuje sa pred nami v sláve vzkriesenia, vopred posiela svoje žezlo, 
kráľovský symbol – životodarný kríž – a ten nás napĺňa radosťou a pripravuje na 
stretnutie do takej miery, do akej je to možné, so samotným Kráľom, aby sme 
mohli preukázať úctu jeho víťazstvu... Všetko toto uprostred Veľkého pôstu, ktorý 
je podobný horkému prameňu, vzhľadom na svoje slzy, námahu a skľúčenosť..., 
avšak Kristus nás utešuje, akoby sme boli na púšti, až kým nás svojím vzkriesením 
neprivedie do duchovného Jeruzalema ... Lebo kríž sa nazýva stromom života. Je 
to strom, ktorý bol zasadený v raji a z tohto dôvodu ho naši otcovia zasadili do 
prostriedku svätého pôstu, pamätajúc na Adamovu blaženosť a na to, ako jej bol 
zbavený, a tiež na to, že kvôli podielu na tomto strome už viac nezomrieme, ale 
zostávame nažive.
(spracované podľa knihy  Alexandra Schmemanna: Veľký pôst, cesta k Pasche)
(pokračovanie nabudúce)
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Duchovné vedenie

Veľ ký pôst


