
PONDELOK 7. február
Biskup Partenios
2 Pt 1, 20 – 2, 9, zač. 66; Mk 13, 9 – 13, 
zač. 59; (HS: 360; PZ: 338)
07.00 + Anatolij

UTOROK 8. február
Veľkomučeník Teodor Stratilát
2 Pt 2, 9 – 22, zač. 67; Mk 13, 14 – 23, 
zač. 60; (HS: 360; PZ: 338)
17.00 + Helenu, Jozefa, Františka 
z rod. Borošovej

STREDA 9. február
Zakončenie sviatku Stretnutia Pána 
Mučeník Nikefor
2 Pt 3, 1 – 18, zač. 68; Mk 13, 24 – 31, 
zač. 61; (HS: 360; PZ: 338)
17.00 za zdravie a požehnanie Bene-
dikta

ŠTVRTOK 10. február
Mučeník Charalampés
1 Jn, 1, 8 – 2, 6, zač. 69; Mk 13, 31 – 14, 
2, zač. 62; (HS: 157; PZ: 112)
17.00 + Martin Timko

PIATOK 11. február
Hieromučeník Blažej. Voľnica
1 Jn 2, 7 – 17, zač. 70; Mk 14, 3 – 9, 
zač. 63 (HS: 159; PZ: 114)
17.00 + Mária Gajdošová (ročná 
liturgia s panychídou)

SOBOTA 12. február
Arcibiskup Meletios
2 Tim 3, 1 – 9, zač. 295; Lk 20, 45b – 
21, 4, zač. 103; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 za uzdravenie Richarda

NEDEĽA 13. február
Nedeľa o márnotratnom synovi
1 Kor, 6, 12 – 20 zač. 135; Lk 15, 11 – 
32, zač. 79; (HS: 148, 202; PZ: 101, 
165), hlas 5
11.00 hod. za zdravie a požehnanie 
Viery Svatovej (60 rokov života)

PONDELOK 14. február
Odchod do večnosti sv. Cyrila
1 Jn 2, 18 – 3, 10, zač. 71; Mk 11, 1 – 11, 
zač. 49 (HS: 364; PZ: 342)
07.00 za zdravie a požehnanie Ivany
s rodinou

UTOROK 15. február
Apoštol Onezim
1 Jn 3, 10b – 20, zač. 72; Mk 14, 10 – 42, 
zač. 64; (HS: 155; PZ: 109)
17.00 + Mária a Jozef Mačišákovci

STREDA 16. február
Mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a spol.
1 Jn 3, 21 – 4, 6, zač. 73; Mk 14, 43 – 15, 
1, zač. 65; (HS: 156; PZ: 111) 
17.00 + Lukáš

ŠTVRTOK 17. február
Veľkomučeník Teodor Tirón
1 Jn 4, 20 – 5, 21, zač. 74; Mk 15, 1 – 15, 
zač. 66; (HS: 157; PZ: 112)
17.00 + Ján, Peter

PIATOK 18. február
Rímsky pápež Lev
2 Jn 1, 1 – 13, zač. 75; Mk 15, 22. 25. 33 
– 41, zač. 68; (HS: 159; PZ: 114)
17.00 za zdravie a požehnanie Mateja, 
Sáry a Rebeky 

SOBOTA 19. február
Mäsopôstna sobota – prvá zádušná 
Apoštol Archippos
1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; Lk 21, 8 – 9. 
25 – 27. 33 – 36, zač. 105;(HS: 162; PZ: 
116)
07.00 + zapísaných v Knihe hramôt

NEDEĽA 20. február
Mäsopôstna nedeľa – o Kristovom súde
1 Kor 8, 8 – 9, 2, zač. 140; Mt 25, 31 – 46, 
zač. 106; (HS: 149, 203; PZ: 103, 165), 
hlas 6
11.00 hod. za zdravie a požehnanie 
Jozefa a Marty Bartkovcov (65 rokov 
spoločného života)

