
PONDELOK 14. december
Mučeníci Tyros a spol.
Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8, 11 – 21, 
zač. 33; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 za zdravie a požehnanie otca 
Marka Paľa s rodinou
UTOROK 15. december
Arcibiskup Štefan Vyznávač
Hebr 9, 8 – 10. 15 - 23, zač. 321; Mk 8, 
22 – 26, zač. 34; (HS: 155; PZ: 109)
17.00 + František Boroš
STREDA 16. december
Prorok Aggeus
Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30 – 
34, zač. 36; (HS: 156; PZ: 111)
17.00 za zdravie a požehnanie rodín 
Štofanovej, Čandovej, Haraksimovej
ŠTVRTOK 17. december
Prorok Daniel
Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326; Mk 9, 10 
– 16, zač. 39; (HS: 157; PZ: 112)
17.00 + z rodiny Štofanovej a Mačišá-
kovej
PIATOK 18. december
Mučeník Sebastián a spol.
Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327; Mk 9, 33 
– 41, zač. 41; (HS: 159; PZ: 114)
17.00 za zdravie a požehnanie Márie 
s rodinou
SOBOTA 19. december
Sobota pred Kristovým narodením 
Mučeník Bonifác
Ef 5, 1 – 8, zač. 228; Lk 14, 1 – 11, zač. 
74; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 za zdravie a požehnanie otca 
Juraja s rodinou
NEDEĽA 20. december
Nedeľa svätých otcov. Obdobie pred 
sviatkom Narodenia nášho Pána, 
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 – 40, zač. 
328; Mt 1, 1 – 25, zač. 1; (HS: 147, 321; 
PZ: 100, 296) Hlas 4.; 11.00 hod.

PONDELOK 21. december
Mučenica Juliána
Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31, zač. 329; Mk 9, 42 
– 10, 1, zač. 42; (HS: 323, 154; PZ: 298, 108)
07.00 + František Šarišský
UTOROK 22. december
Veľkomučenica Anastázia
Hebr. 12, 25 – 26. 13, 22 – 25, zač. 333; 
Mk 10, 2 – 12, zač. 43; (HS: 323, 155; 
PZ: 298, 109)
17.00 + Martin Timko
STREDA 23. december
Desať krétskych mučeníkov
Jak 1, 1 – 18, zač. 50; Mk 10, 11 – 16, 
zač. 44; (HS: 323, 157; PZ: 298, 111)
07.00 za zdrav. a požeh. Petra s rod.
ŠTVRTOK 24. december
Predvečer Kristovho narodenia. Muč. 
Eugénia. Zdržanlivosť od mäsa s pôstom
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou: 
1. Gn 1, 1 – 13; 2. Num 24, 2 – 3. 5 – 9. 
17 – 18; 3. Mich 4, 6 –7. 5, 1 – 3; 4. Iz 11, 
1 – 10; 5. Bar 3, 36 – 4, 4; 6. Dan 2, 31 – 
36. 44 – 45; 7. Iz 9, 5 – 6; 8. Iz 7, 10 – 16; 
8, 1 – 4. 9 – 10; Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; 
Lk 2, 1 – 20, zač. 5;  (HS: 324; PZ: 299)
15.00 Veľká večiereň s liturgiou sv. 
Bazila Veľkého; 22.00 Veľké povečerie
PIATOK 25. december
Narodenie nášho Pána Ježiša Krista 
Prikázaný sviatok; myrovanie
Gal 4, 4 – 7, zač.209; Mt 2, 1 – 12, zač. 
3; (HS: 325; PZ: 300); 11.00 hod.
SOBOTA 26. december
Zhromažd. k Presvätej Bohorodičke
Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Mt 2, 13 – 23, 
zač. 4; (HS: 328; PZ: 304); 11.00 hod. 
NEDEĽA 27. december 
30. nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa po 
Kristovom narodení – pamiatka Jozefa 
Snúbenca, kráľa Dávida a Jakuba
1Tim 1, 15 – 17, zač. 280b; Lk 18, 35 – 
43, zač. 93; hlas 5; (HS: 148, 330; PZ: 
101, 306); 11.00 hod.

