
PONDELOK 21. marec
Prepodobný Jakub Vyznávač
Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Mt 13, 10 – 23, 
zač. 51; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Helena, Helena, Štefan

UTOROK 22. marec
Hieromučeník Bazil
1 Kor 1, 18 – 2,2, zač. 125; Mt 13, 24 – 30. 
36b – 43, zač. 52 a 54; (HS: 155; PZ: 109)
07.00 + Jozef Boroš 

STREDA 23. marec
Prepodobný mučeník Nikón a učeníci 
Služba VPD: Gn 9, 18 – 10, 1; Prís 12, 
23 – 13, 9; (MM 22, 45)
17.00 + Ján, Helena

ŠTVRTOK 24. marec
Obdobie pred sviatkom Zvestovania 
Presvätej Bohorodičke
Gal ľ, 16 – 20, zač. 203; Mt 25, 14 – 30, 
zač. 105 (HS: 157; PZ: 112)
17.00 za zdravie a požehnanie Margi-
ta, Jozef, Michal, Helena

PIATOK 25. marec
Zvestovanie Presv. Bohorodičke. 
Prikáz. sviatok. Myrovanie. Voľnica
Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Lk 1, 24 – 38, 
zač. 3;; (HS: 368; PZ: 347)
17.00 za zdravie a požehnanie rodín 
Bartkovej, Jakubíkovej, Mansori

SOBOTA 26. marec
Zakončenie sviatku Zvestovania 
Presvätej Bohorodičke
Zhromaždenie k archan. Gabrielovi
Hebr 6, 9 – 12, zač. 313; Mk 7, 31 – 37, 
zač 31; (HS: 369; PZ: 348)
07.00 + Slavomír, Andrej

NEDEĽA 27. marec
4. pôstna nedeľa – Jána Klimaka 
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 6, 13 
– 20, zač. 314; Mk 9, 17 – 31, zač. 40; 
(HS: 145, 212; PZ: 99, 175) 
3. hlas; 11.00 hod.; 16.00 Krížová cesta

PONDELOK 28. marec
Prepodobní Hilarión Nový a Štefan 
Divotvorca
Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Lk 6, 31 – 36, 
zač. 26; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Peter, Anna

UTOROK 29. marec
Prepodobný Marek
Ef 4, 14 – 17; zač. 225; Lk 6, 24 – 30, 
zač. 25; (HS: 155; PZ: 109)
17.00 + Anna Rabadová

STREDA 30. marec
Prepodobný Ján, autor spisu Rebrík
Služba VPD: Gn 17, 1 – 9; Prís 15, 20 – 
16, 9; (MM: 24, 25)
17.00 + Slavo, Drahoslav

ŠTVRTOK 31. marec
Deň Veľkého kajúceho kánona sv. 
Andreja Krétskeho. Prepod. Hypatios
Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 13, 1 – 9, zač. 
70; (HS: 157; PZ: 112)
17.00 + z rod. Mačišákovej, Šoltésovej

PIATOK 1. apríl
Prepodobná Mária Egyptská
Služba VPD: Gn 22, 1 – 18; Prís 17, 17 – 
18, 5; (MM: 29)
17.00 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

SOBOTA 2. apríl
Akatistová sobota. Prepodobný Títus 
Divotvorca
Hebr 9, 24 – 28, zač. 322; Mk 8, 27 – 31, 
zač. 35; (HS: 213; PZ: 177)
07.00 + Ján, Anna, Jozef

NEDEĽA 3. apríl
5. pôstna nedeľa. Prepodobný vyzná-
vač Nikita
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 9, 11 – 
14, zač. 321b; Mk 10, 32b – 45, zač. 47 
(HS: 147, 214; PZ: 100, 178)  
4. hlas; 11.00 hod.; 16.00 Krížová cesta

