
PONDELOK 21. február
Prepodobný Timotej zo Symbolov
3 Jn 1, 1 – 15, zač. 76; Lk 19, 29 – 40; 
22, 7 – 39, zač. 96; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Valéria

UTOROK 22. február
Mučeníci v Eugeniu
Júd 1, 1 – 10, zač. 77, Lk 22, 39 – 42. 45b 
– 71. 23, 1, zač. 109; (HS: 155; PZ: 109)
17.00 + Verona Mačišáková

STREDA 23. február
Hieromučeník Polykarp
Rim 14, 6 – 9, zač. 113; Mt 26, 57 – 75, 
zač. 109; (HS: 157; PZ: 111)
17.00 za zdravie a požehnanie Márie 
Chomjakovej

ŠTVRTOK 24. február
Prvé a druhé nájdenie hlavy Jána 
Krstiteľa
Júd 1, 11 – 25, zač. 78; Lk 23, 1 – 34a. 
44 – 56, zač. 110; (HS: 155; PZ: 109)
17.00 + Jozef Boroš

PIATOK 25. február
Arcibiskup Taras
Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Jn 19, 25 – 37, 
zač. 61; (HS: 159; PZ: 114)
17.00 za zdravie a požehnanie Beáty 
s rodinou

SOBOTA 26. február
Syropôstna sobota – spomienka úcty-
hodných pôstnikov. Biskup Porfyrios
Rim 14, 19 – 26, zač. 115; Mt 6, 1 – 13, 
zač. 16; (HS: 204; PZ: 167)
07.00 za zdravie a požehnanie Františ-
ka s rodinou

NEDEĽA 27. február
Syropôstna nedeľa – o vyhnaní 
prarodičov z raja, prepodobný 
a vyznávač Prokop Dekapolita
Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Mt 6, 14 – 
21, zač. 17; (HS: 150, 206; PZ: 104, 168);
7. hlas; 11.00 hod.

PONDELOK 28. február
Začiatok Veľkého pôstu. Prepodobný 
vyznávač Bazil. Zdržanlivosť od mäsa, 
mlieka a vajec s pôstom
1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Lk 21, 8 – 9. 25 
– 27. 33 – 36), zač. 105; (HS: 154; PZ: 108)
17.00 + Anna Rabadová, Veľkopôstny 
moleben
UTOROK 1. marec
Prepodobná mučeníca Eudokia
Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 6, 1 – 13, 
zač. 16; (HS: 155; PZ: 109)
07.00 za zdravie a požehnanie Jána
STREDA 2. marec
Hieromučeník Teodot
Služba VPD: Gn 1, 24 – 2,3; Prís 2, 1 – 
22; (MM: 16, 51)
17.00 + Štefan Pačanský
ŠTVRTOK 3. marec
Mučeníci Eutropios, Kleonik a Bazilisk
Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 7, 7 – 11, 
zač. 20b; (HS: 157; PZ: 112)
17.00 + z rod. Chomjakovej a Tlumačovej
PIATOK 4. marec
Prepodobný Gerasim od Jordána
Služba VPD: Gn 2, 20 – 3, 20; Prís 3, 19 
– 34; (MM: 17, 44)
17.00 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva
SOBOTA 5. marec
1. pôstna sobota – pamiatka na div ko-
lyvy, ktorý urobil veľkomučeník 
Teodor Tirón. Mučeník Konón
Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Mk 2, 23 – 3, 5, 
zač. 10; (HS: 207; PZ: 170)
07.00 + Jozef Maďar
NEDEĽA 6. marec
1. pôstna nedeľa – Nedeľa ortodoxie
Mučeníci z Amoria
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 11, 24 
– 26. 32 – 40; 12, 1 – 2a, zač. 329b; Jn 1, 
43 – 51, zač. (HS: 152, 208; PZ: 106, 
171); 8. hlas; 11.00 hod.; 16.00 Krížová 
cesta

