
PONDELOK 9. marec
Štyridsiati mučeníci zo Sebastey
Hebr 12, 1 – 10, zač. 331; Mt 20, 1 – 16, 
zač. 80 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 za zdravie a požehnanie Grego-
ra

UTOROK 10. marec
Mučeník Kodrat a spoločníci
Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Mt 10, 31 – 
11, 1, zač. 38 (HS: 155; PZ: 109)
17.30 + Pavol

STREDA 11. marec
Patriarcha Sofronios
Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18 (MM: 20, 51)
17.30 za zdravie a požehnanie Jozefí-
ny s rodinou

ŠTVRTOK 12. marec
Prepodobný vyznávač Teofan Sigrian-
sky
Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Mt 7, 24 – 8, 4; 
zač. 24 (HS: 157; PZ: 112)
17.30 + Anna Dančáková

PIATOK 13. marec
Prenesenie ostatkov Nikefora, 
konštantínopolského patriarchu
Gn 8, 4 – 21; Prís 10, 31 – 11, 12 (MM: 
21, 43, 51)
17.30 + Jozef 

SOBOTA 14. marec
Tretia zádušná sobota. Prepodobný 
Benedikt
Hebr 10, 32 – 38a, zač. 325; Mk 2, 14 – 
17, zač. 8 (HS: 162; PZ: 116)
07.00 + zapísaných v Knihe hramôt

NEDEĽA 15. marec
Tretia pôstna nedeľa – Krížupoklonná 
Mučeník Agapios a spoločníci
Hebr 4, 14 – 5, 6, zač 311; Mk 8, 34 – 9, 
1, zač. 37 (HS: 150, 211; PZ: 104, 174)
Liturgia sv. Bazila Veľkého; Hlas 7; 
11.00 hod.

PONDELOK 16. marec
Mučeníci Sabinus a Papas
Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Mt 13, 10 – 23, 
zač. 51 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Margita

UTOROK 17. marec
Prepodobný Alexej
1 Kor 1, 18 – 31, zač. 125; Mt 13, 24 – 
30, 36b – 43, zač. 52 a 54 (HS: 155; PZ: 
109)
17.30 + Ondrej, Mária, Imrich, Jakub, 
Ján

STREDA 18. marec
Arcibiskup Cyril Jeruzalemský
Gn 9, 18 – 10, 1; Prís 12, 23 – 13, 9 
(MM: 22, 53)
17.30 + Štefan, Milan, Jana, Eva

ŠTVRTOK 19. marec
Mučeníci Chryzant a Dária
Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mt 25, 14 – 30, 
zač. 105 (HS: 157; PZ: 112)
17.30 + Helena Gumanová

PIATOK 20. marec
Mučeníci z Kláštora svätého Sávu
Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26 (MM: 23, 
44, 48)
17.30 + Štefan, Mária, Ján, Terézia 

SOBOTA 21. marec
Štvrtá zádušná sobota. Prepodobný 
Jakub Vyznávač 
Hebr 6, 9 – 12, zač. 313; Mk 7, 31 – 37, 
zač. 31 (HS: 162; PZ: 116)
07.00 + Mária Mačišáková

NEDEĽA 22. marec
Štvrtá pôstna nedeľa – Jána Klimaka 
Hieromučeník Bazil
Hebr 6, 13 – 20, zač. 314; Mk 9, 17 – 31, 
zač. 40 (HS: 152, 212; PZ: 106, 175) 
Hlas 8; 08.00 hod.