zdroj: Slovo

Liturgický program

    Predstavte si, že by ste dostali takúto zaujímavú úlohu. Mali by ste rozhodnúť 
medzi dvoma rôznymi modlitbami, ktorá z nich je lepšia. Podľa čoho by ste sa 
rozhodovali?  Určite by ste porovnávali obsah textu alebo aj jeho dĺžku, možno 
nejaký celkový dojem z jednej aj druhej modlitby.
Dnešná nedeľa v evanjeliu prináša podobenstvo o modlitbe mýtnika a farizeja. V jeho 
závere Ježiš hneď aj zhodnotí, ktorá z dvoch modlitieb bola tá lepšia. Kritériom však 
nebol ani obsah textu, ani jeho dĺžka. Víťazom sa stal mýtnik pretože on svojou modlit-
bou dosiahol cieľ, stretol sa s Božím milosrdenstvom a odišiel domov ospravedlnený. 
    Ak by pred vami na dvore stáli dve autá a vy by ste sa potrebovali súrne dostať do 
mesta, v tej chvíli by pre vás nebolo rozhodujúce, ktoré z nich lepšie vyzerá, ale ktoré 
z nich je pojazdné, a zároveň aj bezpečné. Čo z auta, ktoré je síce na pohľad nádher-
né, ale je nefunkčné a nikde sa ním nedostanete? 
    A teraz si predstavte, že to, čo Ježiš rozoberá na dvoch ľuďoch v podobenstve, platí aj o 
nás všetkých, ktorí sa modlíme každý deň. Koľko z tých všetkých modlitieb, ktoré stúpajú 
pred Božiu tvár, dosiahnu svoj cieľ? A vôbec, je nám jasné, čo chceme svojou modlitbou 
dosiahnuť? Čo vlastne od svojej modlitby čakáme? Možno máme pri svojich každoden-
ných modlitbách v srdci už ustálený zoznam rôznych potrieb, ktoré sa týkajú nás alebo 
našich blízkych a určite sú aj veľmi dôležité. Ale modlitba nie je prostriedok na dosiahnutie 
vlastných potrieb. S inými ľuďmi sa nerozprávame len preto, aby sme dostali či odovzdali 
nejaké informácie. Rozhovor nás medzi sebou zbližuje a upevňuje naše vzájomné vzťahy. 
Tak aj modlitba chce v prvom rade budovať a upevňovať naše vzájomné puto s Bohom. Až 
potom prichádzajú na rad naše potreby. Buďme teraz k sebe úprimní, ale aj kritickí. 
Skúsme si v duchu vybaviť čas našej každodennej modlitby (teda, kedy sa modlíme), 
dĺžku našej modlitby (koľko minút trvá), polohu, v akej sa modlíme (poležiačky? posedia-
čky? na kolenách?). Čo očakávame od takejto svojej modlitby? Zastaví naša modlitba 
vojnu? Zabezpečí jedlo hladujúcim? Obmäkčí srdce niekomu, kto sa ujme siroty? Alebo 
nám stačí, keď budeme sami zdraví a neprídeme o prácu? Možno sa spoliehame na to, že 
naša modlitba je len takou troškou, ktorou prispievame k tej spoločnej modlitbe a tá už 
bude účinnejšia. Najsmutnejšie je však to, že často od modlitby neočakávame nič. 
    Pripomeňme si ešte jeden známy príbeh, ktorý nájdeme hneď na začiatku Biblie. Je 
to príbeh dvoch bratov. Kaina a Ábela. Mohli by sme ho pripodobniť podobenstvu 
dnešnej nedele. Dvaja bratia išli priniesť Bohu obetu. Kain priniesol ako svoj dar 
úrodu z plodov zeme, Ábel prvotinu zo svojich oviec, z tých najtučnejších. A Pán 
zhliadol na Ábela a jeho obetu, na Kaina však a na jeho obetu nezhliadol. No a teraz, 
bez ohľadu na to, ako sa jeden brat zachoval voči druhému, v čom bol problém? V 
čom bol rozdiel? Nie v pôvode daru, ale v tom, že Ábelov dar bol z toho najlepšieho, 
čo mal. Nikde sa nepíše, žeby bol Kainov dar bezcenný, ale nebol ani z toho najlepšie-
ho. Spomeňte si na vdovu, ktorá hodila do pokladnice chrámu dva haliere. Ježiš o nej 
povedal, že dala viac než všetci ostatní dokopy, ktorí dávali veľké sumy. 
    Nech nám všetkým teda dnešné podobenstvo o mocne poslúži. Nech naša modlitba 
vždy dosiahne cieľ: nech v prvom rade posilňuje puto s Ježišom, a potom nech sa cez 
ňu môže napĺňať aj každodenný súpis našich potrieb.

