
PONDELOK 15. február
Apošt. Onezim. Začiatok Veľkého 
pôstu Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a 
vajec + pôst 
1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Lk 21, 8 – 9. 
25 – 27. 33 – 36, zač. 105; (HS: 154; 
PZ: 108)
07.00 + Stanislav Palenčár

UTOROK 16. február
Muč. kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spol.
Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 6, 1 – 13, 
zač. 16; (HS: 155; PZ: 109)
17.00 + Pavol

STREDA 17. február
Veľkomučeník Teodor Tirón
Služba VPD: Gn 1, 24 – 2, 3; Prís 2, 1 – 
22; (MM; 16, 48) 
17.00 + na úmysel darcu

ŠTVRTOK 18. február
Rímsky pápež Lev
Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 7, 7 – 11, 
zač. 20b; (HS: 157; PZ: 112)
17.00 + Ľudmila Bohušová

PIATOK 19. február
Apoštol Archippos
Služba VPD: Gn 2, 20 – 3, 20; Prís 3, 19 
– 34; (MM; 17, 41)
17.00 + Ján, Mária, Ján z rod. Lazor-
čákovej

SOBOTA 20. február
Prvá pôstna sobota. Pamiatka na div 
kolivy, ktorý urobil Teodor Tirón
Prepodobný Lev
Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Mk 2, 23 – 3, 
5, zač. 10; (HS: 207; PZ: 170)
07.00 + Jozef Kal

NEDEĽA 21. február
Prvá pôstna nedeľa. Nedeľa ortodoxie
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 11, 24 
– 26. 32 – 40; 12, 1 – 2a, zač. 329b; Jn 
1, 43 – 51, zač. 5; (HS: 148, 208; PZ: 
101, 171), hlas 5.; 11.00 hod.

PONDELOK 22. február
Mučeníci v Eugeniu
Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 18, 10 – 20, 
zač. 75; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Mária Lazorčáková

UTOROK 23. február
Hieromučeník Polykarp
Gal 6, 2 – 10, zač. 214, Mt 4, 25 – 5, 13, 
zač. 10; (HS: 155; PZ: 109)
17.00 za uzdravenie a požehnanie 
Mikuláša a Martina

STREDA 24. február
Prvé a druhé nájdenie hlavy Jána 
Krstiteľa
Služba VPD: Gn 4, 16 – 26; Prís 5, 15 – 23, 
6, 1 – 3a; 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 11, 2 
– 15, zač. 40; (MM 19, 46; HS: 156; PZ: 111)
17.00 za zdravie a požehnanie rod. 
Štofanovej a Šebešovej

ŠTVRTOK 25. február
Arcibiskup Taras
1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 5, 27 – 32, 
zač. 13; (HS: 157; PZ: 112)
17.00 + Martin Timko

PIATOK 26. február
Biskup Porfyrios
Služba VPD: Gn 5, 32 – 6, 8,; Prís 6, 20 
– 7, 1; (MM 20, 41, 51)
17.00 za zdravie a požehnanie rod. 
Štofanovej, Čandovej a Haraksimovej

SOBOTA 27. február
Druhá zádušná sobota
Prepodob. vyznávač Prokop Dekapolita
Hebr 3, 12 – 16, zač. 309; Mk 1, 35b – 
44, zač. 6; (HS: 162; PZ: 116)
07.00 + Helena Gumanová

NEDEĽA 28. február
Druhá pôstna nedeľa
Prepodobný vyznávač Bazil
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 1, 10 – 2, 
3, zač. 304; Mk 2, 1 – 12, zač. 7; (HS: 149, 
209; PZ: 103, 173), hlas 6.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

