
PONDELOK 7. marec
Hieromuč. z Chersonu Bazil a spol.
Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 18, 10 – 20, 
zač. 75; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Anatolij

UTOROK 8. marec
Prepodobný vyznávač Teofylakt
Gal 6, 2 – 10, zač. 214; Mt 4, 25 – 5, 13, 
zač. 10 (HS: 164; PZ: 119)
17.00 za zdravie a požehnanie rod. 
Tomaščinovej

STREDA 9. marec
Štyridsiati mučeníci zo Sebastey
VPD: Gn 4, 16 – 26; Prís 5, 15 – 6, 3a; 
Hebr 12, 1 – 10, zač. 331; Mt 20, 1 –16, 
zač. 80, (MM: 19, 53)
17.00 + Veronika, Michal, Ján, Teré-
zia, Ján

ŠTVRTOK 10. marec
Mučeník Kodrat a spoločníci
1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 5, 27 – 
32, zač. 13; (HS: 157; PZ: 112)
17.00 + Juraj, Mária

PIATOK 11. marec
Patriarcha Sofronios
VPD: Gn 5, 32 – 6, 8; Prís 6, 20 – 7, 1; 
(MM: 20, 44, 51, 45)
17.00 + Štefan Marton

SOBOTA 12. marec
Druhá zádušná sobota
Hebr 3, 12 – 16, zač. 309; Mk 1, 35b – 
44, zač. 6; (HS: 162; PZ: 116)
07.00 za zdravie a požehnanie Gregora

NEDEĽA 13. marec
2. pôstna nedeľa. Prenesenie ostatkov 
Nikefora, konštantínopol. patriarchu
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 1, 10 
– 2, 3, zač. 304; Mk 2,1 – 12, zač. 7; 
(HS: 143, 210; PZ: 96, 173); 1. hlas
11.00 hod.; 16.00 Krížová cesta

PONDELOK 14. marec
Prepodobný Benedikt
Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Mt 5, 42 – 48, 
zač. 15; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Peter, Magda

UTOROK 15. marec
Mučeník Agapios
Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Mt 10, 32 – 11, 
1, zač. 38 (HS: 155; PZ: 109)
17.00 + Marta Bartková

STREDA 16. marec
Mučeníci Sabinus a Papas
VPD: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18; (MM: 
20, 51)
17.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Pravdovej a Kotuličovej

ŠTVRTOK 17. marec
Prepodobný Alexej
Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Mt 7, 24 – 8, 4 
zač. 24; (HS: 157; PZ: 112)
17.00 + Jozef Mačišák

PIATOK 18. marec
Arcibiskup Cyril Jeruzalemský
VPD: Gn 8, 4 – 21, Prís 10, 31 – 11, 12; 
(MM: 21, 38, 53, 38, 39)
17.00 za zdravie a požehnanie Jozefa a 
Jozefa s rodinou

SOBOTA 19. marec
Tretia zádušná sobota. Mučeníci 
Chryzant a Dária
Hebr 10, 32 – 38a, zač. 325; Mk 2, 14 – 
17, zač. 8; (HS: 162; PZ: 116)
07.00 + zapísaných v Knihe hramôt

NEDEĽA 20. marec
Tretia pôstna nedeľa  –  Krížupoklon-
ná. Mučeníci z Kláštora svätého Sávu
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 4, 14 – 
5, 6 zač. 311; Mk 8, 34 – 9, 1, zač. 37; 
(HS: 144, 211; PZ: 97,  174); 2. hlas 
11.00 hod.; 16.00 Krížová cesta