zdroj: Slovo

    Aký rozdielny môže byť pohľad na to, čo potrebuje niekto z nás, si najlepšie 
môžeme predstaviť z prežívania vianočných sviatkov v minulosti. Naschvál 
uvádzam v minulosti, lebo dnes je už počas Vianoc situácia často celkom iná. 
Túžbou detí pri vianočných sviatkoch asi stále bolo aj bude dostať nejaké hračky. 
Dnes sú to výdobytky techniky v podobe mobilov, tabletov a hracích konzol. 
V minulosti to boli autíčka, bábiky, stavebnice a úplný strop bol možno bicykel. Túto 
„potrebu“ dôležitých vecí mali deti, ale práve v časoch minulých videli rodičia pre 
svoje deti iné potreby. A tak sa najčastejšie pod vianočným stromčekom našli veci na 
oblečenie, obutie, potom to boli vitamíny ukryté v pomarančoch a mandarínkach 
(keď sa ich vôbec podarilo zohnať) a popritom možno nejaká malá hračka alebo 
kniha. Inak videli dôležité veci rodičia a inak deti. 
    Dnešná druhá pôstna nedeľa nám v evanjeliu prináša príbeh z Kafarnauma. 
Z domu apoštola Petra, kde Ježiš hlásal slovo a ľudí sa tam zišlo toľko, že miesta 
nebolo už ani predo dvermi. Do tejto situácie zrazu vstupuje zvláštnym spôsobom 
malá skupina ľudí. Štyria z nich nesú piateho na lôžku, lebo je ochrnutý. A keďže sa 
nevedia dostať dovnútra dverami, urobia to po svojom – cez otvor v streche. Viete, 
čo videl Ježiš ako prvé? Čo si všimol hneď, ako celá akcia prerušila jeho vyučova-
nie? Vieru tých štyroch ľudí. On videl na tých mužoch odhodlanie pomôcť svojmu 
priateľovi. A keď videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti 
hriechy.“ Je zaujímavé, že Ježiš nespomína odpustenie hriechov pri iných ťažko 
chorých ľuďoch. Či už išlo o ochrnutých, slepých, posadnutých alebo malomocných. 
Ale práve v tomto prípade platí, čo sme si uviedli v príklade na začiatku. Ježiš vidí 
dôležitosť úplne iných vecí, ako všetci ostatní. Každý z prítomných pred sebou vidí 
jedného nehybného, zo života odpísaného chlapa a jeho absolútnu potrebu uzdrave-
nia. Navonok to Ježiš vidí tiež, ale jeho pohľad ide ďalej a hlbšie pod povrch. Preto 
zbavuje chorého človeka všetkých jeho hriechov. Ak by príbeh skončil tu, my všetci 
by sme boli sklamaní. No Ježiš nie. On vie, že mu cez očistenie všetkých jeho 
hriechov dal viac než cez telesné uzdravenie. 
    Pri dnešnom evanjeliu si všetci uvedomme, že Boží pohľad na dôležité veci bude 
stále iný než ten náš. Že v našich životných príbehoch sa napĺňa podobný scenár. Je 
tu však ešte jedna dôležitá skutočnosť, na ktorú netreba zabúdať. Na štyroch mužov 
s vierou v srdci. Aké nádherné by to bolo, keby celá farnosť mohla byť podelená na 
skupinky po štyroch. Skupinky mužov a žien, ktoré by svojou vierou a odhodlaním 
dokázali vyprosiť záchranu každému, kto ju potrebuje.

otec Marek
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Vidieť to, čo je dôležité
Mk 2, 1 – 12



