
PONDELOK 30. december 
Mučenica Anýzia
1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12, 13 – 
17, zač. 54; (HS: 326; PZ: 302)
07.00 + z rodiny Dančákovej
UTOROK 31. december
Zakončenie sviatku Kristovho Narodenia
1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 – 27, 
zač. 55; (HS: 326; PZ: 302)
17.30 poďakovanie za prijaté 
dobrodenia v uplynulom roku
STREDA 1. január
Obrezanie Pána. Arcibiskup Bazil 
Veľký. Prikázaný sviatok; myrovanie
Kol 2, 8 – 12, zač. 254; Lk 2, 20 – 21. 
40 – 52, zač. 6; (HS: 336; PZ: 313)
11.00 hod.
ŠTVRTOK 2. január
Obdobie pred sviatkom Bohozjavenia. 
Rímsky pápež Silvester
1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62; Mk 12, 38 – 44, 
zač. 57; (HS: 339, 158; PZ: 316, 113)
17.30 + z rodiny Paločkovej
PIATOK 3. január
Prorok Malachiáš. Voľnica
2 Pt 1, 1 – 10, zač. 64; Mk 13, 1 – 8, zač. 
58;  (HS: 339, 160; PZ: 316, 114)
17.30 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva
SOBOTA 4. január
Sobota pred Bohozjavením. Zbor 
svätých sedemdesiatich apoštolov
1 Tim 3, 14 – 4, 5, zač. 284; Mt 3, 1 – 
11, zač. 5; (HS: 339, 161; PZ: 316, 115)
07.00 + z rodiny Gumanovej
NEDEĽA 5. január
Nedeľa pred Bohozjavením. Predvečer 
Bohozjavenia. Svätí mučeníci Teopempt 
a Teonas. Zdržanlivosť od mäsa
2 Tim 4, 5 – 8, zač. 298; Mk 1, 1 – 8, 
zač. 1; (HS: 148, 339; PZ: 101, 316)
Hlas 5; 11.00  hod.

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

UTOROK 7. január
Zhromaždenie k sv. Jánovi Krstiteľovi
2 Pt 2, 9 – 22, zač. 67; Mk 13, 14 – 23, 
zač. 60 (HS: 347; PZ: 324)
17.30 + Miroslav

STREDA 8. január
Prepodobný Juraj Chozebita
2 Pt 3, 1 – 18, zač. 68; Mk 13, 24 – 31, 
zač. 61; (HS: 341; PZ: 318)
17.30 za zdravie a požehnanie Boženy, 
Vladimíra, Gabriela, Jany

ŠTVRTOK 9. január
Mučeník Polyeukt
1 Jn 1, 8 – 2, 6, zač. 69; Mk 13, 31 – 14, 
2, zač. 62; (HS: 341; PZ: 318)
17.30 + Alexander, Ondrej, Mária, 
Helena, Verona

PIATOK 10. január
Biskup Gregor Nysský
1 Jn 2, 7 – 17, zač. 70; Mk 14, 3 – 9, zač. 
63; (HS: 341; PZ: 318)
17.30 + Helena Borošová

SOBOTA 11. január
Prepodobný otec Teodóz
Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Mt 4, 1 – 11, zač. 
7 (HS: 349; PZ: 326)
07.00 + František, Helena, Pavol, 
Vincent, Mária, Dušan

NEDEĽA 12. január
Nedeľa po Osvietení. Mučenica Tatiana
Ef 4, 7 – 13, zač. 224b; Mt 4, 12 – 17, 
zač. 8; (HS: 148, 345; PZ: 103, 323)
Hlas 6; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

