
PONDELOK 13. január
Mučeníci Hermyl a Stratonik
Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31, zač. 329; Mk 9, 
42 – 50; 10, 1, zač. 42; (HS: 341; PZ: 318)
07.00 + Helena Gumanová

UTOROK 14. január
Zakončenie sviatku Bohozjavenia
Hebr 12, 25 – 26. 13, 22 – 25, zač. 333; 
Mk 10, 2 – 12, zač. 43; (HS: 341; PZ: 318)
17.30 + Helena Harausová

STREDA 15. január
Prepodobní Pavol Tébsky a Ján 
Chatrčník
Jak 1, 1 – 18, zač. 50; Mk 10, 11 – 16, 
zač. 44; (HS: 156; PZ: 111)
17.30 + Anna Dančáková

ŠTVRTOK 16. január
Poklona reťaziam apoštola Petra
Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 21, 15 – 25, 
zač. 67 (HS: 157, 351; PZ: 112, 328)
17.30 za zdravie a požehnanie Petra  s 
rodinou

PIATOK 17. január
Prepodobný Anton Veľký. Voľnica
Jak 2, 1 – 13, zač. 52; Mk 10, 24b – 32, 
zač. 46; (HS: 352; PZ: 330)
17.30 + Imrich, Anna, Ján, Mária, Ján

SOBOTA 18. január
Arcibiskupi Atanáz a Cyril
Kol 1, 1 – 6, zač. 349; Lk 16, 10 – 15, 
zač. 81; (HS: 353; PZ: 331)
07.00 + Róbert, Konštantín, Dana

NEDEĽA 19. január
31. nedeľa po Päťdesiatnici. Prepo-
dobný Makarios Egyptský
1 Tim 1, 15 – 17, zač. 280b; Lk 18, 35 – 
43, zač. 93; (HS: 150; PZ: 104)
Hlas 7; 11.00 hod.

PONDELOK 20. január
Prepodobný Eutymios Veľký
Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk 10, 46 – 52, 
zač. 48; (HS: 355; PZ: 332)
07.00 za uzdravenie Tomáša a Jolany

UTOROK 21. január
Prepodobný Maxim Vyznávač
Jak 3, 1 – 10, zač. 54; Mk 11, 11 – 23, 
zač. 50; (HS: 155; PZ: 109)
17.30 za zdravie a požehnanie rodiny 
Gondovej

STREDA 22. január
Apoštol Timotej
Jak 3, 11 – 4, 6, zač. 55; Mk 11, 23 – 26, 
zač. 51; (HS: 156; PZ: 111)
17.30 + Anna Lechová

ŠTVRTOK 23. január
Hieromučeník Klement
Jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56; Mk 11, 27 – 33, 
zač. 52; (HS: 157; PZ: 112)
17.30 + Helena Paločková

PIATOK 24. január
Prepodobná Xénia Rímska
1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12. 2, 6 – 10, zač. 58; 
Mk 12, 1 – 12, zač. 53; (HS: 159; PZ: 
114)
17.30 za zdravie a požehnanie Boženy, 
Vladimíra, Gabriela a Jany

SOBOTA 25. január
Arcibiskup Gregor Teológ
1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Lk 17, 3 – 10, 
zač. 84; (HS: 356; PZ: 334)
07.00 + Anna Svatová

NEDEĽA 26. január
Nedeľa o Zachejovi. Prepodobný otec 
Xenofont, jeho manželka Mária 
a synovia
1 Tim 4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 19, 1 – 10, 
zač. 94; (HS: 152; PZ: 106)
Hlas 8; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