zdroj: Slovo

Liturgický program

    „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mk 
8, 34) Hneď prvá veta dnešného nedeľného evanjelia ma v spomienkach vrátila o viac 
ako tridsať rokov späť. V septembri revolučného roka 1989 som cestoval do kňazského 
seminára v Bratislave. Vo veľkej cestovnej taške najviac miesta zaberali osobné veci na 
oblečenie, potom niečo, aby som nehladoval �, a najchudobnejšia bola asi duchová 
výbava. Mal som tam len modlitebnú knižku a Sväté písmo. Nič iné nebolo treba, ale nič 
iné som ani doma nemal. Ako prváci sme s obdivom (aj závisťou) hľadeli poličky 
starších spolubratov, ktoré už boli celkom slušne naplnené rôznou, u nás absolútne nezo-
hnateľnou duchovnou literatúrou. Jedna z prvých kníh, ktorú sme všetci prváci od 
našich predstavených dostali, bola malá knižka od Tomáša Kempenského Nasledovanie 
Krista. Tomáš žil okolo roku 1400 a bol augustiánskym mníchom. Jeho dielo sa stalo po 
Svätom písme možno najrozšírenejšou duchovnou knihou na svete. Vyhľadal som si ju 
po veľmi dlhom čase a otvoril hneď na začiatku. Prvá veta celej knihy je citát Jánovho 
evanjelia: „Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách“ (Jn 8, 12). Autor vzápätí 
vysvetľuje, aké dôležité pri nasledovaní Krista je poznanie márností všetkého, čo nás vo 
svete obklopuje. „Márnosť je žiadať si dlhý život, a pritom sa nestarať o dobrý život. 
Márnosť je dbať len na prítomný život, a nehľadieť na to, čo príde po ňom. Márnosť je 
milovať to, čo sa chytro pominie, a neponáhľať sa ta, kde trvá večná radosť.“ 
    Aj pri pozvaní, ktoré nám Ježiš dáva cez dnešné evanjelium: „Kto chce ísť za mnou 
nech zaprie sám seba vezme svoj kríž a nasleduje ma,“ si skutočne potrebujeme uvedo-
miť nielen márnosť všetkých ostatných ciest, ale aj to, že niet inej cesty, ktorá vedie do 
toho správneho cieľa v Nebeskom kráľovstve. Voľne by sme v dnešnom evanjeliu mohli 
pokračovať takto: „Ak nepôjdeš po ceste strácania života za mnou, nakoniec svoj život 
stratíš navždy.“  Ak by jestvovalo aj iné riešenie, možno by Ježiš povedal: „Vy silnejší, 
vy čo si trúfate, poďte za mnou, a ostatní, slabší pôjdete po inej trase, menej náročnej.“ 
Ale inej trasy niet. Skúsme byť teraz pravdiví sami pred sebou. Pozrime sa na svoj život, 
na to, ako vyzerá a čím je naplnený, a odpovedzme si na otázku: Kam vlastne kráčam a 
za kým? Je toto kráčanie za Ježišom? Život, ktorý vediem, je nasledovaním Ježiša? 
    Je možné, že sme kedysi nastúpili na dobrú cestu, ale dnes môžeme byť celkom ľahko 
úplne mimo. Ak na tej ceste som, mám z toho radosť? Alebo kráčame za Ježišom plní 
hundrania, strachu a ustavičnej nespokojnosti? 
Svätý Ján Pavol II. raz povedal, že lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš. 
Sú to nesmierne pravdivé a múdre slová. Skutočná láska bude vždy spojená aj s náma-
hou, ťažkosťami, krížmi a obetami. A ak človek nemiluje, ak v sebe nemá lásky, ktorá 
mu dáva silu, nebude schopný niesť žiaden kríž.

otec  Marek
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► Účasť na bohoslužbách. Od prvej pôstnej nedele tak na celom území Slovenska pre 
katolíkov znova platí záväzná účasť na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky. 
► 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 slúžia služby vopred 
posvätených darov (VPD). Každý utorok sa po večernej svätej liturgii modlíme 
Veľkopôstny moleben a pobožnosť krížovej cesty bude v nedeľu popoludní. V nedele 
počas Veľkého pôstu sa tiež slávia Liturgie sv. Bazila Veľkého. 
► Prikázaný sviatok. V piatok 25. marca je prikázaný sviatok Blahoviščenija – 
Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Svätá liturgia s myrovaním bude o 17.00 hod. V 
tento deň je zároveň voľnica.
► Letný čas. Budúci víkend je nastáva zmena času na letný. Posúva sa o jednu 
hodinu dopredu.
► Prvopiatkový týždeň. Týždeň od 28. marca je prvopiatkový. Spovedať budem v 
piatok 1. apríla. Dopoludnia od 8.15 chorých doma a popoludní od 15.30 v chráme. 
Počas dňa bude chrám otvorený k celodennej poklone pred Najsv. Eucharistiou.
► Sviatosť pomazania chorých. V piatok 8. apríla budem v našom chráme vyslu-
hovať sviatosť pomazania chorých. Všetci, ktorí máte záujem o prijatie tejto sviatosti 
tak využite možnosť prvopiatkovej spovede.
► Sv. liturgie v nedeľu 27. marca: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 Ľubovec
► Sv. liturgie v nedeľu 3. apríla: 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