    „Baránok bude vo vašej opatere do štrnásteho dňa tohto mesiaca, keď ho celá 
izraelská pospolitosť v podvečer zabije. I vezme sa z jeho krvi a namažú sa ňou obe 
veraje a vrchný prah dverí na domoch, v ktorých ho budú jesť. A v tú noc budú jesť 
mäso upečené na ohni; budete ho jesť s nekvaseným chlebom a s horkými zelinami.“ 
(Ex 12, 6 – 8) 
    „Tu Pán povedal Jozuemu: ,Hľa, do tvojich rúk som dal Jericho, aj jeho kráľa 
s udatnými mužmi! Všetci bojovníci tiahnite okolo mesta! Jeden raz obídete mesto. 
Tak to urobíš po šesť dní. Siedmi kňazi nech nesú pred archou sedem trúb. Na siedmy 
deň obídete mesto sedemkrát a kňazi nech trúbia (na trúbach)! Až zaznie znamenie 
rohu a začujete hlas trúby, všetok ľud nech zakričí mohutným hlasom, mestské múry 
sa zosunú a ľud vnikne dovnútra, každý z toho miesta, kde je.ʻ“ (Joz 6, 1 – 5) 
    Vedeli by ste povedať, čo majú tieto dva úryvky zo Svätého písma spoločné? 
Každý z úryvkov síce opisuje úplne inú situáciu, ale podstata je rovnaká. Boh hovorí, 
a človek poslúcha. Tak Mojžiš, ako aj Jozue vyplnili Pánovo slovo úplne presne. 
Predstavte si, že by niektorí spomedzi Izraelitov zabudli pomazať baránkovou krvou 
veraje svojich dverí. Alebo by si povedali: „Nie je to jedno, čo natriem a ako?“ 
Výsledkom by mohla byť smrť v ich dome. Alebo keby si Jozue povedal: „Načo 
chodiť dookola toľkokrát?“ Predstavte si, že by bol obvod mesta Jericho len tri-štyri 
kilometre. Posledný deň bolo treba mesto obísť sedemkrát. Načo je to dobré? Ako 
ešte budú ľudia vládať bojovať?
      Ale práve od týchto detailov často závisí úspech všetkého. 
    Keď Jozef v sne počul hlas anjela, že má vstať a odísť zo svojou rodinou do 
Egypta, neváha ani na chvíľu. Urobí presne to, čo sa od neho žiada. Zdá sa vám, že 
byť poslušný znamená byť slabý? Alebo že to znamená byť neslobodný? V Jozefo-
vom živote aj v živote Mojžiša či Jozueho bolo veľa príležitostí, keď sa museli rozho-
dovať sami. Keď im Boh nehovoril, čo majú robiť. Ale potom sú tu práve tieto 
hraničné situácie, keď poslušnosť doslova zachraňuje životy. Ak vás vaše deti nepo-
čúvnu a dostanú sa do život ohrozujúcej situácie, pochválite ich za hrdinstvo? Za to, 
ako sú úžasne nezávislí? Nie! A takisto sa na nich vôbec nebudete pozerať ako na 
sluhov či poskokov, keď vás v zásadných veciach počúvnu. Naopak, budete šťastní 
kvôli ich poslušnosti. 
    Božie slovo predstavuje Ježiša ako tú najposlušnejšiu bytosť. Skrze jeho posluš-
nosť sme boli my všetci ospravedlnení. Máte pocit, že bol slaboch?
Dovoľme mu, aby nás učil tej správnej poslušnosti, lebo všetko to, čo od nás nebeský 
Otec žiada, nám zachraňuje život.

otec Marek
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On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel
Mt 2, 13 – 23



► Poďakovanie. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
zapojili do prípravy a priebehu vianočných sviatkov: našim koledníkom a dievčatám, 
ktoré 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!
► Ďakovná svätá liturgia. V utorok 31. decembra bude večer ďakovná sv. liturgia za 
všetky prijaté dobrodenia v uplynulom roku. V noci o 23.30 bude aj ďakovná adorácia 
pred Najsvätejšou Eucharistiou s novoročným požehnaním.
► Sviatok Obrezania Pána. V stredu 1. januára je prikázaný sviatok Obrezania 
Pána a sviatok sv. Bazila Veľkého. Svätá liturgia s myrovaním bude v Ľubovci 
o 11.00 hod. (8.00 RP; 9.30 J).
► Voľnica. V piatok 3. januára je voľnica.
► Prvý piatok. Prvopiatková spoveď bude v Ľubovci v piatok 3. januára od 16.00 
hod. Počas dňa bude chrám otvorený k celodennej poklone pred Najsvätejšou 
Eucharistiou. Spoveď chorých bude posunutá o týždeň na 10. januára dopoludnia. 
► Sväté liturgie v nedeľu 5. januára: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec. V nedeľu 5. januára je predvečer Bohozjavenia, preto je v tento deň 
zdržanlivosť od mäsa.
► Sviatok Bohozjavenia. V pondelok 6. januára je prikázaný sviatok Bohojavleni-
ja – Zjavenia Pána. Svätá liturgia s myrovaním a Veľkým jordánskym svätením 
vody bude o 11.00 hod. (8.00 RP; 9.30 J).
► Sväté liturgie v nedeľu 12. januára: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec.

