
PONDELOK 4. december
Veľkomučenica Barbora
Hebr 3, 5 – 11; 17 – 19, zač. 308; Lk 20, 
27 – 44, zač. 102 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + z rod. Rusinkovej

UTOROK 5. december
Prepodobný Sáva Posvätený
Hebr 4, 1 – 13, zač. 310; Lk 21, 12 – 19, 
zač. 106 (HS: 314; PZ: 289)
17.30 + Mária, Ján, Ján, Jozef z rod. 
Borošovej

STREDA 6. december
Arcibiskup Mikuláš Divotvorca
Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 
23a, zač. 24 (HS: 315; PZ: 290)
17.30 + Peter, Ján, Pavlína

ŠTVRTOK 7. december
Biskup Ambróz
Hebr 7, 1 – 6, zač. 315; Lk 21, 28 – 33, 
zač. 107 (HS: 157; PZ: 112)
17.30 + z rod. Borošovej a Turčíkovej

PIATOK 8. december
Počatie Presvätej Bohorodičky svätou 
Annou. Prikázaný sviatok. Voľnica
Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; Lk 8, 16 – 
21, zač. 36 (HS: 317; PZ: 292)
17.30 za zdravie a požehnanie rod. 
Tomaščinovej 

SOBOTA 9. december
Prepodobný Patapios
Ef 2, 11 – 13, zač. 220b; Lk 13, 18 – 29, 
zač. 72 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Michal, Mária, Juraj, Juraj, 
Anna

NEDEĽA 10. december
Dvadsiata siedma nedeľa 
po Päťdesiatnici
Mučeníci Ménas, Hermogenés 
a Eugraf
Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 17, 12 – 19, 
zač. 85 (HS: 144; PZ: 97)
Hlas 2.; 11.00 hod. 

PONDELOK 11. december
Prepodobný Daniel Stĺpnik
Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8, 11 – 21, 
zač. 33 (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + Mária, Andrej, Alžbeta, Peter, 
Anna

UTOROK 12. december
Prepodobný Spiridon Divotvorca
Hebr 9, 8 – 10. 15 – 23, zač. 321; Mk 8, 
22 – 26, zač. 34 (HS: 155; PZ: 109)
17.30 + Ján Biščák, ročná liturgia s 
panychídou

STREDA 13. december
Mučeníci Eustratios a spol.
Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30 – 34, 
zač. 36 (HS: 320; PZ: 295)
17.30 + Verona Mačišáková

ŠTVRTOK 14. december
Mučeníci Tyrsos a spol.
Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326; Mk 9, 10 – 
16, zač. 39 (HS: 157; PZ: 112)
17.30 + Jozef Mačišák

PIATOK 15. december
Arcibiskup Štefan Vyznávač
Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327; Mk 9, 33 – 
41, zač. 41 (HS: 159; PZ: 114)
17.30 za zdravie a požehnanie rod. 
Harausovej

SOBOTA 16. december
Prorok Aggeus
Ef 5, 1 – 8, zač. 228; Lk 14, 1 – 11, zač. 
74 (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Peter

NEDEĽA 17. december
Nedeľa svätých praotcov
Prorok Daniel
Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Lk 14, 16 – 24, 
zač. 76 (HS: 145, 319; PZ: 99, 294)
Hlas 3.; 11.00 hod. 

