
PONDELOK 10. február
Mučeník Charalampés
1 Jn 2, 18 – 3, 10, zač. 71; Mk 11, 1 – 
11, zač. 49; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Anna Dančáková

UTOROK 11. február
Biskup Blažej
1 Jn 3, 10b – 20, zač. 72; Mk 14, 10 – 
42, zač. 64; (HS: 155; PZ: 109)
17.30 + Cyril

STREDA 12. február
Arcibiskup Meletios
1 Jn 3, 21 – 4, 6, zač. 73; Mk 14, 43 – 
15, 1, zač. 65; (HS: 156; PZ: 111)
17.30 za zdravie a požehnanie Jozefa 
s rod.

ŠTVRTOK 13. február
Prepodobný Martinián
1 Jn 4, 20 – 5, 21, zač. 74; Mk 15, 1 – 
15, zač. 66; (HS: 157; PZ: 112)
17.30 + z rodiny Baranovej a Maričá-
kovej

PIATOK 14. február
Odchod do večnosti sv. Cyrila
2 Jn 1, 1 – 13, zač. 75; Mk 15, 22. 25. 33 
– 41), zač. 68; (HS: 364; PZ: 342)
17.00 + Helena Gumanová

SOBOTA 15. február
Mäsopôstna sobota – prvá zádušná
Apoštol Onezim
1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; Lk 21, 8 – 
9. 25 – 27. 33 – 36, zač. 105; (HS: 162; 
PZ: 116)
07.00 + za zosnulých zapísaných 
v Knihe hramôt

NEDEĽA 16. február
Mäsopôstna nedeľa – o Kristovom 
súde
1 Kor 8, 8 – 9, 2, zač. 140; Mt 25, 31 – 
46, zač. 106; (HS: 145, 203; PZ: 99, 
165)
Hlas 3.; 11.00 hod. 

PONDELOK 17. február
Veľkomučeník Teodor Tirón
3 Jn 1, 1 – 15, zač. 76; Lk 19, 29 – 40; 
22, 7 – 39, zač. 96; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Helena Gumanová

UTOROK 18. február
Rímsky pápež Lev
Júd 1, 1 – 10, zač. 77; Mk 22, 39 – 42. 45b 
– 71. 23, 1, zač. 109; (HS: 155; PZ: 109)
17.30 za zdravie a požehnanie Gabrie-
la, Patrika

STREDA 19. február
Apoštol Archippos
Rim 14, 6 – 9, zač. 113; Mt 26, 57 – 75, 
zač. 109; (HS: 156; PZ: 111)
17.30 + Milan

ŠTVRTOK 20. február
Prepodobný Lev
Júd 1, 11 – 25, zač. 78; Lk 23, 1 – 34a. 
44 – 56, zač. 110; (HS: 157; PZ: 112)
17.30 + Helena Paločková

PIATOK 21. február
Prepodobný Timotej zo Symbolov
Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Jn 19, 25 – 37, 
zač. 61; (HS: 159; PZ: 114)
17.30 za zdravie a požeh. Márie s rod. 

SOBOTA 22. február
Syropôstna sobota – spomienka úctyhod-
ných pôstnikov
Rim 14, 19 – 26, zač. 115; Mt 6, 1 – 13, 
zač. 16;  (HS: 204; PZ: 167)
07.00 za zdravie a požehnanie Beáty s 
rodinou
15.30 sobáš: Terézia Harausová a Jozef 
Bartko

NEDEĽA 23. február
Syropôstná nedeľa – o vyhnaní praro-
dičov z raja
Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Mt 6, 14 – 
21, zač. 17; (HS: 147, 206, 155; PZ: 100, 
168, 109)
Hlas 4.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

