
PONDELOK 1. január
Obrezanie Pána. Arcibiskup Bazil 
Veľký. Myrovanie. Prikázaný sviatok
Kol 2, 8 – 12, zač. 254; Lk 2, 20 – 21. 
40 – 52, zač. 6 (HS: 336; PZ: 313)
Liturgia sv. Bazila Veľkého.; 11.00 hod.  

UTOROK 2. január
Obdobie pred sviatkom Bohozjavenia
Rímsky pápež Silvester
1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 – 27, 
zač. 55 (HS: 155, 339; PZ: 109, 316)
17.30 + František, Stanislav  

STREDA 3. január
Obdobie pred sviatkom Bohozjavenia
Prorok Malachiáš
1 Pt 4, 1 – 11, zač. 61; Mk 12, 28 – 37, 
zač. 56 (HS: 156, 339; PZ: 111, 316)
17.30 + Verona Mačišáková  

ŠTVRTOK 4. január
Obdobie pred sviatkom Bohozjavenia
Zbor sedemdesiatich apoštolov
1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62; Mk 12, 38 – 
44, zač. 57 (HS: 157, 339; PZ: 112, 316)
17.30 za zdravie a požehnanie Alžbety  

PIATOK 5. január
Predvečer Bohozjavenia
Mučeníci Teopempt a Teónas. Zdržan-
livosť od mäsa a pôst
1 Kor 9, 19 – 27, zač. 143; Lk 3, 1 – 18, 
zač. 9 (HS: 339; PZ: 316)
17.00 Liturgia s posvätením vody v Janove  

SOBOTA 6. január
Sväté Bohozjavenie. Myrovanie. 
Svätenie vody. Prikázaný sviatok
Tít 2, 11 – 14; 3, 4 – 7, zač. 302; Mt 3, 
13 – 17, zač. 6 (HS: 341; PZ: 318)
11.00 hod.   

NEDEĽA 7. január
Nedeľa po Bohozjavení
Zhromaždenie k Jánovi Krstiteľovi
Ef 4, 7 – 13, zač. 224b; Mt 4, 12 – 17, zač. 
8 (HS: 149, 346, 347; PZ: 103, 323, 324)
Hlas 6.; 09.30 hod. 

PONDELOK 8. január
Prepodobný Juraj Chozebita
Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk 10, 46 – 52, 
zač. 48 (HS: 341; PZ: 318)
07.00 za zdravie a požehnanie 
Stanislava, Andrei a Martina  

UTOROK 9. január
Mučeník Polyeukt
Jak 3, 1 – 10, zač. 54; Mk 11, 11 – 23, 
zač. 50 (HS: 341; PZ: 318)
17.30 + z rodiny Bartkovej a Pavlovi-
čovej  

STREDA 10. január
Biskup Gregor Nysský
Jak 3, 11 – 4, 6, zač. 55; Mk 11, 23 – 
26, zač. 51 (HS: 341; PZ: 318)
17.30 + Michal Guman  

ŠTVRTOK 11. január
Prepodobný Teodóz
Jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56; Mk 11, 27 – 33, 
zač. 52 (HS: 341, 349; PZ: 318, 326)
17.30 + Verona Mačišáková  

PIATOK 12. január
Mučenica Tatiana
1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12. 2, 6 – 10, zač. 
58; Mk 12, 1 – 12, zač. 53 (HS: 341; 
PZ: 318)
17.30 za zdravie a požehnanie rodiny 
Gumanovej a Matiovej  

SOBOTA 13. január
Sobota po Bohozjavení
Mučeníci Hermyl a Stratonik
1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Lk 17, 3 – 
10, zač. 84 (HS: 341; PZ: 318)
07.00 za zdravie a požehnanie Jozefa 
a Silvie  

NEDEĽA 14. január
Nedeľa o Zachejovi
Zakončenie sviatku Bohozjavenia. 
Prep. mučeníci zo Sinaja a Raity
1 Tim 4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 19, 1 – 
10, zač. 94 (HS: 150, 341; PZ: 104, 
318)
Hlas 7.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

