
PONDELOK 27. január
Prenesenie ostatkov sv. Jána Zlatoústeho
1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12, 13 – 
17, zač. 54; (HS: 301; PZ: 275)
13.00 Pohreb + Márie Mačišákovej

UTOROK 28. január
Prepodobný Efrém Sýrsky
1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 – 27, 
zač. 55; (HS: 155; PZ: 109)
17.30 + Verona, Jozef, Imrich, Mária, 
Helena

STREDA 29. január
Prenesenie ostatkov Ignáca Bohonositeľa
1 Pt 4, 1 – 11, zač. 61; Mk 12, 28 – 37, 
zač. 56; (HS: 156; PZ: 111)
17.30 za zdravie a požehnanie rod. 
Štofanovej

ŠTVRTOK 30. január
Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi 
Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján 
Zlatoústy
1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62; Mk 12, 38 – 
44, zač. 57; (HS: 358; PZ: 335)
17.30 + z rod. Rabadovej a Hajdukovej

PIATOK 31. január
Divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján
2 Pt 1, 1 – 10, zač. 64; Mk 13, 1 – 8, zač. 
58; (HS: 159; PZ: 114)
17.30 + z rodiny Borošovej

SOBOTA 1. február
Obdobie pred Stretnutím Pána
Mučeník Tryfón
2 Tim 2, 11 – 19, zač. 293; Lk 18, 2 – 
8a, zač. 88; (HS: 359, 160; PZ: 337, 115)
07.00 + Fustko (s panychídou)

NEDEĽA 2. február
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. 
Stretnutie Pána. Požehnanie sviec 
Myrovanie
Hebr 7, 7 – 17, zač. 316; Lk 2, 22 – 40, 
zač. 7; (HS: 143, 360; PZ: 96, 338)
Hlas 1; 11.00 hod.

PONDELOK 3. február
Spravodlivý Simeon a prorokyňa Anna
Hebr 9, 11 – 14, zač. 321b; Lk 2, 25 – 38, 
zač. 8; (HS: 361; PZ: 340)
07.00 za zdravie a požehnanie Štefánia, 
Vlastimil

UTOROK 4. február
Prepodobný Izidor Peluzijský
2 Pt 2, 9 – 22, zač. 67; Mk 13, 14 – 23, 
zač. 60; (HS: 360; PZ: 338)
17.30 za zdr.a požeh. rodín Rabadovej, 
Karoliovej, Martonovej, Krajňákovej

STREDA 5. február
Mučenica Agáta
2 Pt 3, 1 – 18, zač. 68; Mk 13, 24 – 31, 
zač. 61; (HS: 360; PZ: 338)
17.30 za zdravie a požehnanie rodiny 
Jozefa Boroša

ŠTVRTOK 6. február
Prepodobný Bukol, smyrniansky bis-
kup. Hieromučeník Silván a spoločníci
1 Jn 1, 8 – 2, 6, zač. 69; Mk 13, 31 – 14, 
2, zač. 62; (HS: 360; PZ: 338)
17.30 + Jozef, Ján

PIATOK 7. február
Biskup Partenios. Prepodobný Lukáš z 
Ellady. Voľnica
1 Jn 2, 7 – 17, zač. 70; Mk 14, 3 – 9, zač. 
63;  (HS: 360; PZ: 338)
17.30 za zdravie a požehnanie Márie

SOBOTA 8. február
Veľkomučeník Teodor Stratilát
2 Tim 3,1 – 9, zač. 295; Lk 20, 45b – 47. 
21, 1 – 4, zač. 103; (HS: 360; PZ: 338)
17.30 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

NEDEĽA 9. február
Nedeľa o márnotratnom synovi
Zakončenie sviatku Stretnutia Pána
1 Kor 6, 12 – 20, zač. 135; Lk 15, 11 – 32, 
zač. 79; (HS: 144, 360, 202; PZ: 97, 338, 165)
Hlas 2; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