zdroj: Slovo

Liturgický program

     Dnešná nedeľa svätých praotcov nám prináša podobenstvo o veľkej večeri. Ježiš 
krátkym a veľmi jednoduchým príbehom poukáže na to, že „obsadenosť“ Božieho 
kráľovstva je stále otvorenou otázkou. Jedni hostia boli totiž na veľkú večeru pozva-
ní. Ale všetko sa v momente zmenilo tak, že pri stoloch nakoniec skončili úplne iní 
ľudia. Totiž tým hosťom, ktorí boli pozvaní zavčasu a s ktorými pán pri svojom stole 
s určitosťou počítal, zrazu vyskočili iné, ako zvykneme hovoriť, neodkladné povin-
nosti. Napríklad: pozrieť si kúpené pole, vyskúšať nové záprahy volov či momentá-
lne sa venovať manželke. Tieto tri príklady úplne stačia na to, aby Ježišovi posluchá-
či pochopili a prijali, že pánovi domu, ktorý už všetko pripravil nezostáva nič iné, 
ako zmena plánu. Zavolá svojho sluhu a dá mu za úlohu priviesť každého, koho len 
stretne. Chudobných, mrzákov, slepých, chromých, ľudí z ciest a od plotov...
    Možno pre nás, ktorí dnes toto podobenstvo počúvame, len jedna skupina ľudí 
nahradila inú skupinu. Ale pre Ježišových poslucháčov musel byť toto úplný šok. 
Podobenstvo totiž začal Ježiš rozprávať ako odpoveď na výzvu či skôr otázku: Kto 
bude ten blažený, čo bude jesť chlieb v Božom kráľovstve? A v tej dobe sa zastával 
všeobecný názor, že každé telesné postihnutie, či už to bola slepota, hluchota, ochr-
nutie alebo akákoľvek iná chorľavosť, ale tak isto aj chudoba je Božím trestom 
a Božou kliatbou. Dokonca sa Bohu  nemohlo obetovať nič z toho, čo by malo na 
sebe akúkoľvek, aj tú najmenšiu vadu. Všetko muselo byť úplne bezchybné a čisté. 
Chápete? A teraz zrazu Ježiš na pohoršenie všetkým povie, že v Božom kráľovstve 
budú jesť chlieb mrzáci, žobráci, povaľači a neznabohovia. Mohol by Boh zájsť až 
tak ďaleko? Je to vôbec možné? Odpoveď na to poznáme veľmi dobre. Bohu je 
všetko možné! A nehovorím to teraz ako vtip. Myslím to úplne vážne. On si nájde 
a už aj našiel spôsob, ako naplniť nebo. Cez milosrdenstvo zjavené a ponúknuté 
v Ježišovi Kristovi. 
    Zdalo by sa, že sme na konci a problém je vyriešený. Neprišli jedni, tak dostali 
šancu druhí. Ale dá sa to tak jednoducho uzavrieť? Je tu ešte čosi. Predstavte si, ako 
plánujete pozvať hostí na svoju vlastnú, pre vás dôležitú oslavu. Od koho začnete 
plánovať? Aké mená dáte na zoznam ako prvé? Kto by mal sedieť pri vás najbližšie? 
A keď zrazu tie miesta zostanú prázdne alebo na nich budú sedieť úplne iní ľudia, 
dokážete nemyslieť na tých, s ktorými ste počítali ako s prvými? 
    Ježiš nehovorí dnešné podobenstvo len ako konštatovanie. On ho hovorí aj ako 
veľmi dôležité upozornenie. Nechce, aby sa udalosti takto skončili. Pamätajme, že 
všetko je stále otvorené. Sme pozvaní a ten, ktorý nás pozval, na nás myslí a teší sa 
na nás. Svätí praotcovia Starého zákona: Abrahám, Izák, Jakub a všetci ostatní, 
s ktorými je dnešná nedeľa spojená, nám svojimi životmi ukazujú, ako naše pozvanie 
naplniť a dôjsť do cieľa. Oni poznali toho pravého Boha, milovali ho a poslúchali.

otec  Marek
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Zámena hostí
Lk 14, 16 – 24 