     Podobenstvo o márnotratnom synovi patrí medzi tie najznámejšie, a zároveň aj 
najkrajšie príbehy Nového zákona. Je to príbeh návratu mladšieho syna, otcovho 
prijatia, ale aj hnevu staršieho syna. Na prvý pohľad to vyzerá tak, že všetko, celý 
problém zapríčinila strata majetku. Veď mladší syn si pár dní po tom, čo mu otec dal 
jeho časť dedičstva, všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok 
hýrivým životom premárnil. Je zaujímavé, že v tej krajine zrazu nastal veľký hlad. 
Práve vtedy, keď on prišiel o všetko, prichádza bieda. (Mne ten kraj pripomína 
miesto, kde vlastne všetci žili iba z neho.) A tak ho prázdne vrecká aj brucho vedú do 
služby u istého obyvateľa (ešte stále) v tej istej krajine. Dostane sa k sviniam a závidí 
im. Viem si predstaviť, že niekto závidí orlovi zrak alebo gepardovi rýchlosť. Ale 
závidieť svini, že je sýta, to musí byť riadne zúfalstvo. No práve z toho zúfalstva 
prichádza rozhodnutie vrátiť sa domov. 
     V čom spočíva tragédia príbehu? Sú to naozaj premárnené peniaze a stratený 
majetok? Ak by mladší syn bol stále pri peniazoch alebo keby získal ešte väčší maje-
tok, ako mal na začiatku, bolo by všetko v poriadku? Nie. Lebo príbeh nie je v prvom 
rade o premárnených alebo nadobudnutých peniazoch. Je to príbeh o láske v otco-
vom dome. O láske s ktorou sa otec chce deliť. Márnotratný syn stratil ešte pred 
svojím majetkom niečo oveľa drahšie. Stratil dôveru k svojmu otcovi. Premárnil a 
zahodil dobrotu a lásku, ktorá mu možno zovšednela. A keď sa vracia späť, keď je 
rozhodnutý postaviť sa v pokore pred otca, nehľadá iba chlieb. Hľadá domov. Hľadá 
prijatie. 
    Čo drahé ste už vo svojom živote hľadali? Čo ste stratili a túžili ste to nájsť? 
Z takých drahších vecí si spomínam na svoju stratenú zlatú retiazku vo štvrtom 
ročníku základnej školy. Aj na hodinky, ktoré som stratil pravdepodobne na ľutin-
skom odpuste pred pár rokmi a dostal som ich k vysviacke. Aj keď som sa snažil 
nájsť ich, nevyšlo to. Stratil a premárnil som veľa času pri hlúpostiach a nepodstat-
ných veciach. A to už nikdy nenájdem. Ale dnešné podobenstvo nás pobáda k tomu, 
aby sme hľadali a našli ešte niečo oveľa cennejšie. Dôveru v Božiu lásku. Aby sme 
hľadali svoj domov, ktorý je v Božej blízkosti. Ak som totiž túto dôveru stratil, som 
ten najväčší chudák bez ohľadu na to, či mám peniaze, alebo nie. Ak nemám domov 
– miesto pokoja pre svoje vnútro, ešte stále som stratený syn. 
     Dnešná nedeľa je pozvaním pre každého, kto sa cíti byť stratený, aby odišiel 
z krajiny, ktorá ho oberá o život a sily. Z krajiny, ktorá sa nikdy nemôže stať domo-
vom – z tohto sveta – a vrátil sa k svojmu Otcovi.

otec Marek
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► Zádušná sobota. Sobota 15. februára je prvá zádušná sobota v tomto roku. Svätá 
liturgia za zosnulých zapísaných v Knihe hramôt spolu s panychídou bude ráno 
o 07.00 h. Hramoty na tento rok si môžete obnoviť v priebehu týždňa v sakristii 
u cerkovníčky p. Rusinkovej.
► Sväté liturgie v nedeľu 16. februára: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec 
► Evanjelizačný večer.  V utorok 11. februára sa o 18.00 h v Prešove v kine Scala 
uskutoční evanjelizačný večer z cyklu Tajomstvo nekonečného života s názvom 
Prameň života. Hosť večera: otec Štefan Paločko, pedagóg GTF PU v Prešove.
► Sväté liturgie v nedeľu 23. februára: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec
► Ruženec za Slovensko. V nedeľu 23. februára sa v popradskej Aréne uskutoční 
celoslovenské modlitbové stretnutie Ruženec za Slovensko. Program so svedectva-
mi a modlitbou ruženca sa začne o 13.00 h a vyvrcholí o 20.00 h archijerejskou 
svätou liturgiou, ktorú bude sláviť Mons. Jána Babjak, prešovský arcibiskup metro-
polita, za účasti ďalších biskupov, kňazov a veriacich z celého Slovenska.  Svedec-
tvá: katolícky kňaz Dominik Chmielewski z Poľska (venuje sa spiritualite mužov), 
hostia z Medžugoria: vizionárka Mirjana Dragičevičova-Soldová, Goran Čurkovič, 
obrátený narkoman, a Terka Gažiová zo spoločenstva Máriino svetlo. Stretnutie je 
modlitebné a nie politické. Kvôli organizácii je potrebná registrácia na internete.
► Poďakovanie. Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie ďakujú za pomoc 
pri podpore projektu Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove. Vďaka hlasom projekt 
získal úspešné 4. miesto  (6284 SMS hlasov) a zaradil sa medzi 10 najlepších 
a podporených projektov Slovenska. Aj vďaka vašej ochote si Dom sv. Kozmu 
a Damiána určite pomôže pri riešení potrieb svojich klientov.

