
PONDELOK 1. marec
Prepodobná mučeníca Eudokia
Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Mt 5, 42 – 48, 
zač. 15; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Helena Sabolová

UTOROK 2. marec
Hieromučeník Teodot
Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Mt 10, 31 – 
11, 1, zač. 38; (HS: 155; PZ: 109)
17.00 za uzdravenie Marty a Márie

STREDA 3. marec
Mučeníci Eutropios, Kleonik a Bazi-
lisk
Služba VPD: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 
18; (MM: 20, 51)
17.00 + Peter

ŠTVRTOK 4. marec
Prepodobný Gerasim od Jordána
Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Mt 7, 24 – 8, 4, 
zač. 24; (HS: 157; PZ: 112)
17.00 + Štefan, Anna, Štefan, Alžbeta

PIATOK 5. marec
Mučeník Konón
Služba VPD: Gn 8, 4 – 21; Prís 10, 31 – 
11, 12; (MM: 21, 43, 53)
17.00 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

SOBOTA 6. marec
Tretia zádušná sobota. Mučeníci 
z Amoria
Hebr 10, 32 – 38a, zač. 325; Mk 2, 14 – 
17, zač. 8; (HS: 162; PZ: 116)
07.00 + za zosnulých zapísaných 
v Knihe hramôt

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

PONDELOK 8. marec
Prepodobný vyznávač Teofylakt
Flp 2, 5 – 11; zač. 240; Mt 13, 10 – 23; 
zač. 51; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + z rod. Štofanovej a Mačišákovej

UTOROK
9. marec
Štyridsiati mučeníci zo Sebastey
Hebr 12, 1 – 10, zač. 331; Mt 20, 1 – 16, 
zač. 80; (HS: 366; PZ: 344)
17.00 za zdravie a požehnanie Jozefa, 
Márie, Michala a Heleny

STREDA 10. marec
Mučeník Kodrat a spoločníci
Služba VPD: Gn 9, 18 – 10, 1; Prís 12, 
23 – 13, 9; (MM: 20, 51)
17.00 za uzdravenie Marcely

ŠTVRTOK 11. marec
Patriarcha Sofronios
Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mt 25, 14 – 30, 
zač. 105; (HS: 211; PZ: 174)
17.00 + Marcel, Irena, Bartolomej, Ján 
(kvôli pohrebu preložená z 10.2.)

PIATOK 12. marec
Prepodobný vyznávač Teofan Sigriansky
Služba VPD: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 
26; (MM: 23, 44, 48) 
17.00 + Martin Timko

SOBOTA 13. marec
Štvrtá záduš. sobota. Prenesenie ostat-
kov Nikefora, konšt. patriarchu
Hebr 6, 9 – 12, zač. 313; Mk 7, 31 – 37, 
zač. 31; (HS: 162; PZ: 116)
07.00 za zdravie a požehnanie Marka 
s rodinou

NEDEĽA 14. marec
Štvrtá pôstna nedeľa – Jána Klimaka. 
Prepodobný Benedikt
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 6, 13 – 
20, zač. 314; Mk 9,17 – 31, zač. 40; (HS: 
152, 212; PZ: 107, 174)
Hlas 8.; 11.00 hod. 