Oznamy

    Je pomerne 
jednoduchá, v jej 
strede je postava 
Krista, ktorý stojí 
v rieke Jordán. Pri 
ňom je svätý 
Predchodca 
a Krstiteľ Ján, 
ktorý vystiera 
alebo kladie ruku 
na jeho hlavu, aby 
ho ponoril (pokrs-
til) do vody. Na 
brehu stojí 
niekoľko anjelov, 
ktorí sa s bázňou 
prizerajú. Na znak 
úcty majú zväčša 
zahalené ruky.
Z hornej časti 
ikony smeruje ku 
Kristovi lúč, ktorý 
sa delí na tri časti.
Tie symbolizujú, že 
dielo našej spásy je 
dielom celej presvätej Trojice. V strede lúča je znázornená holubica zostupujúca 
na Krista podľa slov evanjelia: „Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho 
Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho.“ (Mt 3, 16)
Vo vodách Jordánu sú dve postavy, ktoré alegoricky predstavujú rieky a moria, 
čiže tečúce i stojaté vody, respektíve sladké i slané vody. Jedna z postáv býva 
označovaná ako Jordán. To odkazuje na skutočnosť, že Ježiš ponorením sa do 
Jordánu posväcuje všetky vody a robí ich nástrojom krstu – spásy. Postavy nieke-
dy držia v rukách džbány, ktoré vylievajú – na znak bázne pred svojím Stvori-
teľom, pred ktorým aj vody ustupujú. V tejto súvislosti sa často spomína aj 
prechod Izraelitov cez Červené more a cez Jordán, ako to spomína aj 113. žalm  a 
viaceré bohoslužobné texty. Niekedy je vo vode vyobrazený aj malý démon ako 
odkaz na skutočnosť, že voda bola považovaná za prostredie smrti, kde vládla 
smrť, teda démoni. Prichádza však Ježiš a vody posväcuje. Vstupuje do prostredia, 
kde vládla smrť, a robí ju nástrojom nového života. Zaujímavým detailom na 
ikone je strom alebo krík, pri ktorom je sekera. To odkazuje na hlásanie sv. Jána, 
ktorý prichádzajúcim zástupom hovoril: „Sekera je už priložená na korene 
stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.“ 
(Mt 3, 10; Lk 3, 9). Na ikone býva vyobrazené nebo a na ňom hviezdy, v Jordáne 
sú niekedy vyobrazené aj ryby. To odkazuje na skutočnosť, že Ježiš Kristus posvä-
cuje celý vesmír, všetko stvorenstvo.
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Ikona sviatku Bohozjavenia  

Jeho meno v preklade znamená môj posol (hebr. malákí). 
Jeho spis je poslednou knihou medzi dvanástimi, tzv. 
menšími prorokmi. Bol posledným píšucim prorokom. Je 
nazývaný aj pečaťou prorokov. Pôsobil po návrate Židov 
z babylonského zajatia. O prorokovom živote nevieme nič, 
ale z jeho spisu sa dozvedáme, že mal pozitívny vzťah 
k levitskému kňazstvu a nástojil na tom, aby ľud plnil svoje 
povinnosti odovzdávaním desiatkov na vydržiavanie 
chrámu a obživu jeho personálu. Mal vysoký pojem o úcte 
voči Bohu a uisťoval národ o Pánovej láske k Izraelu. Stál 
vždy na strane ukrivdených a energicky zastával manželky, 
ktorým sa spreneveril ich muž. Malachiáš pôsobil v čase 
po dokončení stavby chrámu (r. 515 pred Kr.), lebo sa v ňom už konajú bohoslužby. 
Nádeje, ktoré proroci Aggeus a Zachariáš kládli do znovuvýstavby chrámu, sa nesplni-
li tak, ako sa očakávalo. Viera ochabla a zjavili sa staré neporiadky a previnenia, najmä 
v kulte a v manželstve. Prorok proti nim rázne zasiahol. Ohlasoval, že pre tieto nepori-
adky a hriechy musí prísť Boží súd na národ. Jeho prorocké reči sú skôr dialógom 
medzi Jahvem a Malachiášom na jednej strane a ľudom a kňazmi, ktorí sa stavali proti 
prorokovmu posolstvu, na strane druhej. Dôraz na kult má byť prejavom vernosti 
Zákonu a úprimnej úcty voči Bohu, a preto ho vždy sprevádza plnenie Božích príkazov 
a zachovávanie spravodlivosti a lásky k blížnemu. Jeho text o príchode posla, ktorý má 
pripraviť cestu Pánovi (Mal 3, 1), cituje Ježiš vo svojom svedectve o Jánovi Krstiteľovi 
(Mt 11, 10), ktorý mal splniť poslanie Eliáša a naozaj ho aj splnil (Mt 17, 10 – 13).

Svätý prorok Malachiáš 


