
PONDELOK 4. apríl
Prep. Jozef Hymnograf a Juraj z Maley
Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 11, 34 – 41, 
zač. 60; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Ján, Peter, Pavlína, Mária z 
rod. Štofanovej
UTOROK 5. apríl
Mučeníci Teodul, Agatopod a spol.
1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Mk 8, 30 – 
34, zač. 36; (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + Ján, Mária, Ján z rod. Lazor-
čákovej
STREDA 6. apríl
Odchod do večnosti arcib. Metoda
Gn 43, 26 – 31. 45, 1 – 16; Prís 21, 23 – 
22, 4 (MM: 30, 48)
18.00 + z rod. Bartkovej
ŠTVRTOK 7. apríl
Prepodobný biskup Juraj
Gal 4, 4 – 7, zač. 209; Lk 18, 18 – 27, 
zač. 91; (HS: 157, PZ: 112)
18.00 za zdravie a požehnanie Márie 
Martonovej s rodinou
PIATOK 8. apríl
Apoštoli Herodión a spol.
Gn 49, 33 – 50, 26; Prís 31, 8 - 31 (MM: 31)
18.00 za zdravie a požehnanie rodín 
Štofanovej, Čandovej, Haraksimovej
SOBOTA 9. apríl
Lazárova sobota
Hebr 12, 28 – 13, 8 zač. 333b; Jn 11, 1 – 
45, zač. 39; (HS: 215; PZ: 180)
07.00 za zdravie a požehnanie Márie a 
Imricha Baranovcov
NEDEĽA 10. apríl
Kvetná nedeľa. Myrovanie. Požehna-
nie ratolestí
Flp 4, 4 – 9, zač. 247; Jn 12, 1 – 18, zač. 
41;  (HS: 217; PZ: 181), 11.00 hod.
PONDELOK 11. apríl
Svätý a veľký pondelok
1 Kor 3,18 – 23, zač. 129; Mt 24, 3 – 35, 
zač. 98 (HS: 220; PZ: 185)
07.00 + Marta Bartková

UTOROK 12. apríl
Svätý a veľký utorok
Rim 8,14 – 21, zač. 67; Mt 24, 36 – 26,2, 
zač. 102 (HS: 221; PZ: 186)
18.00 + Anatolij (ročná lit. + panychída)
STREDA 13. apríl
Svätá a veľká streda
Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 10; Mt 26, 6 – 
16, zač. 108; (MM: 36)
18.00 + z rodiny Pavlovičovej
ŠTVRTOK 14. apríl
Svätý a veľký štvrtok
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou: 
Lk 22, 43 – 44, zač. 109; Mt 26, 40 – 75; 
27, 1 – 2, zač. 108; (CHV: 1)
17.00 + Michal, Michal, Mária z 
rodiny Mačišákovej
PIATOK 15. apríl
Svätý a veľký piatok. Prikázaný 
sviatok. Prísny pôst
Mt zač. 110 (Mt 27, 1 – 38; Lk 23, 39 – 
43, Mt 27, 39 – 54; Jn 19, 31 – 37; Mt 
27, 55 – 61; (CHV: 38)
17.00 Veľká večiereň s uložením 
plaščenice do hrobu
SOBOTA 16. apríl
Svätá a veľká sobota
Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého: I. 
Rim 6, 3b – 11, zač. 91; Mt 28, 1 – 20, 
zač. 115; menl. časti z Veľkej soboty 
(CHV: 60)
17.00 Večiereň s Liturgiou sv. Bazila 
Veľkého
NEDEĽA 17. apríl
Svätá a veľká nedeľa Paschy – Svetlé 
Kristovo vzkriesenie. Posvätenie jedál. 
Myrovanie
Sk 1, 1 – 8, zač. 1; Jn 1, 1 – 17, zač. 1; 
(HS: 227; PZ: 192; CHV: 72)
11.00 hod.
PONDELOK 18. apríl
Svetlý pondelok. Prikázaný sviatok
Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač. 2; Jn 1, 18 – 
28, zač. 2; (HS: 230; PZ: 195)
11.00 hod. zdroj: Slovo