    Drahí bratia a sestry!
Na začiatku Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 vás všetkých srdečne pozdravu-
jem a prajem vám požehnaný nový rok plný milostí, pokoja a Božej lásky. Dnešný sviatok 
Obrezania Pána vyjadruje zmluvu uzavretú na Sinaji medzi Bohom a izraelským ľudom. 
Každý chlapec sa stal obriezkou účastný na prisľúbeniach vyplývajúcich z tejto zmluvy. My 
sme boli krstom začlenení do nového Izraela – do Cirkvi a stali sme sa účastnými na Kristo-
vých prisľúbeniach. V evanjeliu počúvame, že po narodení Ježiša pastieri oslavovali a chváli-
li Boha za všetko, čo počuli a videli. Aj my chceme po celý tento rok oslavovať a chváliť 
Boha za evanjelium, ktoré posilňovalo celé generácie našich veriacich a ktoré aj my počú-
vame ako radostnú zvesť pre náš život, ale aj za všetky jeho viditeľné i neviditeľné dobrode-
nia – za všetko, čo sme počuli a videli . Dnešné evanjelium nám predstavuje aj udalosť, keď 
Jozef a Mária našli Ježiša v chráme. Nech nám Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018, 
ktorý dnes začíname sláviť, pomôže umocniť našu vieru v Ježiša Krista prítomného v našich 
chrámoch, v Božom slove, vo sviatostiach a v spoločenstve Cirkvi, ale aj nanovo ho nájsť v 
našom každodennom živote, v našich rodinách, v udalostiach nášho života. Hlavným 
jubileom v tomto roku je významný medzník života Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, 
ktorým je dvesto rokov od zriadenia Prešovskej eparchie. Svätá stolica ponúkla našim 
predkom žijúcim na tomto území už pred dvesto rokmi vlastnú cirkevnú hierarchiu – Prešov-
skú eparchiu na čele s eparchiálnym biskupom. Tak boli naši predkovia jasne ukotvení vo 
vlastnej cirkevnej štruktúre a zastrešení vlastným biskupom. Od toho času Prešovská 
eparchia začala písať svoje vlastné radostné i bolestné dejiny. Hoci začiatky boli ťažké, preto-
že sme boli v tomto priestore akýmsi nechceným dieťaťom, to, že to bolo veľké Božie dielo, 
môžeme vidieť dnes, po tom všetkom, čo Gréckokatolícka cirkev na Slovensku prežila. 
Počas jej likvidácie v rokoch 1950 – 1968 bola celých osemnásť rokov postavená mimo 
zákona. V jubilejnom roku si pripomíname päťdesiat rokov od obnovenia jej činnosti. Pred 
desiatimi rokmi bola Prešovská eparchia povýšená na archieparchiu a Prešov sa stal metropo-
litným sídlom. Pápež Benedikt XVI. V roku 2008 zriadil Gréckokatolícku metropoliu sui 
iuris na Slovensku. V jubilejnom roku si ešte pripomenieme aj stotridsať rokov od narodenia 
bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča a tridsať rokov od vyhlásenia baziliky minor v Ľutine, 
najväčšom pútnickom mieste Gréckokatolíckej cirkvi. V tom všetkom vidíme dozrievanie 
našej miestnej cirkvi. Za všetky tieto Božie dary chceme v jubilejnom roku zo srdca ďakovať. 
Jubilejný rok 2018 chceme teda dôstojne osláviť mnohorakým spôsobom. V každom chráme 
sme ho už začali eucharistickou pobožnosťou a modlitbou. V Ríme sme požiadali o získanie 
odpustkov jubilejného roka pre desať vybraných chrámov Prešovskej archieparchie, v 
ktorých ich budeme môcť získavať počas celého roka za splnenia obvyklých podmienok. Ale 
najdôležitejším bodom jubilejných osláv bude Ďakovný rok pred Eucharistiou – celoročná 
adorácia v našich farských a filiálnych chrámoch. Vďačnosť plodí nové dary. Modlime sa, 
aby sme všetci žili horlivo podľa Božej vôle, každý na tom mieste, kde nás Pán Boh postavil, 
aby sme šírili Božie kráľovstvo na zemi. Všetkým žičím a vyprosujem šťastný a požehnaný 
nový rok plný Božej lásky a pokoja, a zo srdca vám udeľujem archijerejské požehnanie.
váš arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ     (krátené)
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Pochádzal z Ríma. Počas prenasledovania pomáhal svojím veriacim. Roku 313 bol 
zvolený za pápeža. Využil slobodu, ktorú v tom istom roku 313 Cirkvi daroval 
Konštantín Veľký, ale musel bojovať z herézou. Mnoho zla narobili donatisti, ktorí 
hlásali, že Cirkev vo svojom lone nemôže držať hriešnikov. Najviac však škodil 
Árius, ktorý popieral božstvo Krista. Preto v roku 325 zvolal cisár Konštantín 
cirkevný koncil do Nicey, kde odsúdili arianizmus. Počas Silvestrovho pontifikátu 
dal cisár v Ríme postaviť štyri slávne baziliky: Baziliku sv. Jána v Laterane, 
Baziliku sv. Petra vo Vatikáne, Baziliku sv. Pavla za hradbami a Baziliku sv. 
Vavrinca za hradbami.
Bol mimoriadne múdry a dokázal sa postaviť i cisárovi Konštantínovi Veľkému, čo 
znamenalo nemalú odvahu. Horlivo pomáhal chudobným. Zaslúžil sa o úpravu 
bohoslužieb a vydal niekoľko liturgických nariadení. Zomrel 31. decembra 335. Je 
pochovaný na Cintoríne sv. Priscilly. Na hrobe má jednoduchý nápis: „Tu odpočíva 
katolík a vyznávač.“