zdroj: Slovo

Liturgický program

    Poznáte ten typ ľudí (a možno medzi nich aj patríte �), ktorí keď sa pre niečo 
rozhodnú, tak to musí byť hneď. Dostanú nápad, zdá sa im, že dobrý, tak to musí byť 
vybavené nie o hodinu alebo o päť minút, ale hneď. Presne o takých ľuďoch sa píše 
v dnešnom nedeľnom evanjeliu. Nie vždy to musí pri takých „rýchlych“ nápadoch 
dopadnúť dobre, ale teraz to vyšlo. 
    Máme za sebou (až sa mi tu žiada doplniť, že ani nevieme ako) druhý týždeň Svätej 
štyridsiatnice – Veľkého pôstu a dnešné evanjelium hovorí o Ježišovom príchode do 
Kafarnauma. Bol v Petrovom dome, hlásal slovo a okolo neho bolo toľko ľudí, že 
nebolo miesta ani predo dvermi. A zrazu do rozbehnutého programu vstupujú štyria 
zaujímaví chlapíci s neprekonateľne dobrým nápadom. Majú priateľa, ktorý je ochr-
nutý. Oni mu nevedia pomôcť, ale pred niekoľkými dňami tam Ježiš vykonal nesku-
točné zázraky. Musia ho k nemu dostať a hneď. Nesú ho na lôžku, lenže všetky 
prístupové cesty k Ježišovi sú obsadené. Pri tomto príbehu sa mi stále vynára otázka, 
prečo tí štyria nepočkali, kým sa neskončí ohlasovanie. Kým Ježiš nevyjde von z 
domu. Jediné vysvetlenie vidím v tom, že naposledy, keď sa Ježiš v meste dlho do 
noci venoval chorým a posadnutým, nad ránom sa utiahol na pusté miesto modliť sa, 
a potom z Kafarnauma odišiel. Všetci ho hľadali, ale on sa vybral do susedných 
miest a dedín. Teraz sa to nesmie zopakovať. Nemôže im ujsť. 
    Verím, že všetci veľmi dobre viete, čo tá štvorčlenná partia vymyslela. Odkryli 
strechu na mieste, kde bol Ježiš, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. 
Viem si celkom dobre predstaviť, ako sa v tej chvíli Ježiš pozeral hore (možno aj 
neveriacky krútil hlavou) a – usmieval sa. On mal zvláštny vzťah k neodbytným 
ľuďom a viackrát ich použil ako vzor modlitby (Kanaánčanka, slepec pri Jerichu, 
podobenstvo o neodbytnom priateľovi). Keď sa pozrel nahor, nielenže nevidel 
žiadnu drzosť či nátlak. Naopak, videl vieru mužov a nesklamal ich. Len vylepšil ich 
snahu pomôcť priateľovi. Ukázal im, že nevidia a nevedia všetko. Doviedol uzdrave-
nie k dokonalosti. Najprv mu „stvoril srdce čisté“, a potom ho zbavil ochrnutia. 
    Pôst je zvláštnym časom Božej blízkosti. Napomáha mu ticho, ktoré máme vyhľa-
dávať (nielen vypnúť telku a zapnúť rádio). Čas, ktorý môžeme ušetriť, keď nevyvá-
rame (dvakrát v týždni môže byť aj suchá strava) a nemusíme umývať kopu riadov.  
Ak pripravíš dobré podmienky, ak pripravíš cestu, Pán sa priblíži. Volaj naňho, ako 
kedysi Abrahám: „Pane, ak nachádzam milosť v tvojich očiach, neobíď svojho 
služobníka“ (Gn 18, 3). Využi Božiu blízkosť v tomto milostivom čase tak ako štyria 
priatelia, aby si mohol byť očistený a požehnaný najprv ty, a potom všetci, ktorých 
pred Ježišovu tvár prinesieš.

otec  Marek
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Chopiť sa príležitosti
Mk 2, 1 – 12



► Slávenie svätých liturgií. Aj nasledujúce dva týždne sa liturgický a bohoslužobný 
program zatiaľ prispôsobuje pokračujúcemu lockdownu. Nielen bohoslužby, ale aj celé 
ostatné prežívanie pôstneho času so všetkým, čo k nemu patrí, tak ako liturgie vopred 
posvätených darov, Veľkopôstny moleben, Veľký kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho či 
pobožnosť krížovej cesty budete môcť sledovať len sprostredkovane cez televíziu či 
internet. Odporúčam hlavne internetovú TV ZEMPLÍN a TV LOGOS, kde sú liturgické 
slávenia a pobožnosti v našom východnom obrade.
► Veľký pôst. V čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. 
Kto chce, môže dobrovoľne zachovávať aj prísnejší pôst.
► Zbierka na charitu. S pôstnym časom je už tradične spojená aj jarná zbierka na 
charitu. Určite ste prosbu o pomoc pre službu charity zachytili aj v rozhlasovom a 
televíznom vysielaní. Zbierka prebieha až do skončenia pôstu  v termíne od 21. februá-
ra do 31. marca. Každý môže finančne prispieť do zbierky na charitu týmito spôsobmi:
- prevodom na účet: IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976, variabilný symbol: 6622
- poštovou poukážkou (vzor s predvyplnenými údajmi na www.gkcharita-po.sk)
- QR kódom (rovnako nájdete na www.gkcharita-po.sk)
- osobne v centre GKCH na Hlavnej 2 v Prešove
- osobne cez kňaza vo farnosti
► Svätená voda. Keďže ešte stále nie je možná účasť veriacich na bohoslužbách a 
nevieme, ako dlho ešte tento stav potrvá, (svätená voda stále čaká na svojich maji-
teľov ), bude možnosť načerpať si ju vždy v sobotu dopoludnia, keď p. cerkovníč-
ka upratuje chrám, t.j. v čase od 8.00 do 10.00 hod. 
► 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

Sofronios sa narodil okolo roka 560 v sýrskom Damas-
ku ako syn urodzených, majetných a nábožných 
rodičov Plinthia a Myry. Jeho meno znamená mierny 
alebo zdržanlivý, rozvážny. Venoval sa filozofii a 
získal v nej taký rozhľad, že dostal prívlastok Sofista 
(Múdry), ktorému sa tešilo iba zopár najvzdelanejších 
mužov staroveku. Čoraz viac však pociťoval túžbu 
získať múdrosť, ktorá je zhora, preto sa rozhodol 
vyhľadávať otcov duchovného života. Navštívil 
Jeruzalema a v ňom Kláštor svätého Teodóza Veľkého. 
Tam sa zoznámil s kňazom a mníchom Jánom 
Moschom, ktorý sa stal jeho priateľom a duchovným 
učiteľom. Spoločne navštevovali jednotlivých askétov 
a dôsledne si zapisovali ich životné príbehy. Takto 
vznikala kniha s názvom Leimón, teda Lúka či Kveti-
nová záhrada. Po útoku Peržanov na Rímsku ríšu 