zdroj: Slovo

Liturgický program

    „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna 
z Nazareta.“ Týmito slovami sa zvíta čerstvo povolaný apoštol Filip so svojím 
priateľom Natanaelom. A hoci prvá reakcia Filipovho priateľa Natanaela je chladná 
a ironická („Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“) Filip sa nenechá odradiť, lebo on 
už do Ježišovej „diskrétnej zóny“ vstúpil. Zareaguje preto veľmi jednoducho: „Poď 
a uvidíš!“ A v ten deň našiel Ježiša aj on. Stal sa jedným z dvanástich a verím, že 
nikdy svoje rozhodnutie neoľutoval. 
    Vo veľmi známom filme Forrest Gump, ktorý bol natočený podľa románu spisova-
teľa Winstona Grooma, je jedna zaujímavá scéna. Poručík Dan, Forrestov priateľ z 
vojny vo Vietname, kde prišiel o obe svoje nohy a stal sa z neho zatrpknutý alkoho-
lik, sa Forresta ironicky opýta: „A našiel si už Ježiša?“ Lebo všetci kresťania, ktorí 
mu chceli pomôcť z depresií aj alkoholizmu a vrátiť mu zmysel života, dookola 
hovorili o tom, že musí prijať Ježiša a musí byť spasený. Na to Forrest so svojou 
jednoduchosťou (IQ 75), ale stále s veľkou úprimnosťou a pravdovravnosťou odpo-
vedá: „Nikto mi nepovedal, že mám hľadať Ježiša.“ 
    Dnešná prvá pôstna nedeľa nás všetkých stavia pred túto otázku: Našiel si už 
Ježiša? Ak odpovedáme áno, malo by sa to prejaviť prinajmenej v týchto dvoch 
základných znakoch. Po prvé, ten, kto naozaj Ježiša našiel, už sa ho nepustí. Nemôže 
sa stať, aby naňho len tak zabudol. Aby bol preňho Ježiš len akýmsi tieňom, ktorý si 
často ani nevšimne. Druhým znakom je ovocie pokoja, ktoré prináša Ježišova 
blízkosť. Pokoj, to nie je bezstarostnosť alebo ignorovanie nebezpečenstva. To je 
odovzdanosť s dôverou tomu, kto sa nás ujal a ktorý nás nesmierne prevyšuje. 
    Ako generácia sme sa dožili niečoho, s čím by už nikto nepočítal, otvoreného vojenské-
ho konfliktu. Pred necelými dvoma týždňami nastala vojna. Vojna, akú sme si pripomína-
li už len z archívnych záberov a stále aj s mementom, že také niečo sa už nikdy nesmie 
opakovať. Do našej krajiny denne prichádzajú tisíce utečencov najmä z najviac zasiahnu-
tých oblastí Ukrajiny. Ale okrem obdivuhodnej pomoci mnohých dobrovoľníkov a ostat-
ných zainteresovaných prichádzajú správy o tom, že sú vykúpené tablety s obsahom 
jódu, že sa denne predlžujú rady čakateľov na pas, že treba mať doma nachystané najnut-
nejšie veci, doklady a hotovosť. Denne sa dá počuť reklama o investícii do zlata kvôli 
narastajúcej inflácii...  Koľkokrát sme aj teraz v predpôstnom období počuli v evanjeliu: 
„Keď budete počuť o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa. To musí prísť, ale ešte 
nebude koniec“ (Mk 13,7). Zrazu sa tie chýry naplnili a ukázalo sa, že si nič nepamätáme, 
že Božie slovo išlo popri nás. Že Ježišove slová, aby sme sa neľakali, sú pre nás prázdne.
    Pokoj, ktorý prichádza skrze odovzdanosť Ježišovi, nie je bezstarostnosť. Nie je to 
ani ignorovanie nebezpečenstva. Je to postoj uznania vlastnej obmedzenosti. Znak 
dôvery tomu, ktorého milujeme a ktorý miluje nás tak ako nikto. A dôverovať znamená 
aj pustiť naše vlastné riešenia. Je to zvláštny paradox. Čím viac vecí v živote chceme 
mať pod kontrolou, tým menej pokoja máme. Preto je pre nás také dôležité nájsť ho.

otec  Marek
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► Zrušenie dišpenzu. Vo všetkých slovenských diecézach, boli k Prvej pôstnej nedeli 
zrušené dišpenzy od povinnej účasti na svätých omšiach v nedele a na prikázané sviatky. 
Na celom území Slovenska pre katolíkov znova platí záväzná účasť na bohoslužbách v 
nedeľu a prikázané sviatky. Jedinou výnimkou je ešte územie Rožňavskej diecézy, kde 
tento dišpenz z rozhodnutia biskupa prestane platiť k 12. marcu 2022.
► Pôstna disciplína. 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 slúžiť služby 
vopred posvätených darov (VPD). Každý utorok sa po večernej svätej liturgii 
budeme modliť Veľkopôstny moleben a pobožnosť krížovej cesty bude v nedeľu 
popoludní. V nedele počas Veľkého pôstu sa tiež slávia Liturgie sv. Bazila Veľkého.
► 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.
► Mimoriadna zbierka pre Ukrajinu. Otec arcibiskup metropolita Ján vyhlásil 
mimoriadnu zbierku na pomoc ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine. Zbierka 
bude v Tretiu pôstnu  nedeľu (Krížupoklonnú) 20. marca vo všetkých chrámoch 
archieparchie. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom a tým, ktorí akokoľvek 
pomáhajú núdznym v ich ťažkej situácii.
► Sv. liturgie v nedeľu 13. marca: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 Ľubovec
► Sv. liturgie v nedeľu 20. 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