► Poďakovanie. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom zapojili do prípravy a priebehu vianočných sviatkov: našim kolední-
kom, všetkým kantorom, detským spevákom, miništrantom, pani  cerkovníčke 
Rusinkovej a jej pomocníčkam, ktoré upratovali a vyzdobili chrám. Každému, kto 
akýmkoľvek spôsobom pomohol a prispel. Pán Boh zaplať!
► Sviatok Obrezania Pána. Zajtra – 1. januára slávime prikázaný sviatok 
Obrezania Pána a aj sviatok sv. Bazila Veľkého. Sv. liturgie s myrovaním: 08.00 
Janov; 09.30 Ruské Pekľany a 11.00 Ľubovec.
► Predvečer sviatku Obrezania Pána. V piatok 5. januára je predvečer sviatku 
Bohozjavenia. V tento deň sa zachováva zdržanlivosť od mäsa a pôst (raz do dňa 
sa najesť do sýta). V Ľubovci večer sv. liturgia nebude, pretože ju budem sláviť v 
Janove spolu so svätením vody. V priebehu dňa bude chrám otvorený k celodennej 
poklone pred Najsv. Eucharistiou od 08.00 do 16.30.
► Sviatok Bohozjavenia. V sobotu 6. januára je veľký a prikázaný sviatok Boho-
javlenija – Zjavenia Pána. Sv. liturgie s myrovaním: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 
Janov; 11.00 Ľubovec. Po sv. liturgii bude nasledovať Veľké jordánske svätenie 
vody. V popoludňajších hodinách od 14.00 hod. bude posväcovanie domov.
► Posväcovanie domov. Všetci, ktorí máte záujem o každoročné posvätenie domov 
(v sobotu 6. januára popoludní), môžete sa zapísať v chráme na pripravený zoznam.
► Sväté liturgie v nedeľu 7. januára: 08.00 Janov; 09.30 Ľubovec; 11.00 Ruské Pekľany
► Prvopiatková spoveď. V týždni od 08. januára sa bude vysluhovať sviatosť 
zmierenia ako počas prvopiatkového týždňa. Spovedať sa bude v Ľubovci v piatok 
12.01. od 16.00 hod. Spoveď chorých bude tak isto v piatok 12.01. dopoludnia.
► Dary na chrám (október – december):  Jozef Boroš – 100 eur; bohuznáma – 50 eur; 
Božena Chomjaková – 50 eur; bohuznáma – 20 eur; Margita Biščáková – 20 eur; z 
pohrebu + Verony Mačišákovej – 210 eur; z krstu Lukasa Krehei – 100 eur; rod. 
Pravdová – 50 eur; Mária Martonová – 50 eur; Veronika Falatová – 20 eur; rod. 
Slebodníková – 20 eur; Margita Bartková – 40 eur; Helena Gumanová – 40 eur; Jozef 
Boroš – 100 eur; Eva Gajdošová – 50 eur; rod. Karoliová – 100 eur; rod. Gondová – 50 
eur; z pohrebu + Kataríny Šebešovej – 150 eur; bohuznáma – 50 eur; Stanislav Štofan – 
100 eur; rod. Slebodníková – 20 eur; Štefan Turčík – 50 eur; Jozef Mikula – 120 eur. 