Liturgický program

    Uznanie „šikovnosti“ si môže niekto získať z rôznych dôvodov. Deťom takéto povzbu-
denie povieme za každú maličkosť ktorá sa im podarila (aj za to, že naplnili nočník, tým 
správnym obsahom �). Pri dospelých najčastejšie použijeme „titul“ šikovný za výnimoč-
nú zručnosť. No a potom je tu ešte kategória ľudí, ktorá si uznanie takzvanej šikovnosti 
zaslúžila tým, že vie všetko zohnať, všetko vybaviť, všetko zariadiť, že pozná tých 
pravých ľudí na správnych miestach... 
    Presne do tejto poslednej kategórie by sme mohli zaradiť aj dvoch Ježišových apoštolov 
Jakuba a Jána. V evanjeliu dnešnej nedele počúvame o tom, ako prišli za Ježišom nielen 
so samotnou prosbou, ale ešte aj s dodatkom: „Chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosí-
me. Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Šikovní 
chlapci, čo poviete? Škoda len, že ich prosba vyvolala v ostatných desiatich apoštoloch 
nevraživosť a namrzenosť. Preto si ich Ježiš vezme k sebe, aby im prehovoril do duše. Nie 
spôsobom, že ich len napomenie či pokarhá, ale tak, že im začne rozprávať o sebe. Najprv 
im pripomenie pravidlá mocnárskych záujmov v spoločnosti a prehlási, že medzi nimi to 
tak nebude. Vzápätí  k tomu dodá: „Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby 
slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“ 
    Ježišove slová ich stavajú pred otázku, načo sem, na túto zem prišli oni. Prečo všetci (nie 
len prví dvaja, ale aj ostatní desiati) túžia po „dobrých miestach“ po jeho pravici a ľavici? 
Je to preto, aby mohli pre iných urobiť viac? Nie, práve naopak, aby boli zabezpečení a 
aby sa iní museli namáhať. Aké dôležité je pre nás všetkých vedieť, načo sme sem prišli. 
Ježiš vo svojej odpovedi učeníkom nepovedal, že sem prišiel len preto, aby sa obetoval na 
kríži. Jeho smrť je len bodkou služby lásky, ktorú preukazoval po celý svoj život. Aj 
v súkromí nazaretskej rodiny s Máriou a Jozefom, aj neskôr pri verejnom účinkovaní. 
    Nie je žiadnym tajomstvom, hoci o tejto téme tak málo hovoríme, že nás všetkých čaká 
smrť. Na konci nášho života bude rovnaká bodka. Nevieme kedy a nevieme ako, ale v 
našej moci je to, za akým životom táto bodka príde. Aký život bude spečatený. Či to bude 
život služby lásky alebo život, v ktorom sa necháme obskakovať. Je veľmi nebezpečné 
živiť v sebe pocit vlastnej dôležitosti. Lebo práve tento pocit rozhoduje o tom, či je mi 
bližšie slúžiť alebo sa nechať obsluhovať. Myslíte si, že váš život je dôležitejší, ako život 
toho, kto sedí vo väzení? Že váš život je dôležitejší ako život človeka z útulku? Že je 
dôležitejší ako život osoby, ktorá žije v domove sociálnych služieb? Že je dôležitejší než 
život senilných rodičov či starých rodičov, ktorých máte doma? V Božích očiach niet 
takého života, ktorý by bol dôležitejší než ostatné životy. Keby sme sa spýtali tej najvýni-
močnejšej osoby z celého ľudského pokolenia, kto je a načo je tu, Panna Mária by sa len 
pousmiala a povedala by nám vetu, ktorú veľmi dobre poznáme: „Hľa, služobnica Pána.“ 
Nech nám všetkým aj pôstny čas, ktorý sa pomaly blíži k svojmu koncu, pomôže zmýšľať 
triezvo o samých sebe. Nech sa nám služba lásky stane prirodzenosťou, aby mohol Stvori-
teľ všetkého dať bodku za naším životom s úsmevom a radosťou.