otec  Marek
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► Pozvánka. Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom vás pozýva na 
pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční  15. februára  o 17.00 v Katolíckom 
kruhu (Jarkova 77 v Prešove). Téma: Kánonický proces v kauzách na vyhlásenie 
neplatnosti manželstva. Vedie Jaroslav PASOK, súdny vikár Metropolitného tribuná-
lu v Prešove, s advokátmi Pavlom Bačikom a Martinom Labanom. Bližšie informá-
cie: koordinátorka Slávka Kolesárová 0905 288 845, slavka.kolesarova1@gmail.-
com.
► Púť do Ríma. Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej 
chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu Svätého Otca Františka na 
Slovensku. Audiencia pre slovenských pútnikov bude vo Vatikáne v sobotu 30. 
apríla. V ten istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú svätú 
omšu v Bazilike sv. Petra. Bližšie informácie budú zverejňované priebežne. 
► Voľnica. V piatok 11. februára je po Nedeli mýtnika a farizeja voľnica. 
► Zádušná sobota. Sobota 19. februára je prvou zádušnou sobotou v tomto roku. 
Svätá liturgia za zosnulých zapísaných v Knihe hramôt spolu s panychídou bude ráno 
o 7.00 hod. Každý, kto si chce obnoviť hramoty na tento rok, môže tak urobiť v 
priebehu týždňa v sakristii u cerkovníčky p. Rusinkovej.
► Sväté liturgie v nedeľu 13. februára: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 20. februára: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec
► 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

Charalampés sa narodil v roku 89 po Kristovi. Jeho 
meno pochádza z gréčtiny a znamená žiariaci rados-
ťou. Bol biskupom Magnézie v Malej Ázii (Turecko) a 
veľmi úspešne tam ohlasoval vieru v Božieho Syna. 
Keď na cisársky trón zasadol Septimus Severus (193 – 
211), zdvihla sa ďalšia mohutná vlna prenasledovania 
kresťanov. Nový cisár dal zozbierať všetky dovtedy 
platné zákony týkajúce sa kresťanov a v roku 202 
vydal edikt, ktorým vyhlásil prijatie krstu za trestný 
čin. Keď sa dozvedeli o Charalampovi, dali ho pred-
viesť. Na otázku, prečo odvrhuje modly, a tak nere-
špektuje rímske zákony, Charalampés odpovedal, že sa 
pridŕža zákonov Krista, ktorý za svojich nasledovní-
kov obetoval vlastný život. Keď napriek vyhrážkam 
odmietol priniesť obetu pohanským bohom, bez 
ohľadu na jeho vysoký vek (stotrinásť rokov) pristúpili 
ku krutému mučeniu. Nakoniec ho sťali mečom. 

Svätec v modlitbe prosil, aby na mieste, kde spočinú jeho kosti, nebol ani hlad, ani 
choroba, ale pokoj, úrodnosť, odpustenie a spása. Keď kat pozdvihol meč, aby mu 
sťal hlavu, zbadal, že má pred sebou jeho mŕtve telo. Cisárova dcéra Galéna ho vzala 
a s veľkou úctou pochovala. V súčasnosti sa jeho ostatky nachádzajú v Monastieri 
svätého Štefana v Meteorách (Grécko), kde sa do dnešných dní konajú zázraky.

