Liturgický program
PONDELOK 12. február
Začiatok Veľkého pôstu
Arcibiskup Meletios. Zdržanlivosť od
mäsa, mlieka a vajec, prísny pôst
1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Lk 21, 8 – 9. 25
– 27. 33 – 36, zač. 105 (HS: 164; PZ: 119)
17.30 za zdravie a požeh. Beáty s rod.
UTOROK 13. február
Prepodobný Martinián
Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 6, 1 – 13,
zač. 16 (HS: 164; PZ: 119)
17.30 + Verona Mačišáková
STREDA 14. február
Prepodobný Auxencius
Gn 1, 24 – 2, 3; Prís 2, 1 – 22; Ap
zač.177; Mt zač.51 (MM 16, 47), (HS:
164; PZ: 119)
17.30 za zdravie a požehnanie Moniky
ŠTVRTOK 15. február
Apoštol Onezim
Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 7, 7 – 11,
zač. 20b (HS: 164; PZ: 119)
17.30 za požehnanie manželov našej
farnosti
PIATOK 16. február
Mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a spol.
Gn 2, 20 – 3, 20; Prís 3, 19 – 34 (MM
17, 40)
17.30 za zdravie a požehnanie Jolany,
Dany, Boženy, Márie a Jozefa
SOBOTA 17. február
Prvá pôstna sobota – spomienka na
veľkomučeníka Teodora Tiróna
Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Mk 2, 23 – 3,
5, zač. 10 (HS: 207; PZ: 170)
07.00 + Helena Karoliová
NEDEĽA 18. február
Prvá pôstna nedeľa – o úcte ikon
Hebr 11, 24 – 26. 32 – 40; 12, 1 – 2a,
zač. 329b; Jn 1, 43 – 51, zač. 5 (HS:
147, 208; PZ: 100, 171) Liturgia sv.
Bazila Veľkého: Hlas 4.; 09.30 hod.

PONDELOK 19. február
Apoštol Archippos
Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 18, 10 –
20, zač. 75 (HS: 164; PZ: 119)
07.00 + Peter
UTOROK 20. február
Prepodobný Lev
Gal 6, 2 – 10, zač. 214; Mt 4, 25 – 5,
13, zač. 10 (HS: 164; PZ: 119)
17.30 + Katarína Šebešová
STREDA 21. február
Prepodobný Timotej zo Symbolov
Gn 4, 16 – 26; Prís 5, 15 – 23. 6, 1 –
3a; Ap zač.182b; Mt zač.12 (MM 19,
53), (HS: 164; PZ: 119)
17.30 + Jozef, Anna, Pavol
ŠTVRTOK 22. február
Mučeníci v Eugeniu
1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 5, 27 –
32, zač. 13 (HS: 164; PZ: 119)
17.30 za zdravie a požehnanie rodiny
Jozefa Turčíka
PIATOK 23. február
Hieromučeník Polykarp
Gn 5, 32 – 6, 8; Prís 6, 20 – 7, 1 (triódy);
Iz 40, 1 – 3. 9; 41, 17 – 18; 45, 8; 48, 20 –
21; 54, 1; Mal 3, 1-3a. 5 – 7. 12. 17 – 18;
4, 4 – 6; Múd 4, 7. 16 – 17. 19 – 20; 5, 1 –
7 (Jánovi) (MM 20, 41, 46)
17.30 za zdravie a požehnanie rodiny
Štofanovej, Čandovej, Haraximovej
SOBOTA 24. február
Prvé a druhé nájdenie hlavy Jána
Krstiteľa
Hebr 3, 12 – 16, zač. 309; Mk 1, 35b –
44, zač. 6 (HS: 155; PZ: 109)
07.00 + Alžbeta, Peter, Štefan, Eva, Jana
NEDEĽA 25. február
Druhá pôstna nedeľa
Arcibiskup Taras
Hebr 1, 10 – 2, 3, zač. 304; Mk 2, 1 –
12, zač. 7 (HS: 148, 210; PZ: 101, 173)
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 5.;
11.00 hod.
zdroj: Slovo
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Poďme sa postiť
Mt 6, 14 – 21