► Veľký pôst. Záväzná je zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Môže sa dobro-
voľne zachovávať aj prísnejší pôst. V stredy aj v piatky v našom chráme slúžime 
Služby vopred posvätených darov (VPD). Každý utorok sa po večernej svätej 
liturgii modlíme Veľkopôstny moleben a pobožnosť Krížovej cesty je v nedeľu 
popoludní. V nedele počas Veľkého pôstu sa slávia Liturgie sv. Bazila Veľkého.
► Poďakovanie veriacich farnosti Bardejov-Vinbarg: „Milý o. Marek, milí 
veriaci, zo srdca Vám ďakujeme za pomoc pri dostavbe novej farskej budovy 
v Bardejove-Vinbargu. Sme vďační za Vaše otvorené srdcia a za finančnú pomoc 
v hodnote: Ľubovec – 704,55 eur, Janov – 302 eur, Ruské Pekľany – 75 eur. Tiež 
Vám veľmi ďakujeme za všetky Vaše modlitby. Okrem večnej odmeny nech Vám 
Nebeský Otec mnohonásobne odmení Vašu štedrosť aj pozemským dobrom. Nech 
sme všetci uistení v tom, že on sa o nás stále postará. Modlíme sa za všetkých Vás, 
dobrodincov našej farnosti.  Nech Vás všetkých žehná náš dobrý Boh.“
► Sv. liturgie v nedeľu 15. marca: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 Ľubovec
► Sv. liturgie v nedeľu 22. marca: 08.00 Janov (o. Cap); 08.00 Ľubovec; 09.30 
Ruské Pekľany
► Krížová cesta v Ľubovci. Spoločná Krížová cesta okolitých obcí bude tento rok 
v Ľubovci v nedeľu 29. marca o 15.00 hod. Chcem poprosiť všetkých ochotných o pomoc 
s pohostením pre veriacich, ktorí k nám zavítajú. V chráme bude pripravený zoznam, kde 
sa môže zapísať každý, kto môže prispieť upečením vhodných koláčov (hlavne kysnu-
tých), alebo chlebíčkov či jednohubiek. Pohostenie prídeme prevziať priamo k vám 
domov v spomínanú nedeľu predpoludním. Vopred ďakujem za ochotu. 

Oznamy
  Slava Isusu Christu!

Dôstojní otcovia, 
na základe žiadosti Ministerstva vnútra SR o uplatnenie preventívnych opatrení 
na zamedzenie šírenia nového koronavírusu Vás úctivo žiadame, aby ste informo-
vali veriacich o nasledovných usmerneniach:
Vyzývame veriacich, aby vo vlastnom záujme, aj v záujme ochrany 
zdravia ostatných veriacich, v prípade príznakov akéhokoľvek respiračné-
ho ochorenia zvážili účasť na  svätej liturgii a ostatných bohoslužbách. 

Z neúčasti na svätej liturgii v nedeľu a prikázaný sviatok ospravedlňuje nielen 
fyzická, ale aj morálna nemožnosť. Fyzická nemožnosť je napríklad choroba: 
keď človek pociťuje príznaky ochorenia, treba jednoznačne zostať doma.

Morálna nemožnosť je napríklad vtedy, keď niekto vo svedomí pociťuje, 
že účasť na svätej liturgii v danej situácii preňho môže znamenať ohroze-
nie života: objektívne môže ísť o starých a chronicky vážne chorých ľudí, 
o tých, čo sú po náročných operačných zákrokoch, o malé deti, o tehotné 
ženy, o ľudí, ktorí sa starajú o chorých, atď.  V takýchto prípadoch môžu 
dané osoby zostať doma, a prenos svätej liturgie sledovať napríklad cez 
televízne, rozhlasové alebo internetové vysielanie. (www.grkat.tv)

Je potrebné dbať na zvýšenú hygienu a častejšie upratovanie v chrámoch a pastorač-
ných centrách. Na čistenie (kľučiek na dverách, lavíc, toaliet...) je vhodné používať 
čistiace prostriedky s virucídnymi účinkami. Organizovanie pútí a spoločných 
podujatí nad rámec bohoslužieb – s účasťou väčšieho počtu veriacich – sa odporúča 
dočasne odložiť. Otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ po zvážení a konzultá-
cii s odborníkmi nariaďuje, aby sa podávanie Eucharistie v chrámoch Prešovskej 
archieparchie vykonávalo od nedele 8. marca 2020 do odvolania nasledovne:
1. Najprv prijmú Eucharistiu pod spôsobom vína deti, ktoré ešte neboli na 
prvú svätú spoveď. Eucharistiu prijmú z lyžičky.

