Liturgický program
PONDELOK 12. marec
Prepodobný vyznávač Teofan Sigriansky
Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Lk 6, 31 – 36,
(HS: 164; PZ: 119)
+ z rod. Matysovej
UTOROK 13. marec
Prenesenie ostatkov Nikefora,
konštant. patriarchu
Ef 4, 14 – 19, zač. 225; Lk 6, 24 – 30,
zač. 25 (HS: 164; PZ: 119)
+ Verona Mačišáková
STREDA 14. marec
Prepodobný Benedikt
Gn 17, 1 – 9; Prís 15, 20 – 16, 9 (MM 24)
za zdravie a požehnanie Jána, Ľudmily, Martina a Františka
ŠTVRTOK 15. marec
Mučeníci Agapios a spol. Veľký kajúci
kánon Andreja Krétskeho
Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 13, 1 – 9,
zač. 70 (HS: 164; PZ: 119)
17.30 za zdravie a požehnanie Anny,
Jozefa a Márie
PIATOK 16. marec
Mučeníci Sabinus a Papas
Gn 22, 1 – 18; Prís 17, 17 – 18, 5 (MM 29)
17.30 na úmysel darcu
SOBOTA 17. marec
Akatistová sobota
Hebr 9, 24 – 28, zač. 322; Mk 8, 27 –
31, zač. 35 (HS: 213; PZ: 177)
07.00 za zdravie a požehnanie Jozefa
s rodinou
NEDEĽA 18. marec
Piata pôstna nedeľa – Pamiatka
prepodobnej Márie Egyptskej
Arcibiskup Cyril Jeruzalemský
Hebr 9, 11 – 14, zač. 321b; Mk 10, 32b –
45, zač. 47 (HS: 152, 214; PZ: 106, 178)
Hlas 8.; 10.30 hod.

PONDELOK 19. marec
Mučeníci Chryzant a Dária
Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 11, 34 –
41, zač. 60 (HS: 164; PZ: 119)
07.00 + Michal, Mária, František,
Michal, Margita
UTOROK 20. marec
Mučeníci z Kláštora svätého Sávu
1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Mk 8, 30 –
34, zač. 36 (HS: 164; PZ: 119)
17.30 + Jozef, Jozef, Anna, Vincent,
Veronika
STREDA 21. marec
Prepodobný Jakub vyznávač
Gn 43, 26 – 31; 45, 1 – 16; Prís 21, 23
– 22, 4 (MM 30, 45)
17.30 + Konštantín, Anton
ŠTVRTOK 22. marec
Obdobie pred sviatkom Zvestovania
Presvätej Bohorodičke (preložené z
24.03.), hieromučeník Bazil
Gal 4, 4 – 7, zač. 209; Lk 18, 18 – 27,
zač. 91 (HS: 367; PZ: 345)
17.30 za zdravie a požehnanie Márie s rod.
PIATOK 23. marec
Prepodobný mučeník Nikón a učeníci
Gn 49, 33 – 50, 26; Prís 31, 8 – 31
(MM 31)
17.30 + Katarína Šebešová
SOBOTA 24. marec
Vzkriesenie spravodlivého Lazára
Hebr 12, 28 – 13, 8, zač. 333b; Jn 11, 1
– 45, zač. 39 (HS: 215; PZ: 180)
07.00 za zdravie a požehnanie Jozefa
a Heleny
NEDEĽA 25. marec
Kvetná nedeľa
Zvestovanie Presvätej Bohorodičke
Prikázaný sviatok. Požehnanie
ratolestí. Myrovanie
Flp 4, 4 – 9, zač. 247; Jn 12, 1 – 18,
zač. 41 (HS: 217, 367; PZ: 181, 346)
11.00 hod.
zdroj: Slovo
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Bojovník

