Liturgický program

FARSKÝ

HLÁSNIK

PONDELOK 14. január
Zakončenie sviatku Bohozjavenia
Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8, 11 – 21,
zač. 33 (HS: 341; PZ: 318)
07.00 za zdravie a požehnanie Márie
Biščákovej

PONDELOK 21. január
Prepodobný Maxim Vyznávač
Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31, zač. 329;
Mk 9, 42 – 50; 10, 1, zač. 42 (HS: 154;
PZ: 108)
07.00 + Helena Harausová

UTOROK 15. január
Prepodobní Pavol Tébsky a Ján
Chatrčník
Hebr 9, 8 – 10. 15 – 23, zač. 321; Mk 8,
22 – 26, zač. 34 (HS: 155; PZ: 109)
17.30 + Michal a Mária

UTOROK 22. január
Apoštol Timotej
Hebr 12, 25 – 26. 13, 22 – 25, zač. 333;
Mk 10, 2 – 12, zač. 43 (HS: 155; PZ: 109)
17.30 + Miroslav

Miesto, kde bývaš

STREDA 16. január
Poklona reťaziam apoštola Petra
Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 21, 15 – 25,
zač. 67 (HS: 351; PZ: 328)
17.30 + Jozef a Ján

STREDA 23. január
Hieromučeník Klement
Jak 1, 1 – 18, zač. 50; Mk 10, 11 – 16,
zač. 44 (HS: 156; PZ: 111)
17.30 za zdravie a požehnanie
Ľubomíra

ŠTVRTOK 17. január
Prepodobný Anton Veľký
Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326; Mk 9, 10
– 16, zač. 39 (HS: 352; PZ: 330)
17.30 + Mária Chomjaková

ŠTVRTOK 24. január
Prepodobná Xénia Rímska
Jak 1, 19 – 27, zač. 51; Mk 10, 17 – 27,
zač. 45 (HS: 157; PZ: 112)
17.30 + Helena Borošová

PIATOK 18. január
Arcibiskupi Atanáz a Cyril
Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327; Mk 9, 33
– 41, zač. 41 (HS: 353; PZ: 331)
17.30 + Miroslav

PIATOK 25. január
Arcibiskup Gregor Teológ
Jak 2, 1 – 13, zač. 52; Mk 10, 23b – 32,
zač. 46 (HS: 356; PZ: 334)
17.30 + František Boroš

SOBOTA 19. január
Prepodobný Makarios Egyptský
Ef 5, 1 – 8, zač. 228; Lk 14, 1 – 11, zač.
74 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Drahoslav

SOBOTA 26. január
Prepodobný Xenofont, jeho manželka Mária a synovia
Kol 1, 3 – 6, zač. 249b; Lk 16, 10 – 15,
zač. 81 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Drahoslav Biščák