zdroj: Slovo

      Drahí bratia a sestry! 
    Obdobie pred sviatkom Narodenia nášho Pána Ježiša Krista, Filipovku, každoročne 
prežívame ako obdobie duchovnej prípravy. Ak vo svojom srdci prehlbujeme túžbu po 
Božom živote, aj náš každodenný život bude stále viac preniknutý vierou. Ak sa otvoríme 
Božiemu pôsobeniu, dobrý Pán nás bude premieňať, aby sme prinášali hojné ovocie. 
Takáto premena nemusí byť hneď každému zjavná. Tento proces sa podobá malému semi-
enku, ktoré v tichosti klíči a rastie, a nakoniec je z neho mohutný strom s mnohými plodmi. 
Takýmto spôsobom vo svojom živote prehlbujeme katolícku identitu. Keď o nej chceme 
uvažovať, uvedomujeme si, že jej hĺbka sa nemeria len vonkajšími úkonmi, hoci sú prirod-
zené a veľmi dôležité, ale najmä mierou nášho vnútorného spojenia s Kristom. Na druhej 
strane vzťah s Kristom sa vždy má prejavovať navonok. Nebol by pravý, ak by sme vonka-
jšie náboženské prejavy odmietali. 
    Spoločnosť má určité predstavy, ako sa má katolík správať, čo ho charakterizuje a ako 
sa v nej angažuje. Tento obraz vychádza z ľudskej skúsenosti, niekedy môže byť nepravdi-
vý a deformovaný, často je ovplyvnený dejinami. Sme katolíkmi, sme hrdí na svoju 
katolícku vieru a Gréckokatolícku cirkev. To neznamená, že by sme si neboli vedomí 
mnohých ľudských slabostí, ktoré život Cirkvi v dejinách sprevádzali. Rovnako naša 
hrdosť neznamená, že by sme chceli znevažovať ľudí iného presvedčenia. My sme však vo 
viere hlboko presvedčení, že v našej cirkvi sa stáva najlepšie viditeľné práve to spoločen-
stvo, ktoré založil sám Kristus, keď poveril apoštolov, aby šli, hlásali evanjelium, učili 
národy a krstili ich v mene Otca i Syna, i Svätého Ducha. 
    Naša cirkev je naším domovom. Je to miesto, kam sa môžeme kedykoľvek vrátiť ako 
deti k rodičom. V našich chrámoch nachádzame v Eucharistii živého Krista, ktorý apošto-
lom sľúbil, že zostane s nimi až do skončenia sveta. Vo sviatostiach nachádzame veľkú 
duchovnú posilu pre náš každodenný život, aby sme zostali verní nášmu Majstrovi a mali 
dostatok síl prekonávať prekážky, ktoré pred nás kladie každodenný život. Čím viac preží-
vame svoje spoločenstvo s Pánom, tým viac naša viera preniká náš život. Čím pravidelnej-
šie pristupujeme k sviatosti zmierenia a konáme pokánie, tým skôr dokážeme vo svojom 
svedomí správne rozlíšiť dobro od zla. 
    Drahí bratia a sestry! Osobný vzťah k Bohu je základom našej ľudskej a katolíckej 
identity. Medzi duchovným životom a vonkajšími náboženskými prejavmi jestvuje úzky 
súvis. Pre katolíka je samozrejmosťou v nedele a prikázané sviatky navštevovať bohosluž-
by či pristupovať k sviatosti zmierenia. Ak by sme sa týchto zbožných úkonov vzdávali 
alebo ich pravidelne vynechávali, vážne by sme sa mali pýtať samých seba, ako prežívame 
a rozvíjame svoju vieru a nakoľko nám na nej záleží. Otázka náboženskej praxe je zvlášť 
naliehavá v prípade výchovy detí a mládeže. Milí rodičia, chceme sa vám poďakovať za 
náboženskú výchovu, ktorú odovzdávate svojim deťom. Rovnako vás chceme povzbudiť, 
aby ste s otvoreným srdcom venovali vo svojich rodinách priestor modlitbe a prichádzali 
spoločne na bohoslužby. Vás, chlapci a dievčatá, milá mládež, chceme pozvať a povzbudiť 
k odvahe budovať svoj život s Kristom. Majte dobrú vôľu a odvahu na modlitbu, prijíma-
nie sviatostí a duchovný život.  ►    (pokračovanie na strane 3)
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   Meno proroka Aggea z hebrejského „Chaggaj“ 
znamená sviatočný, t.j. narodený vo sviatočný deň. Je 
prvým starozákonným prorokom po návrate v baby-
lonského zajatia. Podnetom pre jeho prorocké vystú-
penie bolo ustavičné odkladanie výstavby zničeného 
chrámu, ktorého základy boli položené hneď po 
návrate zo zajatia. Povzbudzoval judejského miesto-
držiteľa Zorobábela, veľkňaza Jozueho a všetok ľud, 
aby pokračovali v prerušenej stavbe chrámu až do 
jeho dokončenia. Obviňuje ľud, že zanedbáva Boží 
dom len preto, že sa každý príliš stará o vlastný blaho-
byt. Ageus zdôrazňuje, že Božej sláve treba dať pred-
nosť pred osobným blahom. Pripomína, že súčasná 
núdza je zaslúženým Božím trestom, lebo ľud po 