Oznamy

Svätý Silvester

    Dôstojní otcovia,
v roku 2018 bude naša archieparchia sláviť 200. výročie zriadenia Prešovského 
biskupstva. S radosťou vám oznamujeme, že z Apoštolskej penitenciárie sme 
dostali dekrét o získaní plnomocných odpustkov počas Jubilejného roka Prešovs-
kej archieparchie 2018, ktorý hovorí o tom, že v termíne 1. január – 31. december 
2018 môže každý veriaci raz za deň získať plnomocné odpustky za predpokladu 
splnenia nasledujúcich podmienok: sviatosť zmierenia a pokánia, prijatie Eucha-
ristie a modlitba na úmysel Svätého Otca: Otče nás, Raduj sa, Verím a Sláva Otcu, 
a to v týchto desiatich chrámoch Prešovskej archieparchie:

Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine 
Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom 
Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove 
Chrám Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir 
v Litmanovej 
Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade 
Chrám bl. Vasiľa Hopka v Snine-Brehoch 
Chrám bl. Vasiľa Hopka v Stropkove 
Chrám Božej múdrosti vo Svidníku 
Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou-Čemernom

    Prosím, oboznámte s týmto dekrétom a jeho podmienkami aj svojich veriacich 
a zorganizujte viackrát v roku púť do najbližšieho chrámu, ktorému bola táto 
výsada získania plnomocných odpustkov udelená. 
    K 1. januáru 2018 vladyka Ján vydal pastiersky list, ktorý uvedie jubilejný rok 
našej archieparchie. Pastiersky list prečítajte namiesto homílie pri každej svätej 
liturgii 1. januára 2018. Zároveň nech každý správca, farár farnosti, či už 

v posledný deň kalendárneho mesiaca, 
keď sa budú sláviť ďakovné sväté 
liturgie, alebo pred polnocou 1. januára 
vykoná eucharistickú suplikáciu, pri 
ktorej sa zároveň pomodlí modlitbu pred 
Ježišom Kristom v Najsvätejšej Eucharis-
tii. Tým začneme vo všetkých farnostiach 
našej archieparchie sláviť jubilejný rok 
výročí.
Taktiež po celý rok 2018 bude po farnos-
tiach každého protopresbyterátu putovať 
kópia ikony krásnobrodskej Bohorodič-
ky. Toto putovanie má na starosti každý 
protopresbyter, ktorý sa postará o rozpis 
putovania ikony po celý rok 2018 po 
farnostiach svojho protopresbyterátu.

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018 
200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie


