Liturgický program
PONDELOK 11. apríl
Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského
Pergama
Sk 6, 8 – 7, 5a. 47 – 60, zač. 17; Jn 4, 46b – 54,
zač. 13 (HS: 234; PZ: 200)
18.00 za zdravie a požehnanie Márie, Jozefa,
Lukáša, Eleny
UTOROK 12. apríl
Prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský
biskup
Sk 8, 5 – 17, zač. 18; Jn 6, 27 – 33, zač. 20 (HS:
234; PZ: 200)
18.00 + Ján Chomjak

PONDELOK 18. apríl
Prepodobný Ján
Sk 10, 1 – 16, zač. 24; Jn 6, 56 – 69, zač. 24
(HS: 236, 384; PZ: 203, 364)
18.00 za zdravie a požehnanie Marka,
Veroniky, Marka, Amálie
UTOROK 19. apríl
Prepodobný Ján zo Starej lavry
Sk 10, 21 – 33, zač. 25; Jn 7, 1 – 13, zač. 25
(HS: 236, 384; PZ: 203, 364)
18.00 za zdravie a požehnanie Jozefa Maďara

STREDA 13. apríl
Hieromučeník Artemón a spol.
Sk 8, 18 – 25, zač. 19; Jn 6, 35 – 39, zač. 21
(HS: 234; PZ: 200)
18.00 + Juraj, Juraj, Anna, Mária, Michal

STREDA 20. apríl
Polovica Päťdesiatnice. Prepodobný Teodor
Trichinas
Sk 14, 6b – 18, zač. 34; Jn 7, 14 – 30, zač. 26
(HS: 238; PZ: 205)
18.00 za zdravie a požehnanie rod. Gumanovej, Matiovej

ŠTVRTOK 14. apríl
Martin Vyznávač, rímsky biskup
Sk 8, 26 – 39, zač. 20; Jn 6, 40 – 44, zač. 22
(HS: 234; PZ: 200)
18.00 na úmysel darcu

ŠTVRTOK 21. apríl
Hieromučeník Január a spol.
Sk 10, 34 – 43, zač. 26; Jn 8, 12 – 20, zač. 29
(HS: 238; PZ: 205)
18.00 + Michal, Mária, Michal

PIATOK 15. apríl
Apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim
Sk 8, 40; 19, 1 – 19, zač. 21; Jn 6, 48 – 54, zač.
23 (HS: 234; PZ: 200)
18.00 + z rod. Bjalasovej, Fedorovej

PIATOK 22. apríl
Prepodobný Teodor Sykeónsky
Sk 10, 44 – 11, 10, zač. 27; Jn 8, 21 – 30, zač.
30 (HS: 238; PZ: 205)
18.00 + Anna Paločková (ročná liturgia)

SOBOTA 16. apríl
Panny a mučenice Agapa, Irena a Chionia
Sk 9,19b – 31, zač. 22; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52
(HS: 234; PZ: 200)
07.00 + z rod. Lechovej, Petruščákovej

SOBOTA 23. apríl
Veľkomučeník a divotvorca Juraj
Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 8, 31 – 42a, zač. 31
(HS: 238, 352; PZ: 205, 356)
07.00 hod.

NEDEĽA 17. apríl
Štvrtá nedeľa po Pasche – o uzdravení
ochrnutého. Prepodobní Simeon z Perzie a
Akakios
Sk 9, 32 – 42, zač. 23; Jn 5, 1 – 15, zač. 14 (HS:
236, 384; PZ: 203, 364) Hlas 3.
09.30 hod.

NEDEĽA 24. apríl
Piata nedeľa po Pasche – o Samaritánke.
Svätý mučeník Sáva Stratilat
Sk 11, 19 – 26 . 29 – 30, zač. 28; Jn 4, 5 – 42,
zač. 12 (HS: 238, 239; PZ: 205, 206) Hlas 4.
11.00 hod.
Zdroj: Slovo
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Koho hľadáš?
Mk 15, 43 – 16, 8
Viem, čo mi chceš povedať. Viem,
na čo myslíš. Viem, čo by si teraz
najradšej urobil. Takéto a podobné
konštatovania sme už možno na našu
adresu počuli viackrát. Väčšinou ich
vysloví niekto, kto nás dobre pozná a
predvída naše reakcie. Ale nemusí ísť
stále o odhad.
V dnešnom evanjeliovom príbehu
sa stretli ženy – myronosičky – s anjelom na takom celkom nezvyčajnom
mieste. V Ježišovom hrobe. Prišli totiž,
aby pomazali Pánovo telo voňavým
olejom (myrom) preto, lebo to nestihli poriadne urobiť v deň pohrebu. A tu
ich čakalo poriadne prekvapenie. Najprv odvalený kameň, s ktorým by si
len ťažko dali rady. Potom však prišlo
čosi väčšie. V hrobe nenašli toho,
ktorého hľadali. Naopak, bol tam
niekto, koho tam vôbec neuložili –
anjel. Práve ten ich privítal
pravdivým a otvoreným
konštatovaním:
Viem
koho hľadáte. „Hľadáte
Ježiša Nazaretského, ktorý
bol ukrižovaný. Vstal z
mŕtvych. Niet ho tu. Hľa,
miesto, kde ho uložili“(Mk
16, 6). Povedal to anjel
preto, že čosi predvídal?
Nie, on mal jednoducho
poznanie. Vedel, čo sú zač
tie ženy. Vedel, za kým ide
a prečo. Predstav si, že aj o
tebe sa v nebi vie všetko.
Ježiš veľmi dobre vie, koho