Liturgický program

    Dnešná nedeľa má svojím postavením zvláštny charakter, pretože ňou vstupujeme do 
pôstneho obdobia – Svätej štyridsiatnice. V popoludňajšom čase, pri modlitbe večierne si 
kňaz aj navonok, symbolicky, dáva dole svetlé rúcho a berie na seba epitrachil tmavej – 
pôstnej farby. Večiereň má v tomto, teraz už pôstnom čase, aj osobité zakončenie s veľký-
mi poklonami. Po večierni ešte môže nasledovať obrad vzájomného zmierenia. Pri ňom 
sa najprv kňaz pokloní pred veriacimi a hovorí: „Požehnajte a odpustite mne hriešnemu, 
ctihodní bratia a sestry, čím som zhrešil v tento deň a po všetky dni svojho života, slovom, 
skutkom alebo myšlienkou i všetkými mojimi zmyslami duševnými i telesnými.“ Ľudia 
na to odpovedajú: „Boh nech ti odpustí a zmiluje sa nad tebou, ctihodný otče.“ A potom 
sa úlohy vymenia, všetci spoločne odprosujú kňaza a on nad nimi podobne vyslovuje 
slová odpustenia. V úplnom závere obradu si všetci navzájom dávajú bozk pokoja.
     Načo to všetko? Lebo práve tak je potrebné vstúpiť do pôstneho času. 
   Po predchádzajúcich nedeliach, keď sme počúvali nádherné obrazy podobenstiev o 
mýtnikovi a farizejovi, o márnotratnom synovi či o poslednom súde, evanjelium 
dnešnej predpôstnej nedele je veľmi jednoduché a strohé. Ježiš v ňom hovorí: „Ak vy 
odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpus-
títe ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“ A ďalej dodáva: „Keď sa ty postíš, 
pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý 
je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ 
    Počujete, čo Ježiš hovorí? Boh, Otec vidí všetko! Všetko, čo sa deje v skrytosti. 
Vidí tak dobré veci nášho života, ako aj tie zlé. Ale to nie je to hlavné, na čo Ježiš 
poukazuje. On hovorí, že Otec chce každého odmeniť za to, čo je dobré, a odpustiť 
to, čo je zlé. A verte mi, že každý z nás, má toho druhého viac – toho, čo je potrebné 
odpustiť. Lebo tu neplatí norma, ako sa sami sebe páčime a ako sme sami so sebou 
spokojní. Tu platí norma, ktorú nám ukazuje Otec. Tou normou je Ježiš. On sám je 
naším zrkadlom. Zrkadlom, ktoré sa nepýta, či si bol dnes trocha lepší k svojej man-
želke, manželovi, deťom, rodičom, bratom, susedom... Ale či ich miluješ tak, ako ich 
miluje on. Či sa k nim, aj ku všetkým ostatným blížnym správaš tak, ako by to urobil 
Ježiš. Či máš v sebe lásku, ktorá dáva život. To kvôli tomu nám Boh dáva pôstny čas. 
Ako prostriedok našej premeny a tiež ako cestu k nášmu cieľu. Totiž v každom zápase 
(a ja si myslím, že môžeme celkom spokojne náš pozemský život k zápasu prirovnať) 
je dôležité hľadieť na cieľ. Ak cieľ stojí za to, budem znova a znova robiť všetko 
preto, aby som ho dosiahol. Aj keď sa mi práve nedarí. Aj keď padnem. A verte mi, 
že takú krásu a takú odmenu, akú Otec pre nás pripravil, nikde na zemi nenájdete. 
    Práve teraz, v týchto „výnimočných“ podmienkach, keď si doma, keď na teba nikto 
nehľadí, keď ťa nikto nekontroluje ani nesúdi, prijmi pôst. Prijmi ho ako prostriedok 
k vlastnej premene aj ako cestu, ktorá sa nekončí len Veľkou nocou, ale vedie ešte 
ďalej, k Otcovi.

otec  Marek
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Premena a cieľ
Mt 6, 14 – 21