    Dnešná nedeľa a s ňou spojený nádherný príbeh o Zachejovom obrátení nás 
pomaly pripravuje na blížiaci sa čas pôstu. 
    Ježiš prechádza cez mesto Jericho, ktoré bolo dôležitou križovatkou všetkých 
kupeckých karaván a obchodníkov. Dodnes sa Jericho považuje za jedno z vôbec 
najstarších miest na svete. No a práve v tomto významnom meste je hlavným mýtni-
kom Zachej, bohatý muž s patričným spoločenským postavením. Jeho práca a penia-
ze ho na jednej strane vyniesli do výšky – do vyššej spoločnosti, ale na strane druhej 
sa pre to všetko cítil ponížene v očiach Božích aj v očiach väčšiny ostatných ľudí, 
ktorí ním pohŕdali. Až prišiel jeden deň, keď sa to všetko zmenilo. Postavou malý 
Zachej, ktorý túžil vidieť Ježiša, vylezie na planý figovník pri ceste, ktorou sa Ježiš 
uberá. A jeho snaha nezostane bez odpovede. Ježiš ho zavolá dolu a nechá sa pozvať 
do jeho domu. Na šomranie všetkých „lepších“ prítomných povie: „Veď aj on je 
Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo“. 
(Lk 19, 10) Ježiš prišiel do Jericha hľadať práve tohto Abrahámovho strateného syna. 
Jeden z významov mena Zachej je aj čistý alebo nevinný. Predstavte si, s akým úmy-
slom mu toto meno jeho matka a otec dávali. Taký prišiel na svet, čistý a nevinný, a 
ich túžbou určite bolo, aby takým čistým a nevinným aj zostal. Ale nestalo sa tak. 
Zlákala ho iná cesta. Peniaze a pocit dôležitosti bol prednejší, než to, čo chceli jeho 
rodičia. Z príbehu nevieme, ako dlho už Zachej takto žil. Jednoducho ide deň za 
dňom a rok za rokom, až si na všetko zvykol. Mal svoj svet a ani nevedel, ako by sa 
to všetko dalo zmeniť. Presne tak aj dnes mnohí ľudia, ktorí nežijú správne, ani neve-
dia, ako by mali čosi vo svojom živote zmeniť. Cítia a vedia, že svoj život nežijú 
dobre, ale vôbec nevedia, čo s tým urobiť. 
    Do ktorého domu v Ľubovci by mal Ježiš vstúpiť? Odpovieš, že do tvojho, alebo 
budeš rozmýšľať o iných domoch, kde to je podľa teba horšie? Deň, keď sa všetko v 
našom živote môže obrátiť, môže byť hociktorý. Aj tento dnešný.
     Keď sa Ježiš rozhodol vojsť do domu Zacheja, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu 
človekovi!“ V našom preklade sa v tejto vete vynecháva jedno slovíčko. Sloveso (v 
gréčtine – katalyo), ktoré môže znamenať aj odpočinok, ale oveľa častejšie sa použí-
va vo význame zničiť, ukončiť.  
    Vyjdime v ústrety Ježišovi, aby mohol vojsť aj do nášho domu nielen kvôli odpo-
činku, ale aby zničil a ukončil, čo je v našom životnom príbehu zlé. 

otec Marek
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► Pohreb. Zajtra, t.j. v pondelok 27. januára budeme mať o 13.00 hod. vo farnosti 
pohreb + Márie Mačišákovej. Z toho dôvodu ranná sv. liturgia nebude.
► Fatimská soibota v Ľutine. V sobotu 1. februára bude v Ľutine Fatimská 
sobota, ktorú má na starosti náš Prešovský dekanát. 
► Sväté liturgie v nedeľu 2. februára: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec. V túto nedeľu je zároveň sviatok Stritenija – Stretnutia Pána so Simeo-
nom. Pri všetkých svätých liturgiách bude posvätenie hromničných sviec a myrova-
nie.  
► Sväté liturgie v nedeľu 9. februára: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec. V túto nedeľu bude pri všetkých svätých liturgiách zbierka na Podporný 
fond ABÚ. 
► Prvopiatkový týždeň. Týždeň od 3. februára je prvopiatkový. Spovedať sa bude 
ako obvykle. V piatok 7.2. dopoludnia bude spoveď chorých a popoludní od 16.00 
bude spoveď v chráme. Počas dňa bude chrám otvorený k celodennej poklone pred 
Eucharistiou.
► Podporte Dom sv. Kozmu a Damiána. Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny 
Márie prosia o podporu ich projektu hlasovaním cez SMS správu. Ide o podporu 
starostlivosti o seniorov a prepájanie generácií v Dome sv. Kozmu a Damiána na 
Rumanovej ulici v Prešove. SMS správu treba poslať v podobe: HLAS (medzera) 
84 na tel. číslo 0902 020 292. Cena spätnej SMS je 0 eur s DPH.

Oznamy
   V tomto roku naša susedná Košická eparchia prežíva veľkú udalosť, 
350-te výročie slzenia zázračnej ikony v ich najväčšom pútnickom mieste v 
Klokočove. Preto si predstavíme toto pútnické miesto, udalosti s ním spoje-
né aj históriu klokočovskej ikony. 