zdroj: Slovo

Liturgický program

    Podobenstvo o veľkom súde, ktoré prináša Mäsopôstna nedeľa, je v jednej oblasti iné než 
väčšina podobenstiev, pretože je prorocké. Ježiš hovorí o tom, čo sa reálne stane, čo nás 
všetkých čaká: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón 
svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, 
ako pastier oddeľuje ovce od capov... Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: 
,Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvore-
nia sveta...ʻ Potom povie aj tým, čo budú zľava: ,Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného 
ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!ʻ“ Kritérium, podľa ktorého bude 
rozdeľovať na pravú a ľavú stranu, sú konkrétne skutky lásky jeho najmenším bratom. 
    Žijeme v čase, keď sa naša spoločnosť snaží (podľa možností tej-ktorej krajiny) postarať 
o všetkých sociálne slabých občanov. Bezdomovcov na uliciach kontaktujú terénni 
pracovníci charity a ponúkajú prvú a základnú pomoc. Stavajú sa (opäť podľa možností) 
aj cenovo dostupnejšie byty nižšej kategórie. Zdravotná starostlivosť (napriek nášmu 
šomraniu a prejavom nespokojnosti) je dostupná každému. Väzenia v našej krajine zacho-
vávajú ľudskú dôstojnosť odsúdených a poskytujú im všetky základné potreby (aj 
duchovné). Máme zariadenia pre seniorov a opatrovateľské služby. Postarali sme sa teda 
o tieto skupiny ľudí cez nastavenie systému v spoločnosti a myslíme si, že máme vyhraté. 
Svojím spôsobom môžeme každého, kto by nás prosil o pomoc, niekam odkázať. Čo sa 
však stane s nami, keď už „nič nemusíme“. Ježiš v tomto podobenstve nehovorí, že na 
pravej strane budú stáť tí, čo vedeli núdznym ponúknuť adresu sociálneho zariadenia, aby 
sa o nich postaral niekto iný. Ale budú tam stáť ľudia, ktorí by aj napriek dokonalému 
sociálnemu systému akosi stále videli tých najmenších a núdznych okolo seba. Núdznych 
na trpezlivosť, núdznych na pravdu, núdznych na slušnosť, na spravodlivosť, poctivosť...
    Ako je možné, že jedni ľudia vidia stále príležitosť na preukazovanie lásky a druhí 
nikdy? Odpoveď ponúka aj pekné svedectvo, ktoré som si vypočul na internete a ktoré 
rozprával v rámci rozhovoru s redaktorom Michal Libant, pedagóg vo väzenskom 
zariadení v Leopoldove a  zakladateľ spoločenstva Dismas (viaceré videá s jeho 
svedectvami si môžete nájsť na You Tube, keď zadáte jeho meno). V rozhovore 
uviedol, že pracuje s odsúdenými dvadsať rokov, ale pred siedmimi rokmi nastala 
v jeho živote, nielen osobnom, ale aj pracovnom veľká zmena. Aj keď bol celý život 
veriacim človekom, prišiel moment, kedy zažil osobné stretnutie s Ježišom, po ktorom 
svoj predchádzajúci život nazýva vlažným. Netají sa tým, že dovtedy boli väzni 
preňho len ako dobytok. Ale po tomto životnom obrátení ich začal vidieť úplne inými 
očami. Poznanie Ježišovej lásky a záchranu ich večného života sa odvtedy snaží 
sprostredkovať aj im a je to jedno nádherné dielo, ktoré sa v našich väzniciach koná.
    Bez veľmi blízkeho a osobného vzťahu s Ježišom, bez pravidelného času osobnej 
modlitby nebudeme nikdy poriadne vidieť všetkých núdznych okolo seba. Potom by 
nám nakoniec len zostala otázka: „A kedy sme ťa, Pane, videli a neposlúžili ti?“

otec  Marek

FARSKÝ   HLÁSNIK
04/2022Farnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky v Ľubovci

Vydáva Gréckokatolícky farský úrad v Ľubovci. Adresa: Ľubovec 34, 082 42, 
Tel.: 051/ 77 965 93. Vychádza dvojtýždenne za dobrovoľný príspevok.