V tomto týždni si pripomíname výnimočné jubileum nášho 
rodáka, bl. P. P. Gojdiča. 7. marca 1927 bol ustanovený za 
biskupa s titulom harpašský a biskupskú vysviacku prijal v 
Chráme sv. Klementa v Ríme 25. marca 1927 na sviatok 
Zvestovania Presvätej Bohorodičky. Biskupmi svätiteľmi 
boli križevacký biskup Dionýz Nyáradi, biskup peremyšlian-
sky Jozafát Kocylovskyj a biskup z Philadelfie Konstantin 
Bohačevskyj. Po svojej biskupskej vysviacke vladyka Pavol 
navštívil Chrám sv. Petra v Ríme, aby sa pomodlil nad 

hrobom prvého pápeža. O štyri dni sa stretol na osobnej audiencii so Svätým Otcom 
Piom XI.. Pri tejto príležitosti mu pápež daroval zlatý kríž zo známymi slovami: 
„Tento kríž je iba slabým symbolom tých veľkých krížov, ktoré na teba zošle Pán 
Boh, môj synu, v tvojej biskupskej službe.“ Na svoju biskupskú cestu si zvolil heslo: 
Boh je láska, milujme ho! Vladyka Pavol bol známy vrúcnou láskou k eucharistické-
mu Spasiteľovi neustále posilňovanou adoráciou pred Najsvätejšou Eucharistiou v 
biskupskej kaplnke. Ďalšou nemenej výraznou črtou jeho duchovného života bola 
veľká úcta k Božskému Srdcu. Už ako bohoslovec v seminári v Budapešti sa zasvätil 
Božskému Srdcu, a neskôr sa každé ráno zasväcuje Božskému Srdcu Ježiša Krista 
slovami: „Všetky modlitby, obety a kríže obetujem ako náhradu za hriechy celého 
sveta!“ Bol aj veľkým ctiteľom Božej Matky a ako mariánsky ctiteľ vo svojej biskup-
skej kaplnke mal obraz klokočovskej Bohorodičky, pred ktorým sa denne modli a 
odovzdával seba i celú eparchiu jej ochrane a pomoci.

95 rokov od biskupskej vysviacky bl. P.P.Gojdiča

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
(dokončenie príbehu)
Keď prof. Philip Salem prekonzultoval môj prípad s kolegami, povedal mi: „Viem, 
že máte protekciu u Pána Boha, ale nechajte aj vedu, nech urobí svoju prácu. 
Musíme vykonať operáciu, pri ktorej vyberieme zostávajúci jeden a pol centimeter 
nádoru, a potom sa budete musieť podrobiť tridsiatim cyklom rádioterapie a 
štyrom cyklom chemoterapie. Takto sa celkom zbavíte nádoru.“ 
Hoci som si bola istá, že tieto procedúry sú zbytočné, pretože Boh by dokončil 
svoje dielo aj sám, musela som ich prijať. Rozhodnutie totiž bolo v rukách mojich 
rodičov. A tak ma operovali, aby odstránili zvyšok nádoru. Mala som zostať v 
nemocnici desať dní, ale prepustili ma už na štvrtý deň. Keď som mala nastúpiť na 
rádioterapiu a potom aj na chemoterapiu, lekári ma informovali o nežiaducich 
účinkoch. Ja som si však bola vo svojom vnútri istá, že sa nestane nič, ako mi to 
sľúbila svätá Rafka. A tak to aj bolo. Podrobila som sa všetkým liečebným 
procedúram bez toho, aby som pocítila čo i len nežiadúci účinok. Považujem to za 
zázrak. Bohu je všetko možné, lebo on je Bohom lásky a milosrdenstva. Ak mu 
budeme dôverovať, nikdy nás neopustí. Ježišu, dôverujem ti!

    Modlitba k Ježišovej šiestej rane
    Svätá Rafka strávila posledných sedem 
rokov svojho života pripútaná na lôžko. 
Na pravom pleci mala hlbokú, bolestivú 
ranu od kľúčnej kosti, ktorá jej prerazila 
kožu. Rana jej päť rokov krvácala. Svätica 
sa nikdy nesťažovala, iba ustavične 
opakovala: „Zjednocujem sa s ranou na 
Ježišovom pleci.“ Okrem toho zvykla 
hovoriť spolusestrám: „Sestry, nezabúdaj-
te na šiestu ranu – tá sužovala Ježišovo 
plece, na ktorom niesol ťažký kríž našich 
hriechov.“ Ku cti Ježišovej šiestej rany sa 
zvykla modlievať šesťkrát Otče náš a 
šesťkrát Raduj sa, Bohorodička. Aj my si 
môžeme uctievať Pánovu šiestu ranu tak, 
ako nás to naučila svätá Rafka.
 

Svätá Rafka