► Prvý deň Veľkého pôstu. V pondelok 15. februára je prvý deň Veľkého pôstu. V 
tento deň sa zachováva prísny pôst. Zdržiavame sa mäsa, mlieka, vajec. Raz do dňa sa 
môžeme najesť sa dosýta, okrem toho je možné menšie občerstvenie. 
► Veľký pôst. V čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. 
Kto chce, môže dobrovoľne zachovávať aj prísnejší pôst.
► Slávenie svätých liturgií. Aj nasledujúce dva týždne sa liturgický a bohoslužobný 
program prispôsobuje pokračujúcemu lockdownu. Nielen bohoslužby, ale aj celé ostatné 
prežívanie pôstneho času so všetkým, čo k nemu patrí, tak ako liturgie vopred posväte-
ných darov, Veľkopôstny moleben, Veľký kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho či pobož-
nosť krížovej cesty budete môcť sledovať len sprostredkovane cez televíziu či internet. 
Napriek tomu vás chcem povzbudiť, aby ste kvôli vonkajším obmedzeniam nere-
zignovali. Najlepšie je vopred si pripraviť vlastný program na celé obdobie pôstu. 
Rozhodnúť sa, ktorý deň v priebehu týždňa, o akej hodine, akú kajúcu pobožnosť sa 
pomodlíme (spoločne v rodine alebo súkromne). 
► Televízne prenosy. V dňoch 15. – 18. februára (pondelok – štvrtok) vstúpime do 
Svätej štyridsiatnice spoločnou modlitbou s biskupmi našej cirkvi. Každý večer o 
20.00 hod. bude vysielaný prostredníctvom TV ZEMPLÍN, TV LOGOS aj sociál-
nych sietí priamy prenos modlitby Veľkého povečeria s Kánonom sv. Andreja Kréts-
keho. Tento kánon, rozdelený na štyri časti, sa číta na Veľkom povečerí v prvých 
štyroch dňoch Veľkého pôstu (celý kánon sa modlí v stredu večer piateho týždňa 
Svätej štyridsiatnice). Jeho cieľom je práve to, aby bol pred nami odhalený náš 
hriech a aby nás viedol k pokániu. Program: 15. február – Katedrála sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove (vladyka Ján Babjak SJ); 16. február – Katedrála Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach (vladyka Cyril Vasiľ SJ); 17. február –  Katedrála Povýše-
nia sv. kríža v Bratislave (vladyka Peter Rusnák); 18. február – Gréckokatolícky 
seminár bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove (špirituál otec Jozef Harvilko). 
► Príspevok na potreby farnosti. Ak by niekto chcel prispieť na potreby farnosti, 
uvádzam číslo účtu našej farnosti v SLSP: SK97 0900 0000 0051 6616 6265.

Oznamy

    V dnešnú nedeľu sa vo všetkých chrámoch číta Pastiersky list KBS k sčítaniu 
obyvateľstva. Spomína sa v ňom 100. výročie vysviacky troch slovenských biskupov 
Mariána Blahu pre Banskobystrickú diecézu, Karola Kmeťka pre Nitrianske biskup-
stvo a Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu ako významný historický medzník, ktoré-
ho korene siahajú až do cyrilo-metodského obdobia. Nitra totiž bola zvolená pred sto 
rokmi ako miesto konsekrácie biskupov práve pre svoju historickosť, ako „mesto 
Metodovo“, a pôsobenie týchto biskupov bolo pokračovaním v brázde cyrilo-metod-
skej misie. Oživenie cyrilo-metodských hodnôt je inšpiratívne aj pre dnešného člove-
ka, v časoch, keď sa zdanlivo končí a zaniká tradičná kultúra, pribúdajú pocity neisto-
ty, úzkosti a vyprázdnenosti. Slová pápeža sv. Jána Pavla II. – vyrieknuté 30. júna 
1995 v Nitre stále platia: „Drahí priatelia, uvedomte si, aký neoceniteľný je dar, ktorý 
ste dostali od Boha. Dostal sa k vám po dlhej ceste generácií od čias svätého Cyrila 
a Metoda. Prijmite ho v zodpovednej slobode a usilovne ho zveľaďujte.“ Otcovia 
biskupi pripomínajú, že dar viery zveľaďujeme aj hlásením sa k náboženským hodno-
tám v nasledujúcich dňoch pri sčítaní obyvateľstva. „Každého, kto mňa vyzná pred 
ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach,“ povedal Pán Ježiš v 
evanjeliu (Matúš 10, 32). Pozývajú nás využiť túto príležitosť na potvrdenie toho, že 
náležíme Kristovi a jeho Cirkvi. Naša viera nemôže zostať iba „na papieri“, ale má 