otec  Marek
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Prišiel, aby slúžil Mk 10, 32b – 45 



► Pomazanie chorých. V piatok 8. apríla bude po liturgii vopred posvätených darov 
vysluhovaná sviatosť pomazania chorých. sviatosť môže prijať každý, kto je vážne alebo 
dlhodobo chorý (z dôvodu choroby) a každý kto dovŕšil vek 60 rokov (z dôvodu veku). 
Je potrebné byť vyspovedaný a prijať na liturgii Najsvätejšiu Eucharistiu. 
► Predveľkonočné spovedanie. V sobotu 9. apríla bude vo farnosti veľkonočné 
spovedanie: 11.00 Janov; 12.00 R. Pekľany; 13.30 Ľubovec.
► Sväté liturgie v Kvetnú nedeľu 10. apríla: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 
11.00 Ľubovec. Pri svätých liturgiách je požehnanie ratolestí a myrovanie
► Spovedanie chorých. Spoveď chorých bude v pondelok 11. apríla od 08.15.
► Veľkonočné obrady. Pozývame vás na všetky obrady veľkonočných sviatkov. 
Veľká noc nie je iba Veľký piatok či nedeľa. Je to prežívanie všetkých udalostí, ktoré 
sa začínajú na Veľký štvrtok spomienkou na poslednú večeru, kedy bola ustanovená 
sviatosť Eucharistie a kňazstva. Je to aj čas prežívania svätých strastí, Pánovho utrpe-
nia cez čítanie dvanástich evanjelií, po ktorých sa prestáva zvoniť až do veľkonočné-
ho rána. Potom prechádzame do slávenia prikázaného sviatku a pôstu Veľkého 
piatka, keď Ježiš za nás zomrel na kríži. Veľká sobota je dňom adorácie a poklony pri 
Božom hrobe. Večerná Liturgia sv. Bazila s večierňou nás bezprostredne pripravuje 
na udalosť vzkriesenia. Vrcholom je nedeľné ráno s modlitbou utierne, kedy sa aj my 
môžeme presvedčiť o tom, že Ježišov hrob je prázdny.
► Modlitba pri Božom hrobe. V priebehu Veľkej soboty bude chrám počas celého 
dňa otvorený k modlitbe a adorácii pri Božom hrobe. Vzadu na stolíku bude pripra-
vený časový rozpis, kde sa môžete zapísať.
Pozývam na spoločnú modlitbu pri Božom hrobe o 10.00 hod aj všetky deti.
► Sväté liturgie v Nedeľu Paschy 17. apríla: 07.00 Ruské Pekľany; 09.00 Janov; 11.00 
Ľubovec

Oznamy

  Svätý a veľký štvrtok
09.30 Archijerejská svätá liturgia v prešovskej katedrále
17.00 Veľká večiereň s Liturgiou svätého Bazila Veľkého – Ľubovec
18.30 Sväté a spasiteľné strasti nášho Pána Ježiša Krista – Ľubovec  
   Svätý a veľký piatok
15.00 Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu – Ruské Pekľany
16.00 Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu – Janov
17.00 Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu – Ľubovec   
   Svätá a veľká sobota
08.00 Otvorenie chrámu k celodennej poklone pri Božom hrobe
17.00 Večiereň s Liturgiou svätého Bazila Veľkého – Ľubovec
  Svätá a veľká nedeľa Paschy
05.00 Utiereň vzkriesenia a posvätenie jedál – Ľubovec
07.00 Vzkriesenie, svätá liturgia a posvätenie jedál – Ruské Pekľany
09.00 Vzkriesenie, svätá liturgia a posvätenie jedál – Janov
11.00 Svätá liturgia, myrovanie a posvätenie jedál – Ľubovec
  Svetlý pondelok
08.00 Svätá liturgia – Janov 
09.30 Svätá liturgia – Ruské Pekľany
11.00 Svätá liturgia – Ľubovec

Program veľ konočných sviatkov 2022

Čítajme
  Od začiatku tohto roka v našom Farskom hlásniku prinášame na pokračova-
nie úryvky z knihy Patrizie Cattaneovej Svätá Rafka, kvet Libanonu. Žila 
(1832 – 1917) skoro súčasne s oveľa známejším libanonským svätcom otcom 
Šarbelom Machlúfom. Doteraz sme si mohli prečítať niekoľko svedectiev 
uzdravenia z veľkého množstva zázrakov, ktoré sa udiali na jej príhovor. 
Teraz budeme mať možnosť dozvedieť sa niečo viac o jej vlastnom osobnom 
živote.

