
PONDELOK 24. január
Prepodobná Xénia Rímska
Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk 10, 46 – 52, 
zač. 48; (HS: 154; PZ: 108)
za zdravie a požehnanie Jozefa

UTOROK 25. január
Arcibiskup Gregor Teológ
Jak 3, 1 – 10, zač. 54; Mk 11, 11 – 23, 
zač. 50; (HS: 356; PZ: 334)
za zdravie a požehnanie rodín Rusinko-
vej, Slebodníkovej, Ramovej, Luteránovej

STREDA 26. január
Náš prepodobný otec Xenofont, jeho 
manželka Mária a synovia
Jak 3, 11 – 4, 6, zač. 55; Mk 11, 23 – 26, 
zač. 51; (HS: 156; PZ: 111)
+ Jozef Boroš

ŠTVRTOK 27. január
Prenesenie ostat. sv. Jána Zlatoústeho
Jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56; Mk 11, 27 – 33, 
zač. 52; (HS: 301; PZ: 275)
+ Mária Mačišáková

PIATOK 28. január
Prepodobný Efrém Sýrsky
1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12; 2, 6 - 10, zač. 58; 
Mk 12, 1 – 12, zač. 53; (HS: 159; PZ: 
114)
+ Anna Rabadová

SOBOTA 29. január
Prenesenie ostatkov Ignáca Bohonosi-
teľa
1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Lk 17, 3 – 10, 
zač. 84; (HS: 160; PZ: 115)
za zdravie a požehnanie sestry Serafie

NEDEĽA 30. január
Nedeľa o Zachejovi. Traja svätí 
svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, 
Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
1 Tim 4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 19, 1 – 
10, zač. 94; (HS: 145, 358; PZ: 99, 335) 
Hlas 3; 11.00 hod.

PONDELOK 31. február
Divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján
1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12, 13 – 
17, zač. 54; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + kňazi otec Matúš, otec Vojtech

UTOROK 1. február
Obdobie pred Stretnutím Pána. 
Mučeník Tryfón
1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 – 27, 
zač. 55; (HS: 359, 154; PZ: 337, 109)
17.00 za zdravie a požehnanie Milana

STREDA 2. február
Stretnutie Pána. Požehnanie sviec 
Myrovanie
Hebr 7, 7 – 17 zač. 316; Lk 2, 22 – 40 
zač. 7; (HS: 360; PZ: 338)
17.00 za zdravie a požeh. Jána a Moniky

ŠTVRTOK 3. február
Spravodlivý Simeon a prorokyňa Anna
Hebr 9, 11 – 14, zač. 321b; Lk 2, 25 – 38, 
zač. 8; (HS: 361; PZ: 340)
17.00 za zdravie a požehnanie Imricha
a Márie Borošových

PIATOK 4. február
Prepodobný Izidor Peluzijský
2 Pt 1, 1 – 10, zač. 64; Mk 13, 1 – 8, zač. 
58; (HS: 360; PZ: 338)
17.00 za zdravie a požehnanie členov 
ružencového bratstva

SOBOTA 5. február
Mučenica Agáta
2 Tim 2, 11 – 19, zač. 293; Lk 18, 2 – 8a, 
zač. 88; (HS: 360; PZ: 338)
07.00 + Ľudmila, Stanislav, Peter, 
Ondrej z rodiny Dvorščákovej

NEDEĽA 6. február
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi
2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296; Lk 18, 10 – 
14, zač. 89; (HS: 147, 360, 202; PZ: 100, 
338, 164), hlas 4
11.00 hod. za zdravie a požehnanie 
Jozefa Karoliho (60 rokov)