    Ako možno viete, moja prvá farnosť, v ktorej som pôsobil, bola obec Kapišová, 
neďaleko mesta Svidník. Ako rodený Zemplínčan som však mal len veľmi slabú 
predstavu o tom, kde leží a ako vyzerá. Celá moja známosť severného regiónu našej 
krajiny pozostávala z jednej cesty na Duklu, kde chodievali pravidelne skupiny 
pionierov skladať svoje sľuby. A tak som mal z tých čias v pamäti uložený obraz 
veľkého pamätníka priamo na Dukle so sovietskym vojakom a tiež obraz pamätníka 
dvoch nabúraných tankov, ktorý sme míňali po ceste. Práve neďaleko tohto pamätní-
ka z tankov bol veľký smerovník so šípkou ukazujúcou smer a nápis: Údolie smrti. 
Vtedy som si myslel, že tam v tom údolí už nikto nežije. Že tam bude len niečo ako 
skanzen. No a prišiel čas, keď som tam strávil deväť krásnych rokov môjho života. 
Dodnes sa celá tá dolina (v ktorej je mimochodom deväť dedín) tak volá a je znakom 
toho, že aj v Údolí smrti môže byť život. Symbolicky tak svedčí o tom, že aj keď má 
smrť veľkú moc, život bude stále silnejší. Za životom totiž stojí ten, ktorý ho dáva – 
Boh sám. 
Dnešná nedeľa, ktorá sa volá aj Nedeľou po Osvietení (sviatok Bohozjavenia – 6.1. 
– sa tiež zvykne volať Osvietením) v evanjeliu opisuje Ježišov príchod do Galilejské-
ho kraja, do mestečka Kafarnaum. Evanjelista hovorí o Ježišovi ako o svetle, ktoré 
prichádza k ľuďom žijúcim v kraji smrti a v tieni smrti. Hovorí o tom, že ľud bývajúci 
v temnotách uvidel veľké svetlo. Čo myslíte, že sa stalo potom? Celé mesto sa rozžia-
rilo? A potom celý kraj? Nie, nič také sa nestalo. Ježiš si v Galilejskom kraji povoláva 
prvých učeníkov, urobí tu najviac zázrakov, ale tma ustupuje len veľmi ťažko. 
Tma totiž dostala šancu zachytiť sa v srdciach ľudí a treba dodať aj to, že nám ľuďom 
to začalo vyhovovať. Máme pocit, že všetko naše pokútne správanie je v tme dobre 
ukryté a nikdy sa neodhalí. A čo je ešte horšie, ak človek ignoruje svetlo a pravdu 
prichádzajúcu zhora, nadobudne pocit, že všetko, čo robí je správne.  Odkiaľ si 
môžem istý, že to, čo ja považujem za správne a dobré, je určite dobré a správne? 
Lebo to tak cítim? Lebo to tak vidí väčšina? Lebo taký názor má niekto dôležitý? 
Keď za Ježišom prišli saduceji s príbehom o jednej žene a siedmich bratoch, ktorým 
patrila, boli presvedčení o svojej pravde. A Ježiš im ukáže, že sa celé roky a generácie 
mýlia. Keď za ním prídu s otázkou rozvodu, so ženou pristihnutou pri cudzoložstve, 
s obžalovaním, že porušuje sobotu, s výčitkou, že sa rúha, že jedáva a spolčuje sa s 
hriešnikmi...  Všade tam Ježiš ukazuje na omyl. Na nepravdu, v ktorej žijú. On 
prináša svetlo nie kvôli sebe, ale kvôli nám. Nemyslime si, že tma a klamstvo, v 
ktorom žijeme, aj keď sme sami presvedčení o svojej pravde, zostane bez následkov 
(skúste si prečítať Matúšovo evanjelium 11, 23). To najkrajšie na svetle je, že ono 
nikoho neodsúdi. A kdekoľvek svetlo vstúpi, prinesie poznanie pravdy a slobodu.

otec Marek
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► Voľnica. V piatok 17. januára, na sviatok sv. Antona Veľkého je voľnica.
► Evanjelizačný večer Všetkých, ktorí hľadajú odpovede na otázky duchovného 
života, pozývame na tretí evanjelizačný večer s názvom Tajomstvo nekonečného 
života na tému Ospravodlivenie z viery. Stretnutie sa uskutoční v stredu 15. januára 
v Kine Scala v Prešove so začiatkom o 18.00 hod. Hosťom večera bude otec Štefan 
Paločko, pedagóg GTF PU v Prešove a kapela Peter Milenky & band.
► Sväté liturgie v nedeľu 19. januára: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec. V túto nedeľu bude pri všetkých liturgiách zbierka na podporu Gréckoka-
tolíckej teologickej fakulty a cirkevných škôl.  
► Sväté liturgie v nedeľu 26. januára: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec
► Dary na chrám (október – december): Veronika Timková – 50 eur; z pohrebu 
+ Anny Dančákovej – 140 eur; rod. Gajdošová – 50 eur; Mikuláš Štofan – 100 eur; 
rod. Ramová – 50 eur; Jozef Boroš – 100 eur; bohuznáma rod. – 150 eur; Alžbeta 
Škripková – 50 eur; rod. Rabadová – 100 eur; rod. Gondová – 100 eur; bohuznáma 
– 50 eur; bohuznámy – 20 eur; Stanislav Štofan – 150 eur. Všetkým darcom Pán 
Boh zaplať! 

Oznamy
   V tomto roku naša susedná Košická eparchia prežíva veľkú udalosť, 
350-te výročie slzenia zázračnej ikony v ich najväčšom pútnickom mieste v 
Klokočove. Preto si predstavíme toto pútnické miesto, udalosti s ním spoje-
né aj históriu klokočovskej ikony. 