Hladný, smädný, pocestný, nahý, chorý, väznený 
Mt 25, 31 – 46 



► Večiereň so zmierením. V nedeľu 27. februára popoludní o 16.00 hod. vás pozývame 
na modlitbu večierne so vzájomným zmierením, ktorou sa vstupuje do Veľkého pôstu.
► Prvý deň Veľkého pôstu. V pondelok 28. 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. Svätá 
liturgia bude večer o 17.00 hod., po nej sa pomodlíme Veľkopôstny moleben.
► Uvoľnenie opatrení. V tento deň sa zároveň uvoľňujú obmedzujúce opatrenia, 
ktoré sa týkali aj návštevy chrámov a bohoslužieb. Vraciame sa teda k riadnemu 
bohoslužobnému programu.
► Veľký pôst. V čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy 
a piatky. Kto chce, môže dobrovoľne zachovávať aj prísnejší pôst.
► Veľkopôstne liturgie. V stredy aj v piatky Veľkého pôstu sa budú v našom 
chráme slúžiť služby vopred posvätených darov (VPD). Každý utorok sa po večernej 
svätej liturgii budeme modliť Veľkopôstny moleben (v tomto týždni to bude v ponde-
lok) a pobožnosť Krížovej cesty bude v nedeľu popoludní. V nedele počas Veľkého 
pôstu sa tiež slávia Liturgie sv. Bazila Veľkého.
► Prvopiatkový týždeň. Prvý pôstny týždeň je zároveň prvopiatkový. Spovedať 
budem ako obvykle v piatok 4. marca dopoludnia od 08.15 chorých a popoludní od 
15.30 v chráme. Počas dňa bude chrám otvorený aj k celodennej eucharistickej poklone.
► Zbierka na charitu. V prvú pôstnu nedeľu 6. marca je pri všetkých svätých 
liturgiách zbierka na charitu. Dar almužny je spolu so zdržanlivosťou a modlitbou 
hlavná náplň pôstneho času.
► Zádušná sobota a hramoty. Ďalšia zádušná sobota bude v Ľubovci  19. marca 
o 7.00 hod. Každý, kto si ešte chce obnoviť hramoty na tento rok, môže tak urobiť 
v sakristii u cerkovníčky p. Rusinkovej.
► Sv. liturgie v nedeľu 27. februára: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 Ľubovec
► Sv. liturgie v nedeľu 6. marca: 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

Meno má grécky pôvod, znamená znepokojujúci. Narodil sa v Konštantínopole okolo pol. 
8. stor. Jeho rodičia boli urodzení a bohatí, no bohabojní ľudia. Mladý Taras bol cisárom 
Konštantínom a jeho matkou Irenou povýšený do hodnosti konzula a neskôr na cisárskeho 
pobočného ministra. V čase ikonoborectva podporoval snahy cisárskeho dvora o obnove-
nie úcty k ikonám. Po smrti patriarchu Pavla IV. zvolili na podnet cisárovnej Tarasa za 
konštantínopolského patriarchu. Pápež Hadrián I. však v liste adresovanom Irene a jej 
synovi Konštantínovi protestoval proti nekánonickému zvoleniu vtedy ešte laika Tarasa. 
Ako podmienku pre uznanie voľby stanovil ukončenie obrazoborectva. Tak Irena a Taras 
pripravili koncil v Nicei. Otvorili ho 24. septembra 787 a predsedal mu patriarcha Taras. 
Koncil odsúdil obrazoborectvo ako herézu a vyslovil sa za mierne zaobchádzanie s 
obrazoborcami. Keď cisár Konštantín VI. v roku 795 odvrhol svoju manželku Máriu 
Paphlagónsku a vzal si za manželku dvornú dámu Theodotu, Taras sa proti tomu celou 
svojou autoritou búril, cisárovi usilovne ukazoval nezákonnosť jeho konania, hrozil mu 
Božím hnevom. Pretože sa vzpieral zosobášiť ho s Teodotou, cisár si našiel kňaza, ktorý to 
napriek Božím a cirkevným zákonom urobil. Keď Konštatína zvrhli z trónu, Taras toho 
kňaza suspendoval. V roku 803 korunoval nového cisára Nikefora I. a o tri roky neskôr 
zomrel. Pochovali ho 25. februára 806 v kláštore, ktorý založil. Pre svoju obranu úcty k 
ikonám sa vo východných cirkvách teší veľkej vážnosti

Svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup  

  V najbližších dňoch nás čakajú dve zaujímavé obdobia, spoločenské 
a duchovné. Pri spoločenskej myslím na marec – mesiac knihy a pri duchovnej 
na pôstny čas. Jedno aj druhé sa dá krásne spojiť, ak sa rozhodneme pre 
knihy, ktoré neprinášajú len zaujímavý príbeh, ale predovšetkým prinášajú 
hojný duchovný úžitok. Takéto „duchovné čítanie“ totiž prináša do nášho 
vnútra veľa dobrých myšlienok. Vo Farskom hlásniku teraz na pokračovanie 
prinášame úryvky z knihy Patrizie Cattaneovej Svätá Rafka, kvet Libanonu. 
Žila (1832 – 1917) skoro súčasne s oveľa známejším libanonským svätcom 
otcom Šarbelom Machlúfom. Pokračujeme ďalšími z veľkého množstva 
zázrakov, ktoré sa dejú na jej príhovor veľmi často prostredníctvom zeme 
z jej hrobu.
    