06/2018

Mk 9, 17 – 31
Keď sa vysloví toto slovo – bojovník, možno sa nám v mysli vynorí obraz
zdatného muža oblečeného do zvláštneho odevu, niekedy aj zo zbraňou v ruke. Môže
ho ešte charakterizovať postava, držanie tela, pohľad. Ale vieme aj to, že bojovník
nemusí byť zákonite vojak. Je to jednoducho človek, ktorý zvádza zápasy a boje v
rôznych oblastiach života. (Platí to aj opačne, že nie každý vojak je aj bojovníkom.)
Jedna z mojich prvých biblických postáv, ktorá ma ako chlapca fascinovala bol
Samson. Kto pozná jeho príbeh, tak vie prečo. Holými rukami zabil leva, porazil množstvo nepriateľov. Bol jednoducho nepremožiteľný. Kto ako chlapec (a myslím si, že
nielen ako chlapec) nesníval o takej sile? Až neskôr mi začal byť sympatický aj iný
bojovník biblických príbehov – Dávid. On nebol nepremožiteľný, ale uňho je obdivuhodná odvaha. Bol doma najmladší, verím, že aj trocha zaznávaný zo strany rodičov i
ostatných siedmich bratov. Staral sa o ovce a možno ani nikto netušil, čo zažil v divočine ako pastier. Iba neskôr, akoby mimochodom, spomenie stretnutie s medveďom aj
levom. Symbol neporaziteľnosti svojej doby – Filištínca Goliáša znemožní a zabije
jedným malým kameňom. Malý, nikým nepoznaný pastierik, ktorý je plný odvahy a
spoliehania sa na Pána. Do úplne inej kategórie bojovníkov (a možno by sme ho na prvý
dojem ani medzi bojovníkov nezaradili) patril Jozef Egyptský. Človek nezlomnej vôle
a charakteru. Nevzdal život, keď ho znenávideli bratia, keď ho predali za otroka, keď
bol neprávom obvinený Putifarovou ženou a skončil vo väzení. Pol života prežije tak,
ako by všetci a všetko bolo proti nemu. Koľkokrát sa možno v duchu pýtal, kde je Boh,
ktorý mu dal na začiatku jeho cesty také zvláštne sny. Nádherný príklad bojovníka.
Všetky tieto biblické postavy spomínam preto, lebo nám dnes evanjelium
prináša príbeh práve takého jednoduchého človeka, ktorý môže navonok pôsobiť úplne
tuctovo. Možno sa určitý čas ničím nelíšil od ostatných mužov v zástupe a nevyčnieval
z radu, ale príde chvíľa, kedy sa prejaví ako dobrý bojovník. Chce, veľmi túži po tom,
aby bol jeho syn zdravý. Od detstva sa začala prejavovať jeho choroba. Dostával
záchvaty a často skončil vo vode aj v ohni. Duch ním lomcoval, aby ho zahubil. Viete,
ten otec si mohol povedať: „Mám chorého syna, to sa stáva. Už s tým nič nenarobím.
Nie som prvý ani posledný. Budeme naň musieť doma stále dávať pozor, čo už, len aby
sa nestalo niečo horšie.“ Ale on si tak nepovedal. Nevzdal sa. Po celý čas hľadal, ako
mu pomôcť. Určite vystriedal veľa lekárov a liečiteľov. Skúšal nájsť pomoc aj u apoštolov, a stále nič. Keď sa nakoniec stretne s Ježišom povie len: „Ak niečo môžeš, zľutuj
sa nad nami a pomôž nám.“ Povedzte, môže Ježiš takého bojovníka nechať len tak?
Nemôže, vráti mu syna zdravého.
Možno by stálo za to porozmýšľať, koľko dôležitých životných zápasov sme
vzdali príliš skoro. Verím, že k mnohým z nich sa ešte stále dá vrátiť. Urobme tak práve
v tejto pôstnej dobe, ktorá nás posilňuje v duchovných zápasoch. Či to bude zápas o
naše deti alebo o partnera v manželstve, alebo aj zápas s vlastnými slabosťami, Boží
Duch dokáže prebudiť bojovníka v každom z nás.
otec Marek

Oznamy

Duchovné vedenie

► Veľký pôst. Vstupujeme do piateho a šiesteho týždňa Veľkého pôstu. V čase
Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Kto chce, môže
dobrovoľne zachovávať aj prísnejší pôst. V stredy a piatky Veľkého pôstu v našom
chráme slúžime liturgie vopred posvätených darov (VPD). Každý utorok sa po
večernej svätej liturgii modlíme pobožnosť Krížovej cesty alebo Veľkopôstny
moleben. V nedele počas Veľkého pôstu sa slávia Liturgie sv. Bazila Veľkého.
► Duchovné cvičenia. Od pondelka 12.03. do štvrtka 15.03. sa zúčastním
duchovných cvičení na Juskovej Voli. Úmysly liturgií z pondelka utorka a stredy
odslúžim na duchovných cvičeniach, vo štvrtok večer už budem doma a sv.
liturgia bude v našom chráme vo zvyčajnom čase.
► Zbierka na pomoc prenasledovaným. K nedeli 18. marca vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska zbierku Na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. K tejto zbierke si môžete už túto nedeľu zobrať aj informačný leták, ktorý
nájdete vzadu na stolíku.
► Krížová cesta. V nedeľu 18. marca bude aj spoločná Krížová cesta, ktorú sa
tento rok pomodlíme v Miklušovciach. Začiatok je o 14.30 hod.
► Predveľkonočná spoveď. V piatok 23. maca dopoludnia bude predveľkonočná
spoveď chorých. Ak by ste chceli dohlásiť niekoho, kde nechodievam pravidelne
na prvé piatky, môžete tak urobiť v priebehu budúceho týždňa.
V sobotu 24. marca bude predveľkonočná spoveď pre všetkých veriacich z farnosti. Podrobný rozpis spovedania u nás aj na filiálkach oznámim dodatočne.
► Sväté liturgie v nedeľu 18. marca: 08.00 Ruské Pekľany (rím. kat. sv. omša);
09.00 Janov; 10.30 Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 25. marca: Nedeľa 25. marca je Kvetnou nedeľou. Pri
svätých liturgiách bude posvätenie ratolestí a myrovanie. Časy liturgií: 08.00
Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 Ľubovec. Počas tohto víkendu sa zo soboty na
nedeľu posúva čas o jednu hodinu dopredu.

V pôstnom čase, ktorý práve prežívame využijem príležitosť na uverejnenie
jednej z kázní svätého arského farára Jána Máriu Vianeya na tému pokánia,
preto že pokánie je jednou z hlavných náplní v prežívaní pôstu.

Prepod. otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali
v Kláštore svätého Sávu
Mnoho rokov po dobytí Jeruzalema Arabmi (638), prežívala Svätá zem ťažké časy. Bandy
prepadávali dediny aj mestá. Ak všetkých nepovraždili, tak rabovali. Významným monastierom tridsaťpäť kilometrov od Jeruzalema bola Lavra sv. Sávu pri rieke Cedron. (Lavra je
špecifický druh kláštora, kde mnísi vedú pustovnícky život v rámci jedného komplexu). Jej
obyvatelia sa mohli zachrániť, ale nechceli ho opustiť. Posmeľovali sa: „Ak náš Vládca
bude chcieť, môže nás zachrániť z rúk pohanov. Ak však bude jeho spravodlivej vôli milé
vydať nás pohanom na zabitie, nech nám čím skôr pošle Pán utrpenie užitočné pre dušu.“
Hoci k nemu prichádzali ozbrojené hordy, žiadali iba jedlo a nápoj. Vo štvrtok 13. marca
pred Kvetnou nedeľou prepadli monastier šesťdesiati Etiópčania s lukmi a mečmi.
Niekoľkí mnísi im vyšli v ústrety, aby dobrým slovom a ponukou jedla zmiernili ich zlobu,
no márne. Útočníci kričali: „Neprišli sme kvôli jedlu, ale kvôli striebru a zlatu. Keď sa im
pokúsili vysvetliť, že nevlastnia ani zlato ani striebro, spustili streľbu, pričom trinástich
zabili a niekoľkých zranili. Nato kélie podpálili. Keď chceli podpáliť chrám, v diaľke
zbadali ľudí a dali sa na útek. Počas celonočného bdenia pred Kvetnou nedeľou sa otcom
dostali do uší správy, že sa znova zgrupujú, no napriek tomu zotrvali. Na Veľký štvrtok 20.
marca ich Etiópčania znova prepadli. Niektorých zastrelili, iným odťali hlavu, ďalších
rozsekli alebo ukameňovali. Tých, čo zostali nažive, mučili dymom. Zadusením zomrelo
osemnásť mníchov, ďalší skonali v dôsledku iných mučení. Zachránili sa iba niekoľkí.