Dnešným večerom vstupujeme do Veľkého pôstu. Viete, ako sa pôst začína? Nie
zámenou plachiet na oltári z bielych na bordové, ale odpustením. Ježišovou výzvou
odpustiť sa začína dnešné nedeľné evanjelium, ale ešte zreteľnejšie to môžeme vidieť
a prežiť v zakončení dnešnej Syropôstnej nedele pri večierni. Najprv kňaz, a potom aj
všetci prítomní ľudia prosia navzájom odpustenie týmito slovami: „Požehnajte a
odpustite mne hriešnemu, ctihodní bratia a sestry, čím som zhrešil tento deň a po
všetky dni svojho života, slovom, skutkom alebo myšlienkou i všetkými svojimi
zmyslami duševnými i telesnými.“ Začíname tým, že o odpustenie prosíme, a pokračujeme tým, že odpustenie udeľujeme. Odpustiť znamená nenechať vo svojom vnútri
hnev, pomstu, horkosť, sebaľútosť. Neživiť a neprechovávať v sebe tieto myšlienky,
ktoré prichádzajú z menších či väčších zranení od iných ľudí. A prosiť o odpustenie
znamená priznanie si svojej hriešnosti. Toho, že nedokážem najmä vo svojom srdci a
v myšlienkach, a niekedy aj v slovách a skutkoch nezraňovať ľudí okolo seba. Odpustenie je teda začiatkom.Až potom, keď ho naplním, keď mám v srdci pokoj, môžem
pokračovať ďalej a vstúpiť do pôstu. Neviem to povedať inak, ale dobrému pôstu musí
človek akoby dozrieť. Dobrý pôst totiž nie je o tom, kto má väčšiu výdrž. Absolútne
nie je o tom, čoho všetkého sa vieme zrieknuť. Dobrý pôst je o tom, z akej veľkej lásky
vychádza. Pamätáte si na otázku o pôste, ktorú raz Ježiš dostal? Bolo to pri hostine,
ktorú vo svojom dome vystrojil apoštol Matúš, hneď po tom, čo ho Ježiš povolal. V
jeho dome sa vtedy zišlo množstvo mýtnikov a hriešnikov. Ježiš a jeho učeníci sa
hostili spolu s nimi. Najprv sa pýtali farizeji: „Prečo jedávaš s mýtnikmi a hriešnikmi?“ Odpovedal slovami: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať
spravodlivých, ale hriešnikov.“ Potom sa pýtali učeníci Jána Krstiteľa: „Prečo sa my a
farizeji často postíme a tvoji učeníci sa nepostia?“ A vtedy Ježiš odpovedal: „Vari
môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha
vezmú, potom sa budú postiť.“ (Mt 9, 10 – 15) Vždy som si myslel, že tieto slová: „ ...
keď im ženícha vezmú“, hovoria o čase Ježišovho zajatia, ukrižovania, pochovania,
ale aj jeho odchodu späť do neba. Spájal som si to len so skutočnosťou, že apoštoli
zostali sami. Teraz vidím, že tie slová majú aj iný význam. Až keď učeníkom Ježiša
vzali, až keď ho utýrali a zavesili na drevo kríža, až keď ho mŕtveho uložili do hrobu,
až keď spoznali, že Ježišova smrť sa týka aj ich samých, až potom, čo naozaj spoznali
Ježišovu lásku do krajnosti, mohli sa začať postiť. Lebo každý jeden ich kajúci skutok
či zdržanlivosť bol len odpoveďou na lásku, ktorú zažili a vychádzal z lásky k Ježišovi.
Preto som povedal, že k dobrému pôstu musí človek dozrieť. Dobrý pôst sa začína v
poznaní tej nesmiernej lásky Božej ku mne a ja potom z lásky prinášam svoju obetu
zdržanlivosti od jedla či zábavy, aby si ju on použil tam, kde len bude chcieť.
otec Marek