alebo čo tu na zemi naozaj hľadáš. Či
je to on alebo niečo úplne iné. Vieš
to aj ty sám (sama)? Alebo ti je lepšie
nevedieť a nerozmýšľať nad tým,
čo je v skutočnosti zmyslom tvojho
života? Pretože celý náš život možno
pripodobniť k takému hľadaniu toho,
pre čo sa oplatí žiť. Pamätám si veľmi
živo na jedno stretnutie so staršou
pani, ktorá bola oblečená v čiernom.
Oči mala vyplakané a pri rozhovore
hneď na začiatku povedala: „Ja už
nemám prečo žiť. Pred pár dňami
som pochovala manžela a deti ma
opustili ešte skôr. Povedzte, aký
zmysel má ešte môj život?“ Smutné
konštatovanie človeka, ktorého zmyslom života bola rodina. Môže byť
na zemi čosi vzácnejšie? Rodina je
úžasná hodnota, ale je taká krehká a
labilná, že nemôže zostať jediným, čo
v živote hľadáme.
Skúsme ísť ďalej,
viac na „hlbinu“, povedané rečou Božieho
slova. Hľadajme a
stretávajme
každý
deň toho, pre ktorého
sa oplatí žiť. Toho,
ktorý ťa nesklame,
toho kto ti zabezpečí
šťastnú
večnosť,
Ježiša Nazaretského,
ktorý bol ukrižovaný,
ale vstal z mŕtvych.
otec Marek

Oznamy
4Poďakovanie
Srdečne ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri príprave a priebehu Veľkonočných
sviatkov. Všetkým ženám, ktoré prišli na brigádu a upratovali chrám. Pani cerkovníčke
Rusinkovej, jej rodine a tým, ktorá jej pomáhali pri príprave Božieho hrobu, kvetinovej výzdobe, praní a všetkom ostatnom. Našim miništrantom, všetkým ženám,
ktoré kantorovali a nacvičovali spev na sviatky a každému, kto sa akýmkoľvek
spôsobom zapojil do príprav a prežívania sviatkov Paschy. Pán Boh zaplať!
4Sväté liturgie v nedeľu 17. apríla: 08.00 Janov; 09.30 Ľubovec; 11.30 Ruské
Pekľany (rím. kat. sv. omša). Pri všetkých sv. liturgiách je zbierka na seminár.
4Sväté liturgie v nedeľu 24. apríla: 08.00 Rus. Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 Ľubovec
4Sväté liturgie
Aj v priebehu tohto týždňa sa ešte budú liturgie slúžiť v chráme v Ruských
Pekľanoch. Ak to bude možné, tak by prvá liturgia mohla byť v sobotu ráno, ak
nie, tak až v nedeľu.
4Púť do Krakova
Všetci sme srdečne pozvaní na 7. metropolitnú púť Gréckokatolíckej cirkvi na
Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch, ktorá
sa uskutoční v sobotu 21. mája. Chceme tak ako minulý rok spolu s farnosťami
Miklušovce a Klenov objednať spoločný autobus. Zapísať sa môžete v sakristii
chrámu. K zápisu je potrebné priniesť zálohu 5 eur.
4Spovedanie
V týždni, ktorý je pred nami, budem spovedať v Ruských Pekľanoch pol hodiny
pred večernou sv. liturgiou v stredu, štvrtok a v piatok. Spoveď chorých bude v
Ľubovci piatok 29. Apríla (od 8.15 hod.).
4Darcovia
Dary na chrám od začiatku roka: Slavomír Kočiš – 20 eur; z pohrebu + Anny
Martonovej – 200 eur; Ján Harauz – 20 eur; Jozef Boroš – 50 eur; z krstu Dominika –
100 eur; rodina Timková – 40 eur; bohuznáma – 20 eur; Mária Chomjaková – 20 eur