Z pastierskeho listu biskupov Slovenska

sa uskutočňovať konkrétnym spôsobom: v modlitbe, bohoslužbe, v praktizovaní 
lásky k Bohu a k blížnemu, v prejavoch telesného aj duchovného milosrdenstva. V 
nastávajúci čase máme hovoriť o viere, pozývať k nej tých, ktorí sa vzdialili. Inten-
zívnejšie svedčiť o pôsobení Boha v našich životoch, aby svet aj naším prostredníc-
tvom počul o Božej láske, aby sa nielen skrze naše slová, ale najmä skutky dozvedel 
o jeho dobrote. „Modlitbou nezmeškáš, almužnou neschudobnieš“, učili naši rodičia. 
Praktizujme to aj v dnešnej dobe. Robme, čo je v našich silách, aby nik nezostal 
pozadu, vylúčený, skartovaný, aby sa na nikoho nezabudlo. Aj pri očakávanom 
sčítaní nech sú kňazi aj ostatní veriaci ochotne nablízku tým, ktorí nemajú k dispozí-
cii moderné technológie. Pomôžme najmä seniorom a bratom a sestrám, ktorí môžu 
mať obavy, či ťažkosti s elektronickými prostriedkami. Vydávajme v každej situácii 
živé svedectvo o viere, ktorú sme od predchádzajúcich generácií prijali, o nádeji a 
láske, ktoré uchovávame v našich srdciach. Na záver nás pozývajú k modlitbe zomie-
rajúceho svätého Konštantína-Cyrila. Jeho deň narodenia pre nebo (14. február 869) 
si dnes pripomíname: „Pane, Bože môj, zachovaj verné stádo, nad ktorým si ustano-
vil mňa, nie súceho a nehodného svojho sluhu. Zbav ho bezbožnej a pohanskej zloby. 
[...] Všetkých spoj do jednoty, učiň ho ľudom znamenitým, jednomyseľným v 
pravej viere [...] spravuj ich svojou mocnou pravicou, skry ich pod ochranu svojich 
krídel, aby všetci chválili a slávili tvoje meno.“

    Svätý Otec František pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za 
patróna Katolíckej cirkvi napísal apoštolský list Patris corde – So srdcom otca. 
V našom farskom hlásniku si postupne na pokračovanie uvádzame celé znenie 
tohto apoštolského listu.
   

  2. Otec nežnej lásky
 

    Jozef videl Ježiša deň za dňom rásť „v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí“ 
(Lk 2, 52). Tak ako urobil Pán s Izraelom, aj on učil Ježiša chodiť, držiac ho za ruku: 
bol pre neho ako otec, ktorý ho berie na ramená a skláňa sa k nemu, aby ho nachoval 
(porov. Oz 11, 3 – 4). 
    Ježiš videl v Jozefovi Božiu nežnú lásku: „Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa 
Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja“ (Ž 103, 13). 
Jozef zaiste opakovane počul v synagóge pri modlitbe žalmov, že Boh Izraela je 
Bohom nežnej lásky, že je dobrý ku každému a „milostivý ku všetkým svojim stvore-
niam“ (Ž 145, 9). 
    Dejiny spásy sa uskutočňujú „proti nádeji v nádeji“ (Rim 4, 18), teda prostredníc-
tvom našich slabostí. Veľmi často si myslíme, že Boh sa spolieha len na našu dobrú 
a víťaznú stránku, pokým v skutočnosti sa väčšina jeho plánov realizuje prostredníc-
tvom a napriek našej slabosti. Preto môže sv. Pavol povedať: „A aby som sa nevyvy-
šoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári, aby som sa 
nevyvyšoval. Preto som tri razy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa, ale on mi 
povedal: ,Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabostiʻ“ (2 Kor 12, 
7 – 9).
    Ak je toto perspektíva poriadku spásy, musíme sa naučiť prijímať našu slabosť s 
hlbokou nežnosťou.
    Zlý nás núti hľadieť na našu krehkosť negatívne, Duch ju však vynáša na svetlo 
s nežnou láskou. Nežnosť je najlepší spôsob ako sa dotýkať toho, čo je v nás krehké. 

Rok svätého Jozefa