Oznamy

Národný týždeň manželstva (NTM) na Slovensku

► Začiatok Veľkého pôstu. V pondelok 12. 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 17.30 hod., po nej sa pomodlíme Veľkopôstny moleben.
► Veľký pôst. V čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a
piatky. Kto chce, môže dobrovoľne zachovávať aj prísnejší pôst. V piatky Veľkého
pôstu sa budú v našom chráme slúžiť liturgie vopred posvätených darov (VPD).
Každý utorok sa po večernej svätej liturgii budeme modliť Veľkopôstny moleben
(v tomto týždni to bude v pondelok) a každú stredu pobožnosť Krížovej cesty. V
nedele počas Veľkého pôstu sa slávia Liturgie sv. Bazila Veľkého.
► Národný týždeň manželstva. V tomto prvom pôstnom týždni zároveň prebieha aj Celonárodný týždeň pre manželstvo. Štvrtok 15.02. večer bude svätá liturgia
obetovaná za všetkých manželov našej farnosti. Za tých, ktorí žijú vo dvojiciach,
ale aj za tých, ktorí už zostali z dvojice len sami. Hosťom bude otec Anton
Pariľák, kňaz Komunity Ján Krstiteľ. Po večernej liturgii bude možnosť obnovy
manželských sľubov. Potom sa presunieme do zasadačky Obecného úradu, kde
bude ešte katechéza, možnosť diskusie a malé pohostenie.
► Zbierka na charitu. V prvú pôstnu nedeľu 18. februára je pri všetkých liturgiách zbierka na charitu. Dar almužny je spolu so zdržanlivosťou a modlitbou
hlavná náplň pôstneho času.
► Jarný tábor. Gréckokatolícke mládežnícke centrum v Juskovej Voli pozýva
deti a mládež vo veku 9 – 15 rokov na Jarný tábor 25.02. až 01.03. Cena je 36 eur
a prihlásiť sa možno cez farský úrad, telefonicky na čísle 057/44 90 290 alebo
prostredníctvom emailu na: skolacentrum@centrum.sk. Viac informácií nájdete na
www.gmcbarka.sk.
► Sväté liturgie v nedeľu 18. februára: 08.00 Janov; 08.00 Ruské Pekľany (rim.
kat. sv. omša); 09.30 Ľubovec. V túto nedeľu bude pri liturgiách zbierka na Charitu.
► Sväté liturgie v nedeľu 25. februára: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov;
11.00 Ľubovec

Poslanie a ciele

Prepodobný Auxencius
Jeho meno má grécky pôvod a znamená „rastúci“. Dnešný svätec bol mníchom v Bitýnii,
historickom kraji na severe Antólie, východne od
Istanbulu. Už ako vojak osobnej stráže Teodózia
II. sa vyznačoval nábožnosťou. Ako pustovník na
vrchu Oxeia, na rovnomennom ostrove v
Iónskom mori, a potom na vrchu Skopas pri
Chalcedóne si získal veľkú úctu. Podľa údaju zo
životopisu ho povolali na Chalcedónsky koncil
(451). Auxencius kázal ľudu, spieval mu vlastné
liturgické hymny, tropáre, ktoré podľa životopisu
patria medzi najstaršie.
Na úpätí vrchu, ktorý bol neskôr po ňom pomenovaný, zriadil ženský kláštor. Ten bol osídlený
do 14. storočia. Po Auxenciovej smrti okolo roku 470 na tomto vrchu pochovali
jeho pozostatky.

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína – stále obľúbenejšieho sviatku
spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. Cieľom NTM je propagovať a
podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.
História kampane Národný týždeň manželstva
Celosvetová kampaň The Marriage Week (www.marriage-weekinternational.com), ktorej je NTM súčasťou, pritom prebieha už od roku 1997. Prvý raz sa
uskutočnila v Anglicku v sídle vlády spolu s vtedajším premiérom Johnom
Majorom a jeho manželkou Normou. O rok neskôr otvárali podujatie vo svojom
úrade nový predseda vlády Tony Blair a jeho manželka Cherie. V nasledujúcich
rokoch sa kampaň rozšírila za hranice Anglicka a dnes je do nej zapojených viac
ako 20 krajín sveta.
Témy predošlých kampaní NTM na Slovensku
2011 Na všetko dvaja
2012 V dobrom i zlom
2013 Vernosť nie je slabosť
2014 Manželstvo – viac ako papier
2015 On a ona – jednota v rozdielnosti
2016 Recept na dobré manželstvo
2017 Manželstvo – spolu na ceste
12. – 18. február 2018
Téma: MANŽELSTVO – UMENIE LÁSKY
Všetkým manželom našej farnosti, ale aj celej obce Ľubovec
ponúkame možnosť zapojiť sa do NTM a prežiť zaujímavý večer
vo štvrtok 15. februára.
Hosťom večera a kazateľom bude
otec Anton Pariľák
zodpovedný za Koinoniu Ján Krstiteľ v Prešove.
Program
Začneme o 17.30 hod. slávením sv. liturgie v chráme, ktorá bude
obetovaná za všetkých manželov a pri ktorej sa poďakujeme aj za
prijatie sviatosti manželstva. Po sv. liturgii bude pre všetky dvojice
možnosť obnoviť si manželské sľuby.
Po duchovnom programe v chráme pozývame všetkých manželov na
pokračovanie večera v zasadačke Obecného úradu, kde ešte
zaznie katechéza s možnosťou diskusie a bude aj malé občerstvenie.