2. Potom kňaz podáva Eucharistiu pod spôsobom chleba, rukou, ostat-
ným veriacim na ruku (z diskosa alebo inej nádoby). Veriaci majú 
k Eucharistii pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, 
kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám 
vloží do úst pred kňazom. Prosíme upozorniť veriacich vopred, aby požili 
aj omrvinky, ktoré ostanú po prijatí na dlani.

3. Nakoniec, v mimoriadnych prípadoch, kedy veriaci nie sú schopní prijať 
Eucharistiu z dlane, kňaz im podáva Eucharistiu do úst rukou opatrne ako 
posledným. 

Pri ohlásení oznamu pred začiatkom svätej liturgie prosíme upozorniť rodičov, 
ktorých deti už budú prijímať Božie Telo do dlane, aby ich rodičia pred svätým 
prijímaním usmernili. 
V chrámoch sa taktiež dočasne nariaďuje nepoužívať tetrapody s ikonami, ktoré si 
veriaci chodia uctiť bozkom, sväteničky a taktiež odporúčame z lavíc odložiť 
spoločné predmety – knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú 
z rúk do rúk. Prosíme tiež vynechať úkon uctenia si evanjelia bozkom počas utierne.
Toto nariadenie je dočasné a jeho odvolanie Vám bude včas oznámené.

S pozdravom
o. Michal Sopko

kancelár

Nariadenie Prešovskej archieparchie

Štyridsiati mučeníci (dnes Sivas,Turecko), umučení v roku 320 
po Kr. za vlády cisára Licinia, boli členmi rímskej légie Legio 
duodecima Fulminata (Dvanásta blesková légia), známej 
svojou udatnosťou. Najstaršiu správu o existencii štyridsiatich 
mučeníkov zo Sebastey podal biskup Bazil Veľký (370 – 379) 
v homílii na ich sviatok. Udalosť sa stala v roku 320 počas 
krutej zimy, keď cisár nariadil obetovať modlám. Vtedy štyrid-
siati kresťanskí vojaci odmietli splniť príkaz. Veliteľ sa ich 
pokúsil prehovárať, avšak vo viere ostali pevní, preto boli 
uväznení, vypočúvaní, mučení a napokon museli nahí stáť 
v mraze na zamrznutom jazere. Aby mučenie bolo pre nich ešte 
ťažšie, na brehu bol umiestnený parný kúpeľ, ktorý ich mal 
pokúšať zaprieť vieru. Strážca, ktorý stál v závetrí, zrazu zazrel 

neobyčajné modrasté svetlo, kde stáli mučeníci. Zdalo sa mu, akoby anjeli zleteli z nebies 
a nad hlavami mučeníkov držali jagavé koruny. Bolo ich iba tridsaťdeväť. Jeden zo 
štyridsiatich, mladík premožený bolestným mrazom, sa z posledných síl doplazil po zemi 
k strážcovi a požiadal, aby ho pustil dnu. Poklonil sa pred oltárom falošných bohov a dal 
sa vložiť do teplej vody. Jeho srdce však náhlu zmenu nevydržalo a puklo. Keď to pohan-
ský strážca videl, náhle bol osvietený Božím duchom a uveril. Rýchlo zo seba postrhával 
šaty, odložil zbroj a nahý s vyznaním viery na perách vystúpil na ľad medzi mučeníkov. 
Vtom zletel štyridsiaty anjel z neba a štyridsiata koruna nad ním zažiarila v nebeskom 
lesku. Na svitaní zmrznuté a stuhnuté zmrzačené telá štyridsiatich, ktoré ešte javili 
známky života boli vrhnuté do veľkého ohňa, spálené a popol vhodený do rieky. Avšak 
kresťania pozbierali vzácne pozostatky a relikvie boli rozmiestnené v mnohých mestách.

Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey 