► Filipovka. Je pred nami posledných desať dní Filipovky – štyridsaťdňového 
prípravného a pôstneho času pred sviatkami Narodenia Pána.
► Predvianočné spovedanie. Stále platí, že na rozdiel od slávenia bohoslužieb, pri 
spovedaní môže byť len jedna osoba na 15 m2 a pred chrámom sa ľudia nesmú zhroma-
žďovať v radoch. Pred tohtoročnými Vianocami spovedajú iba domáci kňazi. Neodkla-
dajte teda svätú spoveď na posledné dni pred sviatkami Narodenia Pána, ale priebežne 
prichádzajte na spoveď v priebehu týždňa. V našom chráme sa bude spovedať pol 
hodiny pred každou večernou svätou liturgiou. Tohto roku sa podľa možnosti má každý 
vyspovedať vo svojej farnosti. Nechoďte na svätú spoveď do miest, lebo potom kňazi 
v mestách nestihnú vyspovedať svojich veriacich. Spovede nech nie sú dlhé, majú sa 
obmedziť na vyznanie hriechov, povzbudenie, ľútosť a rozhrešenie. Nech sviatosť 
zmierenia nie je vyrozprávanie sa, ale vyznanie hriechov a ľútosť nad nimi. V kompli-
kovanejších prípadoch, samozrejme, možno venovať penitentovi dostatočný čas.
► Sväté liturgie v nedeľu 20. decembra: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec
► Svätá liturgia 23. decembra. V stredu 23.12. bude sv. liturgia ráno, aby sa stihla 
pripraviť vianočná výzdoba na sviatky.
► Predvečer sviatku Narodenia – Štedrý deň. 24. decembra je Predvečer sviatku 
Pánovho narodenia. V tento deň sa zachováva zdržanlivosť od mäsa. Popoludní 
o 15.00 bude Veľká večiereň s Liturgiou sv. Bazila. Práve táto večiereň nás svojimi 
čítaniami pripravuje na tajomstvo celého Svätého večera. Môžete si priniesť sviecu 
alebo kahanček na betlehemské svetlo, aby ste si ho mohli zapáliť pri večeri. Po Šted-
rej večeri bude o 22.00 ako poďakovanie za Pánov príchod modlitba Veľkého pove-
čeria.
► Príspevok na potreby farnosti. V prípade, že by niekto chcel prispieť na potreby 
farnosti, uvádzam číslo účtu našej farnosti v SLSP: SK97 0900 0000 0051 6616 6265.

Oznamy     Bratislava 8. decembra (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska –  vzhľadom na 
aktuálnu pandemickú situáciu , veľké množstvo protichodných, nepravdivých a 
prekrútených informácií o závažnosti ochorenia a očakávanej vakcinácii, najmä s 
ohľadom na etické otázky spojené s vývojom a produkciou vakcín, ako aj vzhľadom 
na početné otázky zo strany veriacich žiadajúcich usmernenie vo svedomí od kompe-
tentnej autority –  vydáva toto stanovisko.
    Katechizmus Katolíckej cirkvi pripomína, že život a telesné zdravie sú vzácne dary, ktoré nám 
Boh zveril. Máme sa o ne rozumne starať a brať pritom do úvahy potreby iných a spoločné dobro 
(KKC 2288). Dôležitou súčasťou ochrany života a zdravia je prevencia infekčných onemocnení. 
V snahe vyvinúť účinné prostriedky proti ochoreniu COVID-19 sa v uplynulých mesiacoch dosiaľ 
bezprecedentným spôsobom skoncentrovalo a podporilo celosvetové úsilie vedy a výskumu. Toto 
úsilie Katolícka cirkev vníma ako veľmi cenné a prospešné. Vzhľadom na šíriace sa pochybnosti 
o etickosti vývoja a prípravy niektorých vakcín, spojené s použitím bunkových línií, ktoré majú 
pôvod vo fetálnych tkanivách odobratých z potratených plodov v 60., 70. a 80. rokoch 20. storočia, 
Konferencia biskupov Slovenska pripomína zásadné vyjadrenia Pápežskej akadémie pre život 
(2005, 2017) a Kongregácie pre náuku viery (2008). Tieto vatikánske inštitúcie v príslušných 
dokumentoch jasne rozlišujú medzi morálnou zodpovednosťou výrobcov a vedcov používajúcich 
morálne problematický biologický materiál a morálnou zodpovednosťou prijímateľov konkrét-
nych vakcín a liekov. Objasňujú, že na strane očkujúcich lekárov a prijímateľov vakcín je morálne 
prípustné očkovať i dať sa zaočkovať aj takouto vakcínou, ak nie sú k dispozícii iné, eticky úplne 
bezproblémové vakcíny, a ak existuje závažné nebezpečenstvo pre zdravie. Pripomínajú tiež, že 
boj proti nemorálnym praktikám v biomedicínskom výskume a farmaceutickom priemysle sa 
nesmie viesť na úkor spoločného dobra a najohrozenejších členov spoločnosti. 
    Rovnaké stanovisko k tejto etickej otázke zaujala aj Konferencia katolíckych biskupov 
Spojených štátov amerických (USCCB), Konferencia biskupov Anglicka a Walesu i Komisia 
biskupských konferencií Európskej únie (COMECE). Biskupi USA objasnili, že na výrobu 
vakcín proti COVID-19 od spoločností Pfizer & BioNTech a Moderna neboli použité bunkové 
línie, ktoré majú pôvod vo fetálnom tkanive odobratom z tela potratených detí – na akomkoľ-
vek stupni plánovania, vývoja alebo produkcie. Pfizer aj Moderna použili takúto bunkovú líniu 
iba na jeden z laboratórnych testov svojich produktov. Spojenie s abortom teda existuje, nie 
však priame, ale vzdialené. Na námietky, že použitie vakcíny s akýmkoľvek, aj vzdialeným 
spojením s abortom je vždy nemorálne, biskupi USA reagovali, že taký názor nezodpovedá 
katolíckemu morálnemu učeniu. Túto argumentáciu potvrdila aj Konferencia biskupov Anglic-
ka a Walesu v stanovisku svojho Oddelenia pre sociálnu spravodlivosť z 3. decembra 2020. 
Upozornila zároveň, že vakcíny od spoločnosti AstraZeneca sú priamejšie spojené s bunkovou 
líniou z abortu. Na základe kritérií rozlišovania spomenutých vatikánskych inštitúcií však 
britskí biskupi uisťujú, že ani zaočkovanie sa touto vakcínou nie je hriechom. Svätý Otec 
František vo svojom príhovore ku Generálnemu zhromaždeniu Organizácie Spojených 
národov 25. septembra 2020 zdôraznil, že vakcíny proti COVID-19, ako aj technológie na 
liečbu tohto ochorenia musia byť k dispozícii pre všetkých: chudobní a zraniteľní podľa pápeža 
nesmú zostať vylúčení len preto, že nemajú moc a ekonomické zdroje. Komisia biskupských 
konferencií Európskej únie (COMECE) v stanovisku svojej pracovnej skupiny pre etiku z 22. 
októbra 2020 nadviazala na uvedené pápežove slová a dodala, že vakcíny majú byť zhotovené 
eticky a dostupné prednostne ľuďom vo vyššom veku, trpiacim závažnými ochoreniami a 
zdravotníckym pracovníkom. Slovenskí biskupi sa po porade s odborníkmi lekárskej vedy 
pridávajú k apelu Svätého Otca a spomínaných katolíckych biskupských konferencií. Dúfajú v 
skorú dostupnosť čo najlepšej vakcíny či vakcín, tak z hľadiska etického hodnotenia, ako aj z 
pohľadu primeranej účinnosti a bezpečnosti. Zdôrazňujú potrebu spravodlivého sprístupnenia 
vakcinácie pre všetky skupiny obyvateľstva, najmä pre tých, ktorí sú ochorením COVID-19 
najviac ohrození. Dodávajú tiež, že ochrana života a zdravia je vážnou morálnou povinnosťou 
– nevynímajúc riadne overené a schválené očkovacie programy. Napokon pripomínajú stanovis-
ko Subkomisie KBS pre bioetiku z roku 2013, ktoré upozornilo, že nikto nemá právo zodpoved-
ne prijatý a vedecky podložený odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov, odborní-
kov vo veci očkovania, bezdôvodne či ľahkovážne spochybňovať alebo popierať.