Sv. hieromuč. Antipas, biskup Pergama

Svätý Antipas bol učeníkom sv. Jána Bohoslovca. Sám Ježiš Kristus hovorí v Zjavení
apoštola Jána: „...v dňoch Antipasa, môjho verného svedka, ktorého zabili...“ (Zj 2, 13).
Svätý Ján ho ustanovil za biskupa Pergama. Práve tu Antipas priviedol ku kresťanskej
viere mnohých pohanov. Preto pohanskí kňazi zažalovali Antipasa starostovi mesta.
Bolo to obdobie veľkého prenasledovania. Starosta presviedčal Antipasa, aby sa zriekol Krista, lebo bude mučený a týraný. On mu povedal: „Ja som kresťan a nemám
iného Boha ako Boha kresťanského! Prestaňte sa klaňať modlám, nevzdávajte česť
stvoreným veciam, zanechajte svoje modlárstvo, veštby a obráťte sa ku Kristovi, pokiaľ
vám on dáva čas rozmýšľať o vašich dušiach.“ Rozhnevaný dav pohanov zatiahol Antipasa do pohanského chrámu bohyne Artemidy. Vo vnútri chrámu stál veľký medený
býk. Pod býkom rozložili oheň a keď sa meď zohriala, hodili svätého do vnútra. Ten
sa nahlas modlil k Bohu, aby sila svätého kríža zvíťazila, aby sa všetci klaňali pravému
Bohu, aby sa zmenšila a zanikla diablova sila, aby Božie požehnanie spočívalo na
kresťanoch. Uprostred tejto modlitby odovzdal svoju dušu Bohu. Kresťania pochovali
jeho telesné pozostatky, z ktorých vytekalo myro. Podľa tradície sa k svätému Antipasovi modlili a volali o pomoc tí, ktorých boleli zuby. V starých životopisoch sa totiž
spomína, že mal dar od Pána liečiť zuby. Svätý Antipas bol umučený okolo roku 93.

Duchovné otázniky
Na stránkach Farského hlásnika sme pokračujeme vo vyučovaní o sviatostiach, ktoré máme v Katolíckej cirkvi. Postupne sme prešli sviatosť krstu a
sviatosť myropomazania. Teraz pokračujeme sviatosťou Eucharistie, ktorá je
treťou v poradí a zároveň je poslednou z iniciačných sviatostí. Pohľad na Eucharistiu z pastoračného hľadiska máme za sebou a teraz uvádzame, čo píše
o Eucharistii Katechizmus Katolíckej cirkvi a tiež Kódex cirkevného práva.

Eucharistia
II. Ako sa volá táto sviatosť?
1328 Nevyčerpateľné bohatstvo tejto sviatosti sa odráža aj v rozmanitých
pomenovaniach, ktorými sa označuje.
Každé z nich poukazuje na určité jej
stránky. Volá sa:
Eucharistia, lebo je vzdávaním
vďaky Bohu. Grécke slová eucharistein (Lk 22, 19; 1 Kor 11, 24) a eulogein
(Mt 26, 26; Mk 14, 22) pripomínajú
židovské dobrorečenia, ktoré – najmä
pri stolovaní – ohlasujú Božie diela:
stvorenie, vykúpenie a posvätenie.
1329 Pánova večera, lebo ide o
večeru, ktorú Pán slávil v predvečer
svojho umučenia so svojimi učeníkmi,
a o anticipovanie Baránkovej svadobnej hostiny v nebeskom Jeruzaleme.
Lámanie chleba, lebo tento
obrad, príznačný pre židovské stolovanie, Ježiš použil, keď dobrorečil
a rozdával chlieb v úlohe hostiteľa,
najmä pri poslednej večeri. Podľa
tohto úkonu ho učeníci spoznali po
jeho zmŕtvychvstaní a týmto výrazom prví kresťania označovali svoje
eucharistické zhromaždenia. Dávali
tým najavo, že všetci, čo jedia jediný
rozlomený chlieb, Krista, vstupujú
do spoločenstva s ním a tvoria v ňom
jedno telo.
Eucharistické zhromaždenie (po
grécky synaxis), lebo eucharistia sa
slávi v zhromaždení veriacich, ktoré je
viditeľným prejavom Cirkvi.
1330 Pamiatka (po latinsky memoriale) Pánovho umučenia a

zmŕtvychvstania.
Svätá obeta, lebo sprítomňuje jedinú obetu Krista Spasiteľa a zahŕňa
obetu Cirkvi, alebo aj obeta svätej
omše, „obeta chvály“ (Hebr 13, 15),
duchovná obeta, čistá a svätá obeta,
lebo završuje a prevyšuje všetky obety
Starej zmluvy.
Svätá a božská liturgia, lebo celá
liturgia Cirkvi má svoj stredobod a
najplnšie sa prejavuje v slávení tejto
sviatosti. V takom istom zmysle sa
volá aj slávením svätých tajomstiev.
Hovoríme aj o Najsvätejšej sviatosti,
lebo je „sviatosťou sviatostí“. Týmto
pomenovaním sa označujú aj eucharistické spôsoby uchovávané vo svätostánku.
1331 Prijímanie, po latinsky communio (spoločenstvo, spojenie), lebo
touto sviatosťou sa spájame s Kristom,
ktorý nám dáva účasť na svojom tele a
krvi, aby sme tvorili jedno telo. Volá
sa aj sväté veci (po grécky ta hagia;
po latinsky sancta) – čo je pôvodný význam výrazu „spoločenstvo
svätých“, o ktorom hovorí Apoštolské
vyznanie viery; anjelský chlieb, chlieb
z neba, „liek nesmrteľnosti“, viatikum
(pokrm na cestu)…
1332 Svätá omša (po latinsky sancta missa), pretože liturgia, v ktorej sa
uskutočňuje tajomstvo spásy, sa končí
poslaním veriacich (missio – choďte),
aby plnili Božiu vôľu vo svojom
každodennom živote.
otec Marek

