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PONDELOK 4. január
Obdobie pred sviatkom Bohozjavenia. Zbor 
sedemdesiatich apoštolov
Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mt 10, 46 – 52, zač. 48 
(HS: 154, 339; PZ: 108, 316); 07.00 
+ Mária Fecková
UTOROK 5. január
Predvečer Bohozjavenia. Muč. Teopempt a 
Teónas. Prep. Synkletika. Zdrž. od mäsa a pôst
1. Gn 1, 1 – 13; 2. Gn 32, 2b – 11; 3. Ex 14, 15 
– 18. 21 – 23. 27 – 29; 4. Ex 2, 5 – 10; 5. Ex 15, 
22 – 16, 1; 6. Sdc 6, 36 – 40; 7. Joz 3, 7 – 8. 15 
– 17; 8. 1 Kr 18, 30 – 39; 9. 2 Kr 2, 6 – 14; 10. 2 
Kr 2, 19 – 22; 11. 2 Kr 5, 9 – 14; 12. Iz 49, 8 – 
15; 13. Iz 1, 16 – 20; 1 Kor 9, 19 – 27, zač. 143; 
Lk 3, 1 – 18, zač. 9 (HS: 324; PZ: 299); Liturgia 
sv. Bazila Veľkého s večierňou; 17.00  
+ Štefan
STREDA 6. január
Bohozjavenie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša 
Krista. Prikázaný sviatok. Veľké jordánske 
svätenie vody. Myrovanie
Tít 2, 11 – 14; 3, 4 – 7, zač. 302; Mt 3, 13 – 17, 
zač. 6 (HS: 341; PZ: 318); 11.00 
ŠTVRTOK 7. január
Zhromaždenie k prorokovi, predchodcovi a 
krstiteľovi Jánovi
Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 1, 29 – 34, zač. 3 (HS: 
341, 347; PZ: 318, 324); 7.30 
+ Štefan, Alžbeta, Štefan, Anna
PIATOK 8. január
Prepodobní Juraj Chozebita a Emilián 
Vyznávač. Prepodobná Dominika
1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12. 2, 6 – 10, zač. 58; Mk 12, 
1 – 12, zač. 53 (HS: 342; PZ: 320)
17.00 + z rod. Martonovej a Petruščákovej
SOBOTA 9. január
Sobota po Bohozjavení. Mučeník Polyeukt
Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Mt 4, 1 – 11, zač. 7 (HS: 
342; PZ: 320); 07.00 
+ zabudnuté duše

NEDEĽA 10. január
Nedeľa po Bohozjavení. Prep. Gregor Nýssky
1Tim 4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 19, 1 – 10, zač. 
94 (HS: 152, 345; PZ: 106, 323); 8. hlas; 08.00 
PONDELOK 11. január
Prepodobný otec Teodóz
1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12, 13 – 17, zač. 
54 (HS: 349; PZ: 326); 07.00 
+ Alexander, Ondrej, Verona, Mária
UTOROK 12. január
Mučenica Tatiana
1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 – 22, zač. 
55 (HS: 342; PZ: 320); 17.00 
+ Jozef
STREDA 13. január
Mučeníci Hermyl a Stratonik
1 Pt 4, 1 –11, zač. 61; Mk 12, 28 – 37, zač. 56 
(HS: 342; PZ: 320); 17.30 
+ Anna Martonová
ŠTVRTOK 14. január
Zakončenia sviatku Bohozjavenia
1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62; Mk 12, 38 – 44, zač. 
57 (HS: 342; PZ: 320); 17.30 
za zdravie a požehnanie Kamily s rodinou
PIATOK 15. január
Prepodobní Pavol Tébsky a Ján Chatrčník
2 Pt 1, 1 – 10, zač. 64; Mk 13, 1 – 8, zač. 58 
(HS: 159; PZ: 114); 17.00 
+ Jozef, Ján
SOBOTA 16. január
Poklona reťaziam apoštola Petra
Sk 12, 1 – 11 zač. 29; Jn 21, 15 – 25, zač. 67 
(HS: 351; PZ: 328); 07.00 
+ Anna Paločková
NEDEĽA 17. január
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. Prepodobný 
a bohonosný Anton Veľký
2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296; Lk 18, 10 – 14, zač. 
89 (HS: 143, 202, 352; PZ: 96, 164, 330); 1. 
hlas; 11.00