O pokání
Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy. (Sk 3, 19)
Po hriechu treba nutne robiť pokánie – v tomto alebo budúcom živote. Prečo
Cirkev určila dni pokánia? Lebo nám chce pripomínať, že po páde sa treba postiť a
umŕtvovať. Mojžiš sa postil a robil pokánie štyridsať dní. Aj Ježiš Kristus zostal na
púšti taký istý čas, pričom nič nejedol, nepil. Týmto svojím príkladom nám ukázal,
že náš život musí plynúť v slzách, pokání a umŕtvovaní.
Bez pokánia si ťažko možno zachovať vieru. Istý bezcharakterný človek nemohol
zniesť to, že jeho žena a syn vedú nábožný život. To, že v nedeľu a aj po pobožnostiach navštevujú chorých a čítajú im nábožné knihy. Špeciálne im teda podstrčil zlé
knihy, ktoré zo začiatku nechceli čítať. Neskôr ich však zo zvedavosti začali prezerať
a zachutili im nemorálne veci, zostali otrasení vo viere, zanechali náboženské
praktiky, začali sa oddávať zábavám a zruinovali majetok. Vtedy ten človek, ktorý
sám sa stal príčinou pádu svojej ženy a syna, upadol do šialeného hnevu a zúfalstva.
Zabil obidvoch, a nakoniec sám spáchal samovraždu.
Bez pokánia a bdenia, bez konania dobrých skutkov, ťažko je vytrvať v Božej
milosti. Ako je dýchanie nutne potrebné k fyzickému životu, tak je pokánie nevyhnutné k skutočnému kresťanskému životu. Ak chceme, aby naše telo bolo podrobené duši a duša Bohu, tak sa musíme umŕtvovať – fyzicky i duchovne.
Z Božieho príkazu sudca Gedeon išiel do boja s Madiánčanmi. Pred bitkou mu Pán
prikázal, aby prepustil domov žoldnierov, ktorí sa báli. Pri Gedeónovi zostalo vtedy
desaťtisíc ľudí. Z tohto počtu si ponechal iba tristo bojovníkov – takých, ktorí si
odriekli všetky výhody, ktorí keď chceli utíšiť smäd, naberali vodu rukou, a to za
pochodu a stojačky (pozri Sdc 7, 6). Tento príklad nás učí, ako málo osôb pôjde do
neba – kvôli nedostatku umŕtvovania. Túto čnosť si zamiloval apoštol sv. Pavol,
ktorý prísne zaobchádzal so svojím telom, aby kým ohlasoval Evanjelium iným, sám
nebol zavrhnutý.
Kto miluje dočasné príjemnosti, kto hľadá výhody, vyhýba utrpeniu, kto je znepokojený a narieka, keď sa mu čosi nepodarí – ten je kresťanom iba podľa mena. „Kto
chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma“
(Lk 9, 23). Zmyselný človek nevlastní čnosti, ktoré robia dušu milou v očiach Boha
a vedú ju do neba. Pekná ruža musí byť obklopená pichliačmi. A najkrajšia z čností –
čistota – kvitne uprostred umŕtvovania. Prorokovi Danielovi archanjel Gabriel
hovorí, že Boh preto vypočul jeho prosby, lebo ich vysielal k nemu v pôste a popole.
Umŕtvovanie môže byť vnútorné a vonkajšie; jedno je podporou pre druhé.
Vonkajšie spočíva v umŕtvovaní tela a jeho zmyslov.
1. Musíme krotiť zrak: odvracať ho od vecí, ktorí môžu privádzať zlé myšlienky.
Netreba čítať knihy, ktoré nás žiadnym spôsobom nebudujú, alebo skôr vzbudzujú
nečisté myšlienky a podkopávajú vieru.
2. Musíme, ďalej umŕtvovať sluch, teda vyhýbať sa nepotrebným rozhovorom,
nemravným piesňam, počúvaniu kliatby a osočovania. Nebuďme až takí zvedaví, že
chceme všetko vedieť, čo hovoria a robia iní.
(pokračovanie nabudúce)