     Druhýkrát narodená Rosine Saab
    Rosine Saab je mladá libanonská žena. Narodila sa v roku 1973. Na prvý pohľad 
by človek povedal, že je prototypom zdravého človeka. Skutočnosť je však taká, že 
v roku 2002, keď mala dvadsaťdeväť rokov, sa jej v mozgu objavil neoperovateľný 
zhubný nádor. Lekári jej nedávali nijakú nádej, no Rosine sa zázračne uzdravila na 
príhovor svätej Rafky, čo dosvedčili aj špecialisti, ktorí ju liečili v Libanone 
a v Spojených štátoch. Odvtedy Rosine nosí čiernu tuniku podobnú habitu svojej 
patrónky a venuje sa ľuďom na okraji spoločnosti, chorým a tým najchudobnejším.
Uvádzame jej dojímavé svedectvo prevzaté z jej webovej stránky: „Toto je príbeh 
o mojom druhom narodení, za ktoré vďačím svojmu Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi 
Kristovi a príhovoru mojej drahej ochrankyne svätej Rafky. Všetko sa začalo 16. 
apríla 2002. Už tri mesiace ma trápili silné bolesti hlavy, ktorým som však nepripi-
sovala nijakú dôležitosť, pretože moja práca grafičky vyžaduje množstvo sústre-
denej práce na počítači. 
    Bolesť však neustupovala a tak na mňa rodičia začali naliehať, aby som šla do 
nemocnice na vyšetrenie. Svoj problém som zverila svätej Rafke a poprosila som 
ju o pomoc. Keďže žijem v Batroune, často som sa chodievala modliť k jej hrobu. 
Jej život strávený uprostred utrpenia a bolestí ma vždy fascinoval. Myslím si, že 
plným právom si zaslúži titul patrónka trpiacich. Návštevy pri jej hrobe som vždy 
považovala za najlepší liek na svoje problémy a často som tam vodievala príbuz-
ných a priateľov, ktorí potrebovali telesnú či duchovnú posilu. 
    V noci 16. apríla 2002 som sa zobudila na bodavú bolesť hlavy. Bolo to také 
hrozné, že to ani nedokážem opísať. Zdalo sa mi, že zomriem. Celá izba bola pono-
rená do tmy, no ako prvé som obrátila zrak smerom k zrkadlu, na ktorom mám 
fotografiu svätej Rafky a začala som sa jej prihovárať a žalovať sa jej: ,Moja drahá 
patrónka, azda ma nepočuješ? Kde si? Nevidíš, v akom som stave? Nezaujíma ťa 
moja bolesť? Pomôž mi, prosím, už to nevydržím! Vždy som ťa žiadala o pomoc 
pre druhých a nikdy si ma neodmietla! Teraz je rad na mne.ʻ Stupňujúca bolesť, 
ktorá bola už naozaj neznesiteľná, spôsobila, že som začala kričať. Myslela som si, 
že mi roztrhne hlavu. V tej chvíli som pocítila niečiu prítomnosť. Ktosi sa mi jemne 
dotkol nohy, sňal zo mňa prikrývku a jemným hlasom mi povedal: ,Rosine neboj 
sa, si v dobrých rukách.ʻ Bola to neopísateľná chvíľa – odpoveď mojej nebeskej 
ochrankyne bola taká pohotová. Pokoj, ktorý mi svätá Rafka tej noci vložila do 
srdca, ma už nikdy neopustil. Napriek pretrvávajúcim bolestiam som pociťovala 
vnútornú istotu, že sa mi nastane nič zlé, tak ako mi to sľúbila moja svätá ochran-
kyňa. Ráno som sa zobudila na tú istú bolesť, stratila som vedomie a upadla som 
do kómy.           (pokračovanie v ďalšom čísle)

Čítajme