zdroj: Slovo

Liturgický program

    Medzi nádherné liturgické modlitby našej cirkvi patrí modlitba večierne. Je to 
liturgia či bohoslužba slova, a práve cez túto modlitbu cirkvi vstupujeme do nového 
dňa. Základné rozdelenie večierne je na malú – každodennú večiereň a veľkú večie-
reň, ktorá sa modlí v predvečer významných sviatkov alebo svätých. Tak ako iné 
bohoslužby má aj večiereň svoje stále časti a menlivé časti. Medzi stále časti, ktoré 
nasledujú po zvyčajnom začiatku, 103. žalme a veľkých prosbách, patrí modlitba 
Pane, ja volám k tebe. Je nazvaná podľa úvodných slov trocha upraveného 140. 
(141.) žalmu. Liturgisti slová tejto modlitby vysvetľujú ako úpenlivé volanie člove-
ka, ktorý zhrešil a bol vyhnaný z raja: „Pane, ja volám k tebe, vyslyš ma, vyslyš ma, 
Pane. Pane, ja volám k tebe, vypočuj môj hlas, keď volám k tebe, vyslyš ma, Pane. 
Moja modlitba nech sa vznáša  k tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako 
obeť večerná. Vyslyš ma, Pane.“
    Koľkokrát sme už mnohí tieto slová spievali... Ale bolo to skutočné volanie člove-
ka, ktorý sa túži vrátiť do raja? 
    Dnešná nedeľa nám v evanjeliu prináša príbeh človeka z Jericha. Nebol to „väčši-
nový“ obyvateľ mesta. Jeho výnimočnosť však nespočívala v ničom „svetsky“ vzne-
šenom. Bol jednoducho slepý. Ako však môžeme v evanjeliu vidieť, slepota tohto 
človeka nezlomila. Žil s ňou a možno aj bojoval každý jeden deň. Nemal svojho 
osobného asistenta, nemal ani vodiaceho psa, nepoznal Braillovo písmo, a teda neve-
del čítať ani písať. Napriek tomu to nebol nijaký hlupák. Naučil sa využívať príleži-
tosti, ktoré mu život prinášal, a toto bola jedna z nich. Dozvedel sa, že blízko popri 
ňom prechádza Ježiš, presnejšie Ježiš z Nazareta, ako znela kompletná odpoveď na 
jeho otázku, čo sa to deje. A tak sa chytá príležitosti a začne volať: „Ježišu, Syn Dávi-
dov, zmiluj sa nado mnou!“ Nevolá Ježišu Nazaretský, ale Ježišu, Syn Dávidov. 
Slová, ktoré vychádzajú nielen z jeho úst, ale z jeho srdca, nemohli byť nijako špeci-
álne dopredu nachystané. Nie je to len volanie, to sú slová modlitby. Pripomína sa mi 
pri tejto myšlienke udalosť z Matúšovho evanjelia, keď Ježiš povedal Petrovi na jeho 
vyznanie, že je Mesiáš, Syn živého Boha: „... toto ti nezjavilo telo a krv, ale môj 
Otec, ktorý je na nebesiach.“ Ten človek, ktorý vôbec nič nevidel, ale o Ježišovi už 
určite počul, mu dáva titul Syna Dávidovho, titul kráľa. Nie je to však len titul, čo 
Ježiš započul. Počul výnimočný hlas. Hlas človeka, ktorý netúži len po zraku. Toto 
je hlas človeka, ktorý túži po domove, po raji. Ktorý chce patriť do Božieho kráľov-
stva. 
    Po čom túžime my, keď voláme na Ježiša? Je naše volanie skutočnou modlitbou? 
Ide nám o viac, než len o momentálne naplnenie našej pozemskej potreby? Je toho 
možno veľa, čo každý z nás denne potrebuje, či už pre seba, alebo pre svojich 
blízkych. A Ježiš určite nemá problém, aby nás vypočul. Oveľa viac ho zarmucuje, 
keď mu v našom volaní chýba práve to, čo je navyše. Keď mu chýba túžba po raji. 
Po Božom kráľovstve, po spoločnom domove s ním.