Pochádzal z bohatej, rímskej senátorskej rodiny. Narodil 
sa okolo roku 540. V mladosti sa naučil všetko – gramati-
ku, rečníctvo, filozofiu aj právo. Mal len tridsaťštyri 
rokov, keď ho cisár Justín II. urobil prvým úradníkom 
a predstaveným mesta Rím. Gregorovo srdce sa však 
nevyžívalo vo vonkajšej okázalosti. Zasvätil sa mníšske-
mu životu. Po otcovej smrti zdedil veľký majetok a na 
Sicílii, kde sa nachádzala jeho najväčšia časť, založil šesť 
monastierov. Siedmy, na počesť sv. Andreja, založil 
v Ríme. V roku 575 sám si v tomto monastieri obliekol 
mníšsky odev. Pápež Benedikt I. ho vysvätil za diakona, 
predstaveného siedmich cirkevných regiónov Ríma. 
O sedem rokov už pracoval v Ríme ako poradca pápeža 
Pelágia II.. Po jeho smrti ho, napriek jeho výhradám, 
zvolili za pápeža. Vďaka dobrým vzťahom k franskému 
kráľovskému domu sa mu podarilo pokresťančiť Anglo-
sasov. Úspešne nadviazal úzke vzťahy medzi Západogót-
skou ríšou v Španielsku a Rímskou cirkvou, keď sa  

v roku 586 odvrátili od arianizmu. Gregor ochraňoval roľníkov pred vykorisťovaním a 
keď vypukol hlad a epidémia, reorganizoval obhospodarovanie cirkevných pozemkov. 
Dosiahol mier s Longobardmi, ktorí v rokoch 592 – 593 obliehali Rím. Pomocou ich  
kráľovnej Teodelindy, ktorá už bola katolíčkou,  pripravil cestu pre obrátenie Longobar-
dov a ukončil aj milánsku schizmu.  Pri zániku Východorímskej ríše dal pápežstvu ďalší 
rozmer – obhajcu a vodcu talianskeho obyvateľstva. Zomrel 12. marca 604.

Svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež 

Čítajme
  V tomto mesiaci sa stretávajú dve zaujímavé udalosti, spoločenská a duchov-
ná. 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 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
   Okamžite ma previezli na ARO. Prvé CT vyšetre-
nie ukázalo krvácanie do mozgu. Do lekárskej 
správy mi napísali, že som vo veľmi kritickom 
stave, ktorý si vyžaduje okamžitú operáciu mozgu, 
aby sa krvácanie zastavilo. Výsledky magnetickej 
rezonancie ukázali, že som v ohrození života, preto-
že z môjho mozgu sa stala akoby žuvačka. Prvým 
prekvapením bolo, že krvácanie sa zastavilo v 
momente, keď chirurg ešte len začal operáciu. Podľa 
predpokladov operatéra som sa mala prebudiť 
štyridsaťosem hodín po podaní anestézie a mala 
som mať početné následky. Druhé prekvapenie 
prišlo, keď som sa zobudila hneď po operácii so 
spevom a velebiac svätú Rafku. Okamžite som 
začala naliehať na personál, aby poslali po kňaza, 
ktorý mi prinesie sväté prijímanie. 
    Zavolala som rodičom a vyrozprávala som im, čo sa stalo v predchádzajúcu noc. 
Nemohla som im to povedať pred zákrokom, lebo som bola v kóme. Poprosila som 
mamu, aby mi priniesla fotografie svätej Rafky, ktoré som si vytlačila niekoľko dní 
pred jej svätorečením, aby som ich mohla rozdávať, a tiež som ju poprosila, aby mi 
dala ušiť dlhý čierny habit, taký, aký nosila svätá Rafka. Odvtedy sa stal mojím 
každodenným odevom. 
    Po niekoľkých dňoch prišli výsledky z biopsie: krvácanie bolo spôsobené rozsia-
hlym nádorom v mozgu. Šesťdesiat percent jeho hmoty bolo odstránených pri 
prvom zákroku, no ďalej tam zostával nádor s priemerom deväť centimetrov. Po 
tom, čo odoslali vzorky z nádoru do viacerých laboratórií vo Francúzsku a v Spoje-
ných štátoch, prišli lekárske správy, podľa ktorých išlo o multiformný glioblastóm, 
najhorší typ zhubného nádoru mozgu. Lekári mi dávali dva mesiace života. Moji 
rodičia ma previezli do Spojených štátov, do Biskupskej nemocnice svätého 
Lukáša v Hustone, kde som bola zverená do starostlivosti profesora Philipa 
Salema, libanonského lekára, pôsobiaceho v centre výskumu rakoviny. 
    Považovali ma za beznádejný prípad, ale hneď od chvíle môjho príchodu do 
centra sa začali diať zázraky. V priebehu dvoch týždňov, ešte pred tým, než sa 
vôbec začalo s liečbou, sa z deväťcentimetrového tumoru stal šesťcentimetrový, 
potom štvorcentimetrový, neskôr už len 2,6-centimetrový, až napokon posledná 
magnetická rezonancia ukázala, že tumor sa radikálne zmenšil a meral už len jeden 
a pol centimetra. (dokončenie príbehu v ďalšom čísle)

Svätá Rafka