PROGRAM VIANOČNÝCH SVIATKOV 2020
24.12. (ŠTVRTOK)
Predvečer Narodenia Pána
15.00 Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila 
Veľkého (Ľubovec)
22.00 Veľké povečerie (Ľubovec)
Zdržanlivosť od mäsa + pôst

25.12. (PIATOK)
Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha 
a Spasiteľa Ježiša Krista
08.00 Liturgia sv. Jána Zlatoúst.  (Janov)
09.30 Liturg. sv. Jána Zlatoúst.  (R. Pekľany)
11.00 Liturgia sv. Jána Zlatoúst.  (Ľubovec)
Prikázaný sviatok. Voľnica. Myrovanie

26.12. (SOBOTA)
Zhromaždenie k Presv. Bohorodičke
08.00 Liturgia sv. Jána Zlatoúst. (R. Pekľany)
09.30 Liturgia sv. Jána Zlatoúst.  (Janov)
11.00 Liturgia sv. Jána Zlatoúst.  (Ľubovec)
Prikázaný sviatok

27.12. (NEDEĽA)
Sv. apoštol, prvomučeník a archidiakon 
Štefan
08.00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho 
(Janov)
09.30 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho 
(Ruské Pekľany)
11.00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho 
(Ľubovec)

01.01.2021 (PIATOK)
Obrezanie Pána. Sv. Bazil Veľký
08.00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
(Ruské Pekľany)
09.30 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
(Janov)
11.00 Liturgia sv. Bazila Veľkého
(Ľubovec)
Prikázaný sviatok. Voľnica. Myrovanie