návrate zo zajatia sa staral viac o svoje blaho ako o Pána. Nedáva však na prvé miesto 
vonkajšiu stránku náboženstva – budovu chrámu, ale chce iba zdôrazniť, že obnove-
ný chrám môže upevniť vieru v Pána a v jeho očakávaný príchod na konci vekov. 
Aggeus vyzýva k dôvere v Božiu pomoc a predpovedá, že sláva nového chrámu bude 
väčšia ako sláva predošlého.  

► Charitná zbierka. Dnešnú nedeľu je pri svätých liturgiách Jesenná zbierka na 
Charitu.
► Večer s Božím slovom. Pozývam vás na Večer s Božím slovom v nedeľu večer 
o 18.30 hod. na fare.
► Sviatok sv. Mikuláša. V utorok 6. decembra je sviatok sv. Mikuláša Divotvorcu. 
Liturgický program sa nemení. Svätá liturgia a stretnutie s Mikulášom bude o 17.30 hod.
► Deň otvorených dverí na prešovskom gymnáziu. Gymnázium bl. Pavla Petra 
Gojdiča v Prešove pozýva žiakov 8. a 9. ročníka na Deň otvorených detí, ktoré sa 
uskutoční dňa 7. decembra. Ponúka možnosť štúdia v štvorročnej aj päťročnej bilingvá-
lnej anglickej forme štúdia. Bližšie informácie sú na nástenke v chráme.
► Sviatok Nepoškvrneného počatia. V piatok 8. decembra je prikázaný sviatok 
Neporočnaho začatija – Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky. V tento deň je 
voľnica. Sväté liturgie: 08.30 hod. Ruské Pekľany; 16.00 hod. Janov; 17.30 hod. 
Ľubovec. Pri liturgiách bude myrovanie. Po liturgii bude nácvik vianočných piesní.
► Strenutie detí. Deti z našej farnosti pozývam na spoločné stretko v tento piatok na 
fare o 16.30 hod. Po stretnutí pôjdeme spoločne na večernú svätú liturgiu.
► Predvianočná svätá spoveď. Chorých budem spovedať v piatok 15. decembra. 
Všetkých ostatných veriacich pozývame k svätej spovedi v sobotu 16. decembra. 
Presný čas bude ešte oznámený.
► Sväté liturgie v nedeľu 10. decembra: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 17. decembra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec

► Katolícka cirkev je vaším domovom, vždy tu budete vítaní. Jedného dňa to 
budete vy, kto bude v rodine odovzdávať posolstvo evanjelia ďalším generáciám. 
Katolícka identita sa prejavuje aj v spoločenskom živote. Žijeme v dobe, v ktorej 
musíme zápasiť o hodnoty, ktoré sa celé stáročia zdali samozrejmé. Naša krajina je 
dodnes poznačená ťažkým balvanom potratového zákona, ktorý spôsobil nesmier-
ne množstvo utrpenia a duchovných škôd aj medzi veriacimi. Rovnako zápasíme o 
zachovanie manželstva ako zväzku muža a ženy. Manželstvo muža a ženy, z ktoré-
ho vzniká rodina, má svoju výnimočnosť. Žiaden iný vzťah mu nemožno postaviť 
na roveň. Tu však nejde iba o právo. Je dôležité, aby sme my sami svojimi rozhod-
nutiami dokazovali, že to chápeme rovnako. Mnoho mladých žije spolu bez sobáša. 
Jedným zo znakov našej identity by mala byť odvaha robiť rozhodnutia, neutekať 
pred zodpovednosťou. Rodinné vzťahy nie sú na prenájmom, s možnosťou vrátenia 
či výmeny. Keď ľudia majú strach zo záväzkov, práve veriaci by mali vedieť pove-
dať: „Som tu pre teba: sľubujem ti lásku, vernosť, manželskú úctu, manželskú 
poslušnosť a že ťa neopustím až do smrti!“ Nepodľahnime malomyseľnosti: nesta-
vajme budúcnosť na piesku, na spolužitiach „na skúšku“. Prejavme odvahu stavať 
s vierou − na skale sviatosti, o ktorú sa dá oprieť, keď ľudská krehkosť nevládze. 
     Ak sa pýtame, čo protirečí katolíckej identite, na prvom mieste je to zanedbanie 
nášho vzťahu s Ježišom Kristom a nemravný život. Ak sa na jednej strane zúčastňu-
jeme na bohoslužbách, ale zároveň vieme, že ako ľudia sme v niektorej oblasti 
vážne zlyhali, mali by sme nastúpiť na cestu možnej nápravy a konať pokánie. 
Nemôžeme sa zmieriť s tým, že svojím spôsobom života vydávame zlé svedectvo 
o spoločenstve viery, do ktorého sa hlásime. V rovnakom duchu túto pravdu pripo-
mína aj sv. Pavol v Prvom liste Korinťanom. Ak trpí alebo, naopak, je vychvaľova-
ný jeden úd, spolu s ním trpia alebo sa radujú všetky údy. Katolíckej identite proti-
rečí liberalizmus, ktorý relativizuje základné ľudské a prirodzené hodnoty. My 
katolíci nemôžeme súhlasiť s eutanáziou, údajnou možnosťou voľby pri tehoten-
stve, s rodovou ideológiou alebo so zmenou pojmu manželstva. S katolíckou identi-
tou nie je v súlade ani taká forma vlastenectva, ktorá kladie národ nad akékoľvek 
iné hodnoty. Sme si vedomí, že spolužitie ľudí rôznych národov, rás a jazykov nie 
je jednoduché. Všetci sme však stvorení na Boží obraz, za každého človeka zomrel 
Kristus na kríži. V žiadnom prípade nesmieme urážať, znevažovať alebo fyzicky 
útočiť na ľudí pre ich farbu pleti, národnosť alebo náboženstvo. Rasizmus a antise-
mitizmus nemajú s katolíckou vierou nič spoločné. 
     My katolíci, či už ako voliči, alebo verejní predstavitelia by sme sa mali vo verej-
nom živote správať tak, aby boli naše postoje v súlade s našou vierou, nikdy nie 
proti nej. Z toho vyplýva, že by sme v žiadnych voľbách nemali podporovať takých 
kandidátov, ktorých postoje sú v zásadných otázkach s našou vierou v rozpore. 
Drahí bratia a sestry! Pán Ježiš nás vyzýva k bdelosti. Je to jeho žiadosť o oživenie 
nášho duchovného života a uvedomenie si jeho zmyslu. Sme pozvaní k hlbšiemu a 
radostnejšiemu spoločenstvu s Pánom. Čím viac budeme naozaj duchovne žiť, tým 
autentickejšie budú aj naše vonkajšie prejavy: katolícka viera sa dôslednejšie preja-
ví aj v rodine, zamestnaní, škole i vo verejnom živote. Ďakujeme vám za vaše úsilie 
zostať Bohu verní na každom mieste, kam vás postavil. Vážime si, že aj v rozlič-
ných ťažkostiach, ktoré denne prekonávate, hľadáte prameň posily v modlitbe, 
Božom slove a Eucharistii. V tomto období Filipovky vám a vašim blízkym na 
príhovor Presvätej Bohorodičky vyprosujeme hojnosť Božích darov, aby ste potom 
mohli prežiť milostiplné a pokojné sviatky Narodenia nášho Pána Ježiša Krista, 
ktoré nech sú predzvesťou našej blaženej večnosti. 
Zo srdca vás žehnajú 
biskupi Slovenska             (dokončenie zo strany 1)

Oznamy

Svätý prorok Ageus