    Gréckokatolícky chrám, zasvätený Zosnutiu Presvätej Bohorodičky, pochádza 
z roku 1835. Nachádza sa v ňom kópia zázračnej ikony. Na kópii zázračnej 
ikony v Klokočove je uvedený tento text: „Skutočná ikona Bohorodičky, ktorá v 
roku 1670, v chráme rusínskej dediny Klokočov, ktorá patrí k Vinianskemu 
zámku v Hornom Uhorsku, pred zrakmi mnohých slzila, a potom, keď ju akýsi 
heretik nožom prebodol, zalievajúc sa slzami plakala.“ Na zadnej strane tejto 
ikony je zaznamenané, že je kópiou a že ju podľa originálu namaľoval roku 1769 
F. Kramer vo Viedni, a táto kópia zázračnej ikony bola 12. marca 1769 rakúskym 
cisárom darovaná mestu Prešovu namiesto originálu. Ďalej je ešte poznamenané, 
že kópia bola roku 1802 obnovená maliarom Bodom. V týchto historických 
zápisoch je zdôraznené, že ikona slzila pred mnohými ľuďmi, ktorí slzenie videli 
a tiež, že slzenie sa zmenilo na plač, keď ikonu prebodávali nožom. Ako historic-
ké doklady o ikone sa ešte zachovali inventarizačné záznamy z majetku Františ-
ka II. Rákociho z roku 1711, v majetku ktorého klokočovská ikona bola bohato 
ozdobená drahokamami. Ďalej presný zápis dokumentu pokladníka Františka II. 
Rákociho, ktorý opísal ikonu roku 1688, potom ešte zborník duchovných piesní 
z roku 1724 z Kamienky (okres Stará Ľubovňa), v ktorom je zapísaná Pisň o 
obrazi Klokočevskom.
Prvý zo série zázrakov…
Nezvyčajné slzenie ikony v Klokočove v roku 1670 bolo prvým zo série zázra-
kov aj v iných oblastiach. V roku 1696 plakala ikona v Pócsi, v roku 1699 ikona 
v Mikole
v Sedmohradsku, v roku 1717 ikona v Sájopálfalva a nakoniec ikona v Ľutine v 
roku 1852. Klokočovská ikona spomedzi ostatných obrazov teda ronila slzy ako 
prvá v roku 1670. Chýr o zázraku sa veľmi rýchlo rozšíril do celého Uhorska. 
Roky sedemdesiate, ako i celé 17. storočie boli rokmi vojen na celom území 
Mukačevskej eparchie. Bojovali medzi sebou z jednej strany maďarskí magnáti – 
kalvínskej viery, z druhej strany habsburské vojská – katolíci. Obe strany sa 
vzájomne ničili, avšak horšie bolo to, že obe strany nešetrili gréckokatolícke 
chrámy a kláštory, ktoré viackrát v priebehu celého 17. storočia horeli a v nich 
zhoreli aj dokumenty. Takto to mohlo byť aj s klokočovským chrámom, ku 
ktorému sa blížilo maďarské kalvínske vojsko. Bola to pravdepodobne nedeľa 
alebo sviatok, pretože v chráme bolo veľa ľudí. Zišli sa tu, pretože počuli o 
slzení ikony Bohorodičky na ikonostase pri cárskych dverách, namaľovanej na 
drevenej doske, ktoré trvalo niekoľko dní. Ľudia v chráme ani nespozorovali, že 
do dediny vošlo maďarské kalvínske vojsko. Spamätali sa až vtedy, keď vojsko s 
krikom vbehlo do chrámu a začalo nožmi a bajonetmi rezať ikony. Keď zastali 
pred ikonou Bohorodičky, v jej očiach uvideli slzy. Vojak zdvihol bajonet, aby 
ikonu prebodol a vtedy ľudia videli, že z očí ikony cícerkami tiekli slzy. Presvätá 
Bohorodička plakala… Nevie sa, či vyľakaný vojak odstúpil od ikony, či mu 
prítomní ľudia zastali cestu k ikone, ktorú vytrhli z ikonostasu a utiekli s ňou do 
lesa. Pravdepodobne stalo sa to druhé, pretože vojaci podpálili chrám, ktorý 
zhorel. Ikona bola zachránená, aby potomkom odkázala slávu tohto zázraku.

www.klokocovgrkat.sk

Ikona

Jeho meno má grécky pôvod a znamená pastier. Pochádzal zo Smyrny, ktorá sa 
považuje za jedno z najstarších a najvýznamnejších miest Malej Ázie, dnešného 
Turecka. Od mladosti vynikal dobrotou a miernosťou, preto ho svätý apoštol Ján 
Teológ, obľúbený Kristov apoštol, ustanovil za biskupa v jeho rodisku. Bukol, 
preniknutý Svätým Duchom, urobil pre tamojšiu kresťanskú komunitu veľa dobré-
ho. Mnohých pohanov priviedol k viere v jediného Boha a prostredníctvom svätých 
tajomstiev krstu, myropomazania a Eucharistie ich urobil synmi svetla. Okrem toho 

vrúcnymi a neprestajnými modlitbami ochraňoval 
ľud pred útokom diabla. Bukol sa priatelil s Poly-
karpom, žiakom svätého apoštola Jána. Ustanovil 
ho za kňaza a krátko pred svojou telesnou smrťou, 
ktorá nastala okolo roka 100, mu odovzdal svoje 
duchovné stádo. Na mieste jeho pochovania 
čoskoro vyrástla myrta, vďaka ktorej mnohí 
nadobúdali uzdravenia. Niekto by mohol povedať: 
„V živote svätého Bukola nevidím nič mimoriad-
ne, nijaké zázraky, nijaké zvláštne divy.“ A naozaj, 
počas života na tejto zemi neurobil Bukol nič 
zarážajúce, iba žil v plnej oddanosti Kristovi. A 
predsa ho oslavujeme ako svätca. Možno dokonca 
máme svätého Bukola vo svojom liturgickom 
kalendári práve preto, aby sme si uvedomili, že 
svätosť nespočíva v konaní zázrakov, ale v 
„obyčajnej“ každodennej vernosti Božiemu 
zákonu a povolaniu, ktoré sme dostali od Krista.

Prepodobný Bukol, smyrniansky biskup 