    Rafka (celým menom Rafqa Choboq Ar-Rayes) sa narodila 29. júna 1832 
v dedine Himlaya, ktorá sa nachádza v hornatej provincii Bikfaya. V rodnej obci 
dnes žije asi sto rodín. Rodičia jej dali meno Boutrossieh, čo znamená Petra. Výber 
jej mena bol pravdepodobne inšpirovaný svätým Petrom a Pavlom, pretože sa 
narodila na ich sviatok. Vyrastala v maronitskej rodine preniknutej duchom hlbokej 
viery, o ktorej však toho veľa nevieme. Jej otec sa volal Mourad a matka Rafqa. 
    Keď mala Petra len sedem rokov, zomrela jej matka, a tak sa ešte s väčšou 
vrúcnosťou primkla k Panne Márii. Ako jedenásťročnú ju otec poslal do Damasku, 
aby slúžila v rodine Al-Badawi. Išlo o známych maronitských Libanončanov, ktorí 
žili v Sýrii a boli čestnými bohabojnými ľuďmi. Táto vznešená damascénska 
rodina sa k nej správala ako k vlastnej dcére. Petra u nich zostala približne tri roky, 
počas ktorého si vyslúžila povesť ukážkového príkladu modlitby, vernosti a čistoty. 
Počas Petrinho pobytu v Damasku sa jej otec druhýkrát oženil. Vzal si ženu menom 
Kafa, ktorá mu porodila ďalšie dve dcéry. Tie neskôr, ako to bolo v tej dobe obvyk-
lé, veľmi mladé vstúpili do manželstva. 
    Keď Petra dovŕšila štrnásty rok, otec ju priviedol naspäť domov, aby sa postaral o jej 
budúcnosť. Dievča sa však v novej rodine, do ktorej pribudla macocha a dve nevlastné 
sestry, cítilo stratené. Túžba nájsť prijatie a pochopenie ju podnietila k tomu, aby začala 
navštevovať Bikfayu – rodnú dedinu svojej zosnulej matky. Tu sa stretla s otcom 
Youssefom Gamayelom, bratrancom nebohej mamy, ktorý sa stal jej duchovným 
otcom. V roku 1853 otec Gamayel spolu s otcami jezuitmi založil kongregáciu Maria-
mát. Jej sídlom sa stal Kláštor Panny Márie oslobodenia. Keď u svojej netere spozoro-
val náklonnosť k rehoľnému životu, nasmeroval ju na túto komunitu. Petra v skutoč-
nosti prechovávala v srdci túžbu stať sa pustovníč-
kou, pretože ju priťahoval kontemplatívny život, 
no počúvla radu svojho strýka a pravidelne začala 
navštevovať kláštor sestier Mariamat. 
     Rodina Rafke medzičasom začala plánovať 
budúcnosť manželky a matky, no ona sa vzopre-
la ich tlaku. „Keď som dovŕšila štrnásty rok, 
moja macocha sa rozhodla, že ma vydá za 
svojho brata, ale moja teta zase chcela, aby som 
sa stala manželkou jej syna. Táto nezhoda týkaj-
úca sa mojej osoby vyvolala medzi nimi 
vzájomný odpor a nepriateľstvo. Prosila som 
Boha, aby ma vytrhol z tejto nepríjemnej situá-
cie. V tej chvíli ma premkla myšlienka stať sa 
rehoľníčkou a bez otáľania som zamierila do 
kláštora sestier Mariamat v Bikfayi.“
 Svätá Rafka