otec  Marek
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► Karanténa. Tento týždeň zostávam v karanténe, keďže náš syn mal pozitívny test na 
koronavírus. Liturgie, ktoré boli zapísané na tento týždeň, odslúžim v našom chráme len 
súkromne s manželkou. Inak by museli byť presunuté až na koniec apríla. 
► Poďakovanie. Chcel by som ešte dodatočne poďakovať všetkým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom zapojili do prípravy a priebehu vianočných a novoročných sviat-
kov. Všetkým kantorom, miništrantom, pani cerkovníčke Rusinkovej a jej pomocníč-
kam, ktoré upratovali a vyzdobili chrám. Každému, kto akýmkoľvek spôsobom 
pomohol a prispel Pán Boh zaplať.
► Prvopiatkový týždeň. Týždeň od 31. januára je prvopiatkový. Spovedať sa bude 
ako obvykle. V piatok 4.2. dopoludnia bude spoveď chorých a popoludní od 15.30 
bude spoveď v chráme. Počas dňa bude chrám otvorený k celodennej poklone pred 
Najsvätejšou Eucharistiou.
► Sviatok Stretnutia Pána. V stredu 2. februára je sviatok Stritenija – Stretnutia Pána 
so Simeonom. Svätá liturgia bude u nás v Ľubovci vo zvyčajnom čase o 17.00 hod. Pri 
svätej liturgii bude posvätenie hromničných sviec (pred začiatkom liturgie) a myrovanie. 
Hromničné sviece bude treba položiť na pripravený stolík hneď pri príchode do chrámu.
► Sväté liturgie v nedeľu 30. januára: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec
► Sv. liturgie v nedeľu 6. februára: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 Ľubo-
vec. V túto nedeľu je zároveň vo všetkých chrámoch zbierka na Podporný fond arcibis-
kupského úradu. 
► 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

Jeho meno má grécky pôvod a znamená cudzí hlas. 
Xenofont a Mária žili na prelome 5. a 6. stor. ako 
poprední občania Konštantínopola. Viedli vzorný 
kresťanský život. Xenofont bol senátorom. Ich 
synovia Arkadios a Ján sa po skončení školy odpla-
vili do fenického mesta Berytus (dnešný Bejrút), 
aby nadobudli vzdelanie v slávnej právnickej škole. 
Počas plavby loď narazila na útes pri Palestíne. 

Bratia sa zachránili, ale vlny ich vyhodili na rozličných miestach a tak sa jeden 
o druhom domnievali, že nešťastie neprežili. Vo Svätej zemi každý vstúpil do iného 
monastiera. Keď rodičia nedostávali o synoch nijaké správy, poslali do Beryta sluhov, 
ktorí po návrate zvestovali smutnú správu. Preto sa rozhodli, že pôjdu na púť do 
Svätej zeme. Navštívili jeruzalemský monastier, do ktorého vstúpil ich syn Arkadios. 
Z ich rozprávania predstavený pochopil, že medzi nimi žije jeden zo synov. Chcel 
zistiť, či aj ich druhý syn Ján neprebýva v  inom monastieri. Keď sa potvrdilo jeho 
tušenie, pripravil stretnutie bratov. Len čo sa po chvíli spoznali, od radosti plakali. 
Predstavený potom prišiel k rodičom s mníchmi a povedal: „Nechajme rozprávať 
jedného z týchto mníchov, prečo si vybral mníšsky život.“ Arkadios začal rozprávať: 
„Ja a môj brat, ktorý je tu so mnou, sme sa narodili v Konštantínopole dobrým 
kresťanským rodičom. Jeden z nich sa volal Xenofont a druhý Mária…“ Vtedy otec 
a matka vykríkli a spočinuli v objatí svojich detí a ďakovali Najvyššiemu. Xenofont 
a Mária tiež odišli do samoty a slúžili Bohu v pôste a modlitbách vo dne i v noci.

Prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária
a jeho synovia

  V minulom roku sme sa zoznámili z knihou Mirjany Soldovej Moje srdce zvíťa-
zí. Dôvodom bola moja túžba prebudiť vo vás záujem o čítanie kníh, ktoré nepri-
nášajú len zaujímavý príbeh, ale predovšetkým hojný duchovný úžitok. A aby 
ste mali práve cez čítanie dobrých kníh vo svojom vnútri veľa dobrých myšlie-
nok. Teraz ponúkam úryvky z knihy Patrizie Cattaneovej Svätá Rafka, kvet Liba-
nonu. Žila (1832 – 1917) súčasne s oveľa známejším libanonským svätcom otcom 
Šarbelom Machlúfom. Nezačneme životopisnými údajmi, ale niekoľkými 
z množstva zázrakov, ktoré sa dejú prostredníctvom zeme z jej hrobu.
     Zem, ktorá uzdravuje
    Napriek tomu, či skôr práve preto, že lekári neboli schopní prinavrátiť svätej 
Rafke zdravie a ona sama nikdy neprosila Boha o uzdravenie, dnes jej úloha spočí-
va v tom, že uzdravuje na tele i na duchu tých, ktorí ju s dôverou vzývajú. Uzdrave-
nia sa najčastejšie dejú prostredníctvom fyzického kontaktu so zemou z jej hrobu, 
rozpustenou vo vode, ktorou sa chorá osoba natrie alebo ju požije. Ako sa dalo 
čakať, experti podrobne preskúmali zloženie tamojšej pôdy, aby zistili príčinu jej 
divotvorných vlastností, ale skonštatovali, že má také isté charakteristiky ako bežná 
pôda kdekoľvek inde v Libanone. Jediný rozdiel je v mieste, odkiaľ pochádza. 
     Archív kláštora v Jarabte obsahuje nespočetné množstvo záznamov o zázračných 
udalostiach pripisovaných svätej Rafke. Vybrali sme niekoľko svedectiev, ktoré sú 
zverejnené na oficiálnej internetovej stránke tohto kláštora. Netreba však zabúdať 
na to, že najväčším zázrakom je duchovná premena osôb, ktoré sa cítia priťahované 
príkladom svätej Rafky a rozjímajú o jej živote. 
     Prvý Rafkin zázrak
   Prvou „adresátkou“ uzdravenia pripisovaného svätej Rafke nebol nik iný než jej 
predstavená matka Ursula Doumit. Zázrak sa stal štyri dni po Rafkinom pohrebe. Zázra-
čne uzdravená sestra Ursula o tom vydala takéto svedectvo: „Keď som mala sedem 
rokov, urobil sa mi pod bradou absces veľkosti orecha. Lekár Antoine Khayrallah 
z Jranu mi predpísal jódovú tinktúru, ale liečba nepriniesla nijaký výsledok. Absces 
rástol a spôsoboval mi pravidelne sa opakujúce bolesti hlavy. Už som nedokázala vypiť 
ani hrnček mlieka. V jednu noc, keď som sa zmietala v prudkých horúčkach, poprosila 
som sestry, aby ma nebudili na polnočnú modlitbu. Kým som spala, niekto zaklopal na 
dvere mojej izby a z chodby sa ozval hlas, ktorý mi hovoril: „Vezmi si trocha zeme 
z hrobu sestry Rafky a natri si ňou hrdlo“. Myslela som si, že je to niektorá zo spolusesti-
er a začala som protestovať: „Prečo ma nenecháš spať“? Nedostala som nijakú odpoveď. 
Tajomný hlas namiesto toho znova zopakoval tú istú vetu. Nasledujúce ráno som sa na 
to povypytovala sestier a pochpila som, že ani jedna z nich sa mi v noci neprihovárala. 
Vzala so teda trochu zeme z hrobu sestry Rafky, rozpustila som ju v malom množstve 
vody a natrela si ňou absces. Potom som zobrala šálku mlieka a bez problémov som ho 
vypila. Hneď som si ohmatala hrdlo a na moje prekvapenie som tam nenašla ani stopu 
po abscese, ktorý sa už nikdy viac nevrátil.
    Uzdravený z leukémie
    Elias MikhaelRustom z Rachiine svedčí o uzdravení svojho jedenapolročného synče-
ka Mandoua, ktorému bola 2. marca 2002 diagnostikovaná ťažká forma leukémie. Dieťa 
bolo okamžite hospitalizované v nemocnici v Tripolise, kde mu začali podávať 
transfúzie. Znepokojení rodičia prosili o pomoc svätú Rafku, ktorá sa im zjavila vo sne 
a uistila ich, že synček sa im uzdraví. Otec mu začal po troške primiešavať do jedla zem, 
pochádzajúcu z hrobu svätej Rafky. Synčekov stav sa postupne zlepšoval. Vyšetrenia, 
ktoré mu urobili o mesiac neskôr, ukázali, že leukémia zmizla. 

Patrizie Cattaneo: Svätá Rafka, kvet Libanonu

Čítajme