Sofronios a Ján Moschos odišli do najprv do Antiochie a neskôr do egyptskej Alexan-
drie, kde pokračovali vo svojej práci a zaznamenávali príbehy kresťanských askétov.  
Sofronius tam vážne ochorel, takže predpokladal skorú smrť, a požiadal o udelenie 
mníšskeho podstrihnutia. Keď vyzdravel, viedol veľmi prísny asketický život, aký 
zodpovedal novému životnému stavu. Sofronios a Ján Moschos sa stali blízkymi 
priateľmi svätého Jána Milosrdného, tamojšieho patriarchu. Po niekoľkých rokoch 

Svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha 

    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
 

    Nežnosť je najlepší spôsob, ako sa dotýkať toho, čo je v nás krehké. Zdvihnutý 
prst a posudzovanie, ktoré používame na druhých, je často znakom neschopnosti 
prijať v našom vnútri vlastnú slabosť, našu vlastnú krehkosť. Iba milosrdenstvo nás 
zachráni pred obvinením žalobcu (porov. Zjv 12, 10). Preto je dôležité stretnúť sa s 
Božím milosrdenstvom najmä vo sviatosti zmierenia a zakúsiť pravdu a nežnú lásku. 
Paradoxne aj zlý duch nám môže povedať pravdu, ale robí to preto, aby nás usvedčil. 
My však vieme, že pravda, ktorá pochádza od Boha, nás neodsudzuje, ale nás 
prijíma, objíma, podopiera a odpúšťa nám. Pravda sa nám neustále predkladá tak, 
ako to robí milosrdný otec v podobenstve (Lk 15, 11 – 32): ide nám v ústrety, vracia 
nám dôstojnosť, dvíha nás na nohy, robí pre nás hostinu s odôvodnením, že „tento 
môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa“ (v. 24).
    Aj prostredníctvom Jozefových obáv sa deje Božia vôľa, jeho dejiny, jeho plán. 
Jozef nás takto učí, že viera v Boha zahŕňa aj vieru v to, že môže konať aj cez naše 
obavy, naše slabosti, našu krehkosť. A učí nás, že uprostred búrok života sa nemáme 
báť Bohu zveriť kormidlo našej loďky. Niekedy chceme mať všetko pod kontrolou, 
ale on vždy vidí ďalej.

 3. Poslušný otec
 

    Podobne, ako Boh zjavil svoj plán spásy Márii, vyjavil svoje plány aj Jozefovi. 
Urobil to v snoch, ktoré sú v Biblii – rovnako ako u všetkých starých národov – 
považované za jeden z prostriedkov, ktorými Boh zjavuje svoju vôľu.
    Jozef sa veľmi trápil ohľadom nepochopiteľného Máriinho tehotenstva. Nechcel 
ju „vystaviť potupe“, ale rozhodol sa ju „potajomky prepustiť“ (Mt 1, 19).
    V prvom sne mu anjel pomôže vyriešiť jeho vážnu dilemu: „Neboj sa prijať 
Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí 
syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov“ (Mt 1, 20 – 21). 
Jozef hneď reaguje – „Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel“ 
(Mt 1, 24). Poslušnosť mu pomohla vyriešiť jeho problém a zachrániť Máriu.

Rok svätého Jozefa

hrozil vpád Peržanov aj Egyptu, preto Sofronios a Ján Moschos spoločne s Jánom 
Milosrdným nastúpili na loď a odcestovali do Konštantínopola, hlavného mesta 
Rímskej ríše. Po ceste alexandrijský patriarcha ochorel a zomrel. Svätý Sofronios si 
uctil jeho pamiatku nádherným pohrebným prejavom a vybral sa so svojím duchov-
ným učiteľom do Ríma, kde spolu prežil niekoľko rokov. Tam Ján Moschos zomrel, 
ale ešte predtým požiadal, aby jeho telo pochovali na vrchu Sinaj alebo v Kláštore sv. 
Teodóza Veľkého. Sofronios jeho prosbu splnil, odcestoval do Jeruzalema, kde bol v 
roku 634 zvolený za nového jeruzalemského patriarchu. V roku 638 po dvojročnom 
obliehaní mesta Arabi Jeruzalem dobyli, no ešte predtým sa Sofroniovi podarilo vyjed-
nať s kniežaťom Omarom relatívne znesiteľné podmienky kapitulácie. Okolo roku 
641 patriarcha odišiel z pozemského do večného života. Popri uvedených dielach 
zanechal po sebe knihu Výklad liturgie, ktorá dodnes predstavuje veľmi dôležitý 
prameň poznania bohoslužobného vývoja, nádhernú modlitbu veľkého svätenia vody 
na sviatok Bohozjavenia, veľa liturgických textov a množstvo ďalších spisov. 