    Počas prvej tohtoročnej fatimskej 
soboty Košickej eparchie bola 
eparchiálnom mariánskom pútnic-
kom mieste v Klokočove 4. januára 
otvorená v Jubilejná brána. Udalosť 
otvorenia brány bola zároveň 
súčasťou osláv začiatku Jubilejného 
roka 350. výročia zázraku slzenia 
ikony Presvätej Bohorodičky v 
Klokočove.    V tento deň sa o 9.30 
h vo všetkých chrámoch Košickej 
eparchie rozozvučali zvony na 
znamenie toho, že Klokočov a ikona 
Božej Matky sa v roku 2020 chce 

stať miestom prijatia všetkých ľudí.
    Následne boli prečítané dekréty Apoštolskej penitenciárie, ktorými sa udeľujú 
duchovné dobrá všetkým pútnikom, ktorí počas Jubilejného roka navštívia 
klokočovský chrám a splnia aj ostatné predpísané podmienky. Počas archijerej-
skej svätej liturgie sa všetkým prítomným, ako aj poslucháčom Rádia Lumen a 
divákom televízie Logos, prihovoril arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongre-
gácie pre východné cirkvi v Ríme.
    Vo svojej homílii priblížil duchovný odkaz, ktorý nám z udalosti zázračného 
slzenia spred 350 rokov vyplýva. Vladyka Cyril všetkým pripomenul, že slzy na 
ikone Presvätej Bohorodičky boli v 17. storočí odpoveďou, znakom spolupatrič-
nosti, súcitu a zdieľanej bolesti s tými, ktorí sa k nej utiekali. Aj keď sme v 
súčasnosti v mnohých oblastiach na tom rozhodne lepšie, ako boli ľudia v 17. 
storočí – znechutenie, apatia a pocit bezmocnosti z toho, čo sa deje okolo nás, sú 
podobné. Mária nám dnes neponúka svoje slzy, ale dáva nám možnosť uprieť 
svoj pohľad do jej láskavých očí. Aj kvôli tomu bolo na 23 miestach východného 
Slovenska rozmiestnených 23 veľkých bilboardov – ikonických zobrazení 
Presvätej Bohorodičky z Klokočova.
    Po svätej liturgii sa celé modliace spoločenstvo zhromaždilo pred milostivou 
ikonou Božej Matky. Prvýkrát sa pomodlili Moleben ku klokočovskej Bohoro-
dičke, ktorý zostavil gréckokatolícky kňaz Marko Durlák. Ten pripravuje aj 
akatist a pieseň o klokočovskej ikone, ktoré prvýkrát zaznejú počas púte s 
klokočovskou ikonou do Ríma v júni tohto roka. Počas tejto púte prijme 29. júna 
ikonu Presvätej Bohorodičky z Klokočova aj Svätý Otec František.
 
Tropár:
    Ako drahocenný poklad ukrytý v poli, zažiarila v Klokočove tvoja ikona, 
Prečistá, uprostred modliaceho sa chudobného ľudu, ktorý na nej uzrel slzy 
hojne tečúce. My ich, Matka, prijímame ako prejav tvojho súcitu v našich 
ťažkostiach, a zároveň ako výzvu k obráteniu; preto k tebe pokorne voláme: 
Pros, Dobrotivá, Krista z teba zrodeného, aby spasil naše duše.

 www.grkatke.sk

Ikona

Podľa životopisu, ktorého autorom je svätý Hieronym, sa Pavol Tébsky narodil okolo 
roku 228 v oblasti okolo egyptského mesta Téby ako syn bohatých rodičov. Vďaka 
tomu získal veľmi dobré vzdelanie. Keď mal šestnásť rokov, obaja rodičia zomreli. 
Zostal sám so svojou staršou sestrou. Zdedili obrovský majetok. Medzitým sa však k 
moci dostal Décius, ktorý začal strašné prenasledovanie kresťanov. Pavlov švagor, 
pohan, chcel získať jeho majetok, a tak ho udal, že je kresťan. Keď sa to Pavol dozve-
del, opustil Téby a odišiel na púšť, kde chcel prečkať prenasledovanie. Po dlhej ceste 
našiel jaskyňu, pri ktorej rástla palma a vyvierala voda. Zostal tam. Zapáčilo sa mu tam 
natoľko, že sa rozhodol zostať tam do konca života. Žil prísnym životom v odriekaní a 
stálej modlitbe. Nevedel nič o dejinách a o tom, čo sa deje vo svete. Krátko pred smrťou 
ho navštívil predstavený kláštora svätý Anton. Svätý Pavol Tébsky zomrel vo veku 113 
rokov okolo roku 341. Hieronymov životopis, ako aj neskoršie na ňom založené 
grécke, sýrske, koptské a etiópske životopisy nechceli byť opisom života svätého 
Pavla, ale enkomionom – oslavnou rečou na hodnotu pustovníckeho života. Tá ako 
ozdobu využíva motívy zo staršej i vtedajšej cestovateľskej literatúry a legiend. V 12. 
storočí našli údajné Pavlove relikvie a 
preniesli ich do Konštantínopola. V 
roku 1240 sa dostali do Benátok a o 141 
rokov prostredníctvom uhorských 
paulínov do Budína, dnešnej mestskej 
časti Budapešti v Maďarsku. Na 
ikonách sa Pavol Tébsky znázorňuje v 
odeve z palmových listov s krkavcom a 
dvoma levmi, aj ako vedie rozhovor so 
svätým Antonom. Pustovníctvo, ktoré 
sa na západ dostalo v 13. storočí, sa 
hlási k odkazu dnešného svätca cez Rád 
svätého Pavla, prvého pustovníka.

Prepodobný otec Pavol Tébsky