Zdroj: Slovo

Liturgický program

Je až neuveriteľné, ako sa technické 
vymoženosti nášho života stále posúva-
jú dopredu. Dnes sa už len pousmejem 
nad tým, ako sme v 2002 roku doma 
pripravovali na počítači jednu poz-
vánku na posviacku chrámu. Farebná 
grafika. Nič mimoriadne, ale bol prob-
lém s prenosom do tlačiarne, lebo to 
bol súbor, ktorý sa nezmestil na jednu 
počítačovú disketu. Mal možno 3,5 MB. 
Onedlho nato sa začali predávať prvé 
napaľovačky na CD-čka. Bol to malý 
zázrak, koľko sa toho na jedno CD-čko 
zmestilo. Ale aj tie o chvíľu začali byť 
malé. Vystriedali ich DVD-čka, ktoré 
potrebovali svoje napaľovačky. Dnes 
ich už skoro nikto nepoužíva. Všetko 
sa prenáša na USB kľúčoch, prenos-
ných diskoch alebo maličkých kartách. 
Možnosti sa neustále zväčšujú. Novšie 
a silnejšie zariadenia striedajú tie málo 
výkonné. Ale všetko 
pekne po krokoch. Pamä-
tám si svoje prekvapenie, 
keď mi jeden známi ho-
voril, že tempo techniky 
by mohlo napredovať 
ešte rýchlejšie, ale je 
spomaľované náročky, 
aby sa na tom dalo stále 
zarábať. Najprv sa zarobí 
na jednom, aby ho potom 
vystriedalo niečo novšie, 
na čom sa zarobí znova, 
a to sa potom nahradí 
iným... A tak stále ďalej. 

Celý tento technický kolotoč sa mi 
vybavil, keď som v evanjeliovom príbe-
hu dnešnej nedele narazil na túto vetu, 
ktorú povedal Ján Krstiteľ: „Po mne 
prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie 
som hoden ani zohnúť sa a rozviazať 
mu remienok na obuvi. Ja som vás 
krstil vodou, ale on vás bude krstiť Du-
chom Svätým.“ (Mk 1, 7 – 8) Aj v tomto 
príbehu nahrádza ten, ktorý je silnejší, 
slabšieho. Ak je tu niekto taký silný a s 
takými možnosťami, ako je Ježiš, načo 
tu je Ján Krstiteľ? Odpoveď na túto 
otázku nám dáva samotné Božie slovo 
pár riadkov vyššie. Je to citát použitý z 
Knihy proroka Izaiáša, kde sa píše, že 
skôr, než sa objaví v izraelskom národe 
Mesiáš, Boh zabezpečí svojho posla, 
ktorý ho bude predchádzať a pripraví 
mu cestu. A Ján ju pripravoval tým, že 
volal ľudí k pokániu. Jeho krst nemo-

hol nikoho očistiť. Ale 
prinášal zmenu tak, že 
ľudia vyznávali a ľutovali 
svoje previnenia a boli 
pozvaní k tomu, aby svoj 
život zmenili a obrátili sa 
k Ježišovi. 

Počúvnime ho aj my, 
keď k nám dnes pre-
hovára skrze evanjelium. 
Počúvnime jeho výzvu k 
pokániu aj k tomu, aby 
sme obrátili a pripútali k 
Ježišovi.

otec Marek

Po mne prichádza mocnejší
Mk 1, 1 – 8 



4Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a 

priebehu vianočných sviatkov: našim koledníkom, všetkým kantorom, detským 
spevákom, miništrantom, pani  cerkovníčke Rusinkovej a jej pomocníčkam, 
ktoré upratovali a vyzdobili chrám, darcovi stromčeka do chrámu. Pán Boh 
zaplať.
4Spovedanie
V tomto týždni sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia ako počas prvopiatkového týždňa. 

Spovedať sa bude v Ľubovci v piatok (8.1.) od 15.00 hod. Spoveď chorých bude tak isto v 
piatok (8.1.) dopoludnia.
4Predvečer Bohozjavenia
V utorok 5. januára je predvečer sviatku Bohozjavenia nášho Pána Ježiša Krista. V 

tento deň sa zachováva zdržanlivosť od mäsa a pôst (podobne ako v predvečer Narode-
nia Pána). To znamená, že sa neje mäso, môžeme sa raz do dňa najesť dosýta a okrem 
toho je možné dvakrát menšie občerstvenie. Svätá liturgia bude večer o 17.00 hod.
4Sviatok Bohozjavenia
V utorok 6. januára je prikázaný sviatok Bohozjavenia nášho Pána, Boha a 

Spasiteľa Ježiša Krista. Sväté liturgie: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec. Pri liturgii bude myrovanie a Jordánske svätenie vody. V popoludňajších 
hodinách od 14.00 hod. bude posväcovanie domov. 
4Svätenie domov
Všetci, ktorí máte záujem o každoročné posvätenie domov (v stredu 6.1. pop-

oludní), môžete sa zapísať v chráme na pripravený zoznam vzadu na stolíku.
4Sväté liturgie v Nedeľu o Zachejovi 10. januára: 08.00 Ľubovec; 09.30 

Ruské Pekľany; 11.00 Janov
4Sväté liturgie v Nedeľu o mýtnikovi a farizejovi 17. januára: 08.00 Ruské 

Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 Ľubovec

Oznamy

Svätý Bazil Veľký
Sv. Bazil, kvôli cnostiam a pre veľké zásluhy o dobro Cirkvi zvaný Veľký, sa narodil 

v roku 308 v Cézarei v Kapadóckom kraji. Pochádzal z významnej a zbožnej rodiny. 
Po narodení ťažko ochorel a lekári mu nedávali nádej. No on sa uzdravil, čo všetci 
pripisovali vrúcnym modlitbám rodičov.  V škole vynikal múdrosťou, zbožnosťou 
i statočnosťou. V školách prežil 15 rokov a prešiel celú helénsku múdrosť. No 
rozhodol sa svoj život viesť v samote. Predal väčšiu časť majetku a rozdal ho chudob-
ným. Potom odišiel do Egypta, kde sa ponoril do štúdia Božieho slova. Po návrate do 
Cézarey a smrti arcibiskupa Eusébia bol vysvätený za biskupa. Nová hodnosť ukáza-
la jeho cnosti v jasnejšom svetle. Každý deň ráno a večer ohlasoval evanjelium a mal  
veľa poslucháčov. Vo svojich listoch mohol nazvať „morom“. Spoločenstvo od neho 
tak žiadalo Božie slovo, že ho musel ohlasovať, len čo vstal z ťažkej choroby a sotva 
vládal hovoriť. Uvažoval, že svätá liturgia, ktorá pochádzala ešte od sv. apoštola Jaku-
ba a ktorá sa slávila do toho času, sa kresťanom zdala byť dlhá. Sv. Bazil ju skrátil. Do 
dnešných dní sa slávi desaťkrát do roka: na Nový rok, ako na deň pamiatky sv. Bazila, 
v predvečer Kristovho Narodenia, v predvečer Bohozjavenia, v prvých päť nedieľ 
Veľkého pôstu, vo Veľký štvrtok a Veľkú sobotu. Svoju dušu odovzdal do Božích rúk 
1. januára 353 v 45. roku svojho života. Jeho smrť zarmútila celý Kapadócky kraj. 

1. Vykonať krátku púť do jedného 
z chrámov určených pre získanie 
úplných odpustkov, vojsť do chrámu 
a prejsť bránou milosrdenstva.

Chrámy v Prešovskej archieparchii
- Katedrálny chrám sv. Jána 

Krstiteľa v Prešove,
- Bazilika minor Zosnutia 

Presvätej Bohorodičky v Ľutine,
- Chrám Nepoškvrneného 

Počatia Presvätej Bohorodičky na 
hore Zvir v Litmanovej,

- Chrám sv. Petra a Pavla v 
Poprade,

- Chrám Božej Múdrosti vo 
Svidníku,

- Chrám Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Humennom,

- Monastiersky chrám bl. 
hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča v 
Krásnom Brode. 

2. Pristúpiť k sviatosti zmierenia. 
Sviatosť zmierenia si možno vykonať 
v deň púte, ale aj pred ňou.

3. Byť na slávení svätej liturgie 
a prijať Najsvätejšiu Eucharistiu. 
Obetovať ju na konkrétny úmysel za 
seba alebo mŕtveho.

4. Pomodliť sa Verím v Boha, 
Otče náš, Raduj sa, Bohorodička a 
Sláva Otcu za Svätého Otca a na jeho 
úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro 
Cirkvi i celéhosveta.

5. Mať snahu s Božou pomocou 
pracovať na formovaní osobnej 
kresťanskej dokonalosti zameranej 
na milosrdenstvo v každodennom 
živote.

Mimoriadna fakulta rozhrešenia od abortu pre všetkých kňazov

Svätý Otec František sa rozhodol, napriek všetkým protirečeniam, udeliť 
všetkým kňazom počas jubilejného roku fakultu rozhrešenia od hriechu abortu 
pre tých, ktorí sa ho dopustili a skrúšeným srdcom prosia o jeho odpustenie. 
Kňazi by sa mali pripraviť na túto veľkú úlohu, aby vedeli, ako spojiť slová nao-
zajstného prijatia s reflexiou, ktorá pomôže pochopiť spáchaný hriech a naznačiť 
cestu autentického obrátenia pre dosiahnutie a prijatie skutočného a veľkorysého 
Otcovho odpustenia, ktorý všetko obnovuje svojou prítomnosťou . Táto mimo-
riadna fakulta je daná iba na rok, od začiatku Svätého roka milosrdenstva do 
jeho skončenia. Potom bude platiť doterajšia prax.

PODMIENKY PRE ZÍSKANIE ÚPLNÝCH ODPUSTKOV
MIMORIADNEHO SVÄTÉHO ROKA MILOSRDENSTVA

V URČENÝCH CHRÁMOCH 
PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE

Svätý rok milosrdenstva