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

Putovanie ikony
    Čo sa stalo s Klokočovskou ikonou po zázraku? Z dokumentu Budínskeho 
archívu z roku 1711 uverejneného v knihe J. Balogha Munkács – vár története 
(Dejiny Mukačevského zámku)  sa dozvedáme, že po zázraku ikona z Klokočova 
bola odnesená do Prešova a umiestnená v pokladnici drahocenností mesta Prešova. 
Je jasné, že zázrak – slzenie ikony, vyvolal rozruch a mesto Prešov zasiahlo.
    Z Klokočova bola ikona odnesená a možno si domyslieť, že právom mocnejšieho. 
Kedy to bolo, nevieme. Z dokumentu je jasné, že sa ikona ocitla v rukách grófky 
Žofie Báthoryovej, manželky grófa a kniežaťa Juraja II. Rákociho, majiteľky 
Mukačevského zámku, ktorá po smrti svojho manžela zanechala kalvínsku vieru 
a stala sa katolíčkou. Táto kňažná zobrala ikonu z Prešova na základe toho, že 
Mukačevské biskupstvo bolo jej majetkom. Kňažná umiestnila ikonu v kaplnke 
Mukačevského zámku. Zdá sa, že kňažná sa stala katolíčkou pod vplyvom zázraku 
slzenia ikony. Vtedy, keď maďarskí magnáti, takmer všetci kalvíni, prenasledovali 
Gréckokatolícku cirkev, Žofia Báthoryová sa stala dobrodincom východného 
obradu. Ako hovoria uvedené dokumenty, ikona bola vo veľmi veľkej úcte. Žofia 
ozdobila ikonu množstvom drahokamov, rubínov, smaragdov, diamantov a 
neobyčajne drahými látkami. Ikonu musela vziať z Prešova veľmi skoro po zázraku, 
pretože slzenie bolo roku 1670 a ona zomrela roku 1680. Po smrti kňažnej kloko-
čovská ikona ostala v zámockej kaplnke zámku. Majiteľom zámku sa stal jej syn 
František I. Rákoci, ktorý čoskoro zomrel. Vdova po ňom Ilona Zrinyi sa vydala za 
Imricha Tököliho, ktorý viedol povstanie proti Habsburgovcom.    
    Po potlačení povstania utiekol do Turecka. Jeho manželka Ilona Zrinyi v roku 
1688 odišla z Mukačeva do Viedne a v roku 1692 odišla za svojím manželom do 
Turecka. Medzi drahocennosťami si odniesla aj klokočovskú ikonu. Čoskoro však 
zomrela (1703). Jej syn z prvého manželstva, známy František II. Rákoci (jeho ostat-
ky sú pochované v krypte Dómu sv. Alžbety v Košiciach), vyvolal proti Habsburgov-
com nové povstanie. Klokočovskú ikonu priniesol z Turecka a znovu ju uložil 
v kaplnke Mukačevského zámku. Po likvidácii Rákociho povstania a obsadení 
zámku cisárskym vojskom bola klokočovská ikona 11. augusta odnesená ako 
vojnová korisť do Viedne do cisárskej kaplnky. Po odnesení klokočovskej ikony na 
cisársky dvor do Viedne sa ozvalo mesto Prešov, ktoré si na zázračnú ikonu nároko-
valo. Pravdepodobne to bolo aj pod vplyvom prešovských biskupov. Kráľovná 
Mária Terézia, veľký dobrodinec východného obradu, prikázala zhotoviť kópiu 
klokočovskej ikony a túto až jej syn Jozef II. poslal do Prešova. Originál zázračnej 
ikony však ostal vo Viedni na cisárskom dvore. Kópiu ikony údajne nama-
ľoval maliar F. G. Kramer a ikona bola slávnostne prenesená a odovzdaná mestu Pre-
šov. Odnesením kópie ikony do Prešova boli poverení významní úradníci cisárskeho 
dvora: michalovský gróf Ján Filip Staray a cisársky komorník Ján Neuhold. Tak roku 
1789 Prešov po 119 rokoch mal znovu ikonu Prečistej Bohorodičky, aspoň ako 
kópiu. Ako historická pamiatka visela na stene v expozičnej sieni magistrátu.

podľa www.klokocovgrkat.sk

Ikona

Archipos bol jedným zo sedemdesiatich apoštolov. 
Meno má grécky pôvod a znamená majster koní. 

Apoštol Pavol Archipa spomína v Liste Kolosanom: „A Archippovi povedzte: ,Usiluj sa 
plniť službu, ktorú si dostal v Pánovi!  ̒Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje 
okovy! Milosť nech je s vami.“ (Kol 4, 17 – 18) aj v Liste Filemonovi, v ktorom ho nazval 
svojím spolubojovníkom: „Pavol, väzeň Krista Ježiša, a brat Timotej milovanému Filemono-

vi, nášmu spolupracovníkovi, sestre Apfii, nášmu spolu-
bojovníkovi Archippovi a cirkvi, ktorá je v tvojom dome: 
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a Pána Ježiša 
Krista (Fil 1, 1 – 3). V meste Kolosy bolo v dome Filemo-
na kresťanské spoločenstvo. V tom čase apoštoli vysväti-
li svojich učeníkov na biskupov; niektorých na stálych 
miestach a iných ako misionárov, ktorí cestovali na rôzne 
miesta. Filemon bol jedným z nich. Apfia, Filemonova 
manželka, hostila domácu cirkev a slúžila jej. V čase 
pohanského sviatku bohyne Artemis sa veriaci kresťania 
v Kolosách podľa zvyku zhromaždili v dome Filemona 
na modlitbu. Pohanom, ktorí sa o tom dozvedeli, sa poda-
rilo zadržať v dome všetkých kresťanov aj ich predstave-
ných – Filemona, Apfiu a Archipa. Spočiatku ich bili a 
šľahali, potom ich do pol pása zahrabali do zeme a kame-
ňovali. Zabili Filemona a Apfiu, doráňaného Archipa 
nechali na pobavenie deťom, ktoré ho dorezali nožmi.

Svätý apoštol Archipos