Niektorí ľudia nezmenia svoju adresu a miesto bývania po celý svoj život. Na tom
istom mieste vyrastali ako deti, prežili tam svoju mladosť, zostali v rodičovskom dome
aj po svadbe, vychovali tam už svoje vlastné deti, a nakoniec sa im stane domov aj miestom, odkiaľ sa poberajú do večnosti. Počas vianočných sviatkov sme v príbehoch evanjelia mohli sledovať pohnuté udalosti zo života svätej rodiny. Jozef a Mária putujú na
sčítanie ľudu do Betlehema a práve tam nastane čas pôrodu. Betlehem sa stane tým
prvým miestom sveta, ktoré vidí ľudskými očami Ježiš. Potom však do života Svätej
rodiny vstúpi hrozba o život dieťaťa zo strany kráľa Herodesa, a tak všetci nachádzajú
útočište v egyptskej krajine. Keď je nebezpečenstvo smrti zažehnané, vracajú sa Jozef,
Mária a malý Ježiš späť do izraelskej krajiny a usídlia sa v Nazarete, aby naplnili slová
proroctiev, že Ježiša budú volať Nazaretský.
Životné okolnosti alebo Božie cesty spôsobili to, že malý Ježiš za pár rokov svojho
pozemského života býval už na treťom mieste. A dnešné Božie slovo uvádza, že po
svojom krste, keď začína obdobie Ježišovho verejného účinkovania, opúšťa Nazaret
a odchádza bývať do pobrežného mesta Kafarnaum. Je to mestečko v najsevernejšej
provincii izraelskej krajiny nazývanej Galilea alebo ešte presnejšie Galilea pohanov.
Tak ju nazval už prorok Izaiáš vzhľadom na to, že bola viac ako sedemsto rokov pred
Kristom dobytá Asýrčanmi a stala sa potom pohraničnou oblasťou plnou všetkých
možných národov národností a náboženstiev. Ježiš si vybral ako prvé miesto svojho
účinkovania Kafarnaum. Ale ešte viac ako to samotné miesto ma oslovilo, že tam prišiel
bývať. Jednoducho sa tam na určitý čas usadil, aby tam žil. Žiť niekde znamená vytvárať vzťahy s ľuďmi, ktorých máte okolo seba. Zjavujete svoj spôsob života pred ostatnými. A evanjelium ďalej hovorí, že s Ježišom prišlo do tých končín veľké svetlo.
Už dávno sa Boh rozhodol bývať blízko ľudí. Hneď na začiatku dejín spásy umiestňuje
človeka do svojej blízkosti v raji. Potom, keď vyvedie svoj ľud z otroctva v Egypte
a nechá postaviť stánok stretnutia aj archu zmluvy, prehlási: „Stan zjavenia a oltár
posvätím ja. Aj Árona a jeho synov ja posvätím, aby mi slúžili ako kňazi. Budem bývať
uprostred Izraelitov a budem ich Bohom. A spoznajú, že ja, Pán, som ich Boh, ktorý ich
vyviedol z egyptskej krajiny, aby som býval uprostred nich – ja, Pán, ich Boh.“ (Ex 29,
46 – 46)
Neviem, či ste niekedy pozerali sa svoj vlastný život ako na možnosť byť niekde a uprostred niečoho ako svetlo. Že vás Boh priviedol na toto miesto, že ste sa tu narodili alebo
ste sa tu oženili a vydali, aby ste práve v tomto kraji boli svetlom. Dnes má Boh svoj
príbytok v našich srdciach: „A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: ,Budem
v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.ʻ“ (2
Kor 6, 16) A chce byť svetlom skrze život každého Ľubovčana.
otec Marek

NEDEĽA 20. január
Tridsiata piata nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobný Eutymios Veľký
Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 18, 18 – 27,
zač. 91 (HS: 144, 355; PZ: 97, 332)
Hlas 2.; 11.00 hod.

NEDEĽA 27. január
Tridsiata šiesta nedeľa po Päťdesiatnici
Prenesenie ostatkov Jána Zlatoústeho
1 Tim 1, 15 – 17, zač. 280b; Lk 18, 35
– 43, zač. 93 (HS: 145, 301; PZ: 99,
275)
Hlas 3.; 11.00 hod.
zdroj: Slovo
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Mt 4, 12 – 17

Duchovné vedenie

Oznamy
► Poďakovanie. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a priebehu vianočných sviatkov: našim koledníkom a tým,
ktorí ich sprevádzali, všetkým kantorom, miništrantom, pani cerkovníčke Rusinkovej
a jej pomocníčkam, ktoré upratovali a vyzdobili chrám. Každému, kto akýmkoľvek
spôsobom pomohol a prispel. Pán Boh zaplať!
► Sväté liturgie v nedeľu 20. januára: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00
Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 27. januára: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00
Ľubovec
► Dary na chrám (november – december): Slavomír Kočiš – 20 eur; rodina Slebodníková – 20 eur; Angela Palenčárová – 40 eur; rodina Gondová – 100 eur; Jozef Boroš
– 100 eur; Margita Bartková – 30 eur; rodina Jachvanová – 20 eur; rodina Rabadová –
100 eur; Jozef Boroš – 100 eur; Martin Biščák – 50 eur; z pohrebu + Františka Boroša
– 330 eur; z pohrebu + Heleny Harausovej – 165 eur; Stanislav Štofan – 150 eur;
bohuznáma – 20 eur; bohuznáma rodina – 120 eur; Slavomír Kočiš – 50 eur; Jozef a
Darina Komárovci – 500 eur. Pán Boh zaplať!

Svätá mučenica Tatiana
Tatiana sa narodila koncom 2. storočia v Ríme. Hoci jej otec
bol vysokopostavený a vplyvný muž, dostala od neho dobrú
kresťanskú výchovu a vynikajúcu znalosť Svätého písma. Po
dosiahnutí dospelosti sa rozhodla pre život v panenstve. Vďaka
cnostnému životu bola napokon uznaná za hodnú stať sa
diakonkou miestnej rímskej cirkvi, čiže biskupstva (treba
vedieť, že diakonky nemali svätenie, išlo o jednu z cirkevných
služieb, ktorá neskôr zanikla).
Keď na trón nastúpil Alexander Severus (222 – 235), Tatianu
zatkli a priviedli do chrámu Apolóna, aby sa poklonila tomuto
pohanskému bohu slnka a umenia. Ona sa však pomodlila
k pravému Bohu a nastalo zemetrasenie, v dôsledku ktorého
spadla modla na zem a rozbila sa, ba zrútila sa aj časť chrámu a zasypala viacerých
pohanov i kňazov. Za trest odviedli Tatianu na miesto mučení, kde ju päsťami aj
železnými hákmi bili po tvárí. Ona to všetko statočne znášala a prosila Boha za
svojich trýzniteľov, aby spoznali svetlo pravej viery. Potom ju znova mučitelia nahovárali, aby priniesla obetu Diane, čiže Artemide, bohyni Mesiaca a poľovačky. Keď
Tatiana súhlasila, aby ju odviedli do pohanského chrámu, všetci sa domnievali, že
podľahla nátlaku a rozhodla sa zachrániť si život. Ona však po príchode na stanovené
miesto urobila na sebe znamenie kríža a začala sa modliť. V tej chvíli udrel mohutný
blesk, ktorý podpálil svätyňu, takže spolu s modlami a obetami zhoreli v nej tiež
niekoľkí žreci a viacerí pohania. Dospelí k záveru, že Tatianina čarovná sila sa
skrýva v jej vlasoch a ostrihali ju. V presvedčení, že teraz bude celkom bezmocná, ju
zavreli do chrámu pohanského boha Dia, čiže Jupitera, ktorého považovali za vládcu
neba i zeme a otca všetkých bohov i ľudí. Nechali ju tam dva dni a potom sa prišli
pozrieť na výsledok. Po otvorení chrámu zbadali, že modla leží rozbitá na zemi
a Tatiana chváli svojho Boha. Vtedy bezmocný a zmätený sudca vyniesol verdikt
smrti a svätica bola sťatá mečom. V ten istý deň zomrel rovnakým spôsobom za
vyznávanie kresťanskej viery aj Tatianin milovaný otec.

Svätená voda
Prežívame obdobie poprazdenstva sviatku Bohozjavenia. Pred týždňom
sme najprv posväcovali v našom chráme vodu, a potom aj príbytky mnohých
z vás. Nezabudnime na ňu na mieste, kde si ju každý z vás doma uložil, ale
naučme sa ju používať ako riadnu súčasť nášho bežného života. Aj niektoré
liturgické modlitby zo samotného svätenia nám pomôžu spoznať, kde všade
ju môžeme použiť.
• Aby najsvätejšia Trojica očistila túto vodu, modlime sa k Pánovi.
• Aby dostala dar posväcovať, liečiť dušu i telo, aby bola užitočná v každej potrebe, modlime sa k Pánovi.
• Aby očisťovala a zaháňala všetko zlé pôsobenie tajných i zjavných nepriateľov
našej duše i tela, modlime sa k Pánovi.
• Aby bola zdrojom neporušiteľnosti a posvätenie domov, v každej dobrej veci
a každého miesta, modlime sa k Pánovi.
• Aby skrze túto vodu neviditeľne k nám zostúpil Svätý Duch a posvätil nás, modlime sa k Pánovi.
• Aby pokropením touto svätenou vodou bol osvietený náš rozum a my sme
prijali dary Svätého Ducha, modlime sa k Pánovi.
• Aby táto voda ponížila satana a odstránila všetky úklady, ktoré proti nám strojí,
modlime sa k Pánovi.
• Aby skrze túto vodu Kristus svojimi milosťami osvecoval náš rozum, modlime
sa k Pánovi.
• Aby táto svätená voda nám pomohla dosiahnuť nebeské Kráľovstvo, modlime
sa k Pánovi.
• Udeľ jej silu, aby očisťovala a posväcovala ako rieka, Jordán. Nech je prameňom nesmrteľnosti, prostriedkom posvätenia, odpustenia hriechov, uzdravenia
v chorobe a ochranu proti nepriateľským mocnostiam. Nech je plná anjelskej sily,
aby slúžila všetkým, ktorí z nej budú čerpať a piť z nej na očistenie duše i tela, na
uzdravenie v chorobe, na posvätenie domov i na každú inú dobrú potrebu.
Bol by to veľmi zaujímavý a dobrý zvyk dať si z nej každý deň za pohárik – na
.
zdravie

☺

otec Marek