Svätý mučeník Charalampés 

  Jednou z prvých aktivít, ktorú sa v živote ako deti učíme (okrem rozprávania 
či chôdze) je čítanie. Vo chvíli, keď sme pochopili tajomstvo spájania písme-
niek, otvoril sa pred nami nový svet. Bola by večná škoda, keby tento nový svet 
v súčasnosti tvorili len reklamné letáky akciových cien v supermarketoch. 
Pozývam vás čítať knihy, ktoré neprinášajú len zaujímavý príbeh, ale predov-
šetkým hojný duchovný úžitok. Aby ste mali čítaním dobrých kníh vo svojom 
vnútri veľa dobrých myšlienok. Teraz sú to úryvky z knihy Patrizie Cattaneo-
vej Svätá Rafka, kvet Libanonu. Rafka žila (1832 – 1917) skoro súčasne s oveľa 
známejším libanonským svätcom otcom Šarbelom Machlúfom. Pokračujeme 
niekoľkými (z veľkého množstva zázrakov), ktoré sa dejú na jej príhovor 
veľmi často prostredníctvom zeme z jej hrobu. Ponúkam vám niekoľko 
svedectiev o milostiach získaných prostredníctvom zeme z hrobu svätej Rafky. 
Sú vybraté z archívu kláštora v Jrabte a publikoval ich otec Antonio Douaihy 
so súhlasom Mons. Andaryho, patriarchálneho vikára z Jouniehu.
    
     Zažehnaná dialýza
    Volám sa Nicole a žijem v regióne Kfarhouni Jezzine. V roku 2005 mi bolo 
diagnostikované nevyliečiteľné ochorenie obličiek. Výsledky vyšetrení som posla-
la aj do jedného laboratória vo Francúzsku, kde mi potvrdili moju diagnózu. Nezo-
stávalo nič iné než dialýza. 14. júna 2008 som navštívila Kláštor svätého Jozefa v 
Jrabte, kde sa nachádza hrob svätej Rafky. Doniesla som si odtiaľ kadidlo, zem z 
jej hrobu a svätenú vodu. Jedna sestra z kláštora mi povedala: „Vezmi túto zem z 
hrobu svätej Rafky a vypi ju rozpustenú v troške vody.“ Urobila som, ako mi pove-
dala. O týždeň som šla k lekárovi na kontrolu. Na všeobecný úžas lekárov vyšetre-
nia ukázali, že po chorobe niet ani stopy. Dobrorečím Pánovi a svätej Rafke za 
milosť môjho uzdravenia (29.06.2008). 
     Plním si svoju povinnosť
     Volám sa Karim a pochádzam z Hbatiyyé-Jezzine. Momentálne žijem v bejrúts-
kej štvrti Chyah. V roku 2006 ma začala trápiť silná bolesť v pravej nohe. Raz v 
noci sa bolesť stala takou neznesiteľnou, že som mal pocit, akoby mi niekto pílil 
nohu. Začal som sa modliť a krivkal som po dome, pretože bolesť mi nedala spať. 
Keď som prišiel pred ikonu svätej Rafky, obrátil som sa na ňu o pomoc týmito 
slovami: „Môžeš ma uzdraviť!“ Na konci modlitby som si nabral medzi prsty 
trochu zeme z jej hrobu, zamiešal som ju do pohárika vody a potrel som si ňou 
chorú nohu. Potom som sa vrátil na lôžko a zaspal som. Snívalo sa mi, že som sedel 
na nádvorí Kláštora v Jrabte pred sochou svätej Rafky. V tom prišla jedna zo sestier, 
kľakla si ku mne a začala mi masírovať nohu. Bol som v rozpakoch a snažil som sa 
jej v tom brániť, no ona mi povedala: „Plním si svoju povinnosť!“ Ráno som vstal 
z postele celkom zdravý a od tej chvíle ma už nikdy netrápili bolesti nohy“ (júl 
2008).
    Moja dcéra už vôbec nejedla
    Volám sa Susy a som mama malej Gianny, dievčatka, ktoré sa narodilo 4. apríla 
2008. Keď mala Gianna tri mesiace, ochorela a odmietla jesť. Lekári vyhlásili, že 
sú bezmocní. Sedem mesiacov prijímala potravu cez vyživovaciu trubicu – plasto-
vú rúrku zavedenú priamo do žalúdka. Odobrala som sa do Kláštora svätej Rafky, 
nabrala som si trochu zeme z jej hrobu, a potom som ju zriedenú s vodou deň čo 
deň podávala svojej dcérke cez vyživovaciu trubicu. Po dvoch týždňoch začalo 
moje dievčatko normálne jesť bez toho, aby potrebovalo sondu. Ďakujem Bohu a 
svätej Rafke (6. augusta 2009).

Čítajme


