
PONDELOK 4. január
Zbor svätých sedemdesiatich 
apoštolov
1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12, 13 – 
17, zač. 54; (HS: 339, 154; PZ: 316, 
108)
07.00 + František Šarišský

UTOROK 5. január
Predvečer Osvietenia. Mučeníci 
Teopempt a Teonas
1 Kor 9, 19 – 27, zač. 143; Lk 3, 1 – 18, 
zač. 9; (HS: 339; PZ: 317)
07.00 + Peter, Ján, Pavlína

STREDA 6. január
Sväté Bohozjavenie
Veľké svätenie vody
Tit 2, 11 – 14; 3, 4 – 7, zač. 302; Mt 3, 
13 – 17, zač. 6;  (HS: 341; PZ: 318)
08.00 hod.

ŠTVRTOK 7. január
Zhromaždenie k sv. Jánovi 
Krstiteľovi
Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 1, 29 – 34, zač. 
3; (HS: 347; PZ: 324)
17.00 + Mária, Anna, Ján, Vojtech

PIATOK 8. január
Prepodobný Juraj Chozebita
2 Pt 1, 1 – 10, zač. 64; Mk 13, 1 – 8, zač. 
58; (HS: 341; PZ: 318)
17.00 na úmysel darcu

SOBOTA 9. január
Sobota po Osvietení
Mučeník Polyeukt
Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Mt 4, 1 – 11, 
zač. 7; (HS: 341; PZ: 318)
07.00 + Slavo, Drahoslav

NEDEĽA 10. január
Nedeľa po Osvietení
Biskup Gregor Nysský
Ef 4, 7 – 13, zač. 224b; Mt 4, 12 – 17, 
zač. 8; (HS: 150, 345; PZ: 104, 323)
Hlas 7.; 11.00 hod.

PONDELOK 11. január
Prepodobný Teodóz
Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk 10, 46 – 52, 
zač. 48; (HS: 349; PZ: 326)
07.00 za zdravie rod. Michrinovej

UTOROK 12. január
Mučenica Tatiana
Jak 3, 1 – 10, zač. 54; Mk 11, 11 – 23, 
zač. 50; (HS: 341; PZ: 318)
07.00 + Martin, Jozef

STREDA 13. január
Mučeníci Hermyl a Stratonik
Jak 3, 11 – 4, 6, zač. 55; Mk 11, 23 – 26, 
zač. 51; (HS: 341; PZ: 318)
17.00 + Helena Harausová

ŠTVRTOK 14. január
Zakončenie sviatku Bohozjavenia
Jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56; Mk 11, 27 – 33, 
zač. 52; (HS: 341; PZ: 318)
17.00 za zdravie a požehnanie rod. 
Krehein

PIATOK 15. január
Prepodobní Pavol Tébsky
a Ján Chatrčník
1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12. 2, 6 – 10, zač. 58; 
Mk 12, 1 – 12, zač. 53; (HS: 159; PZ: 
114)
17.00 za zdravie a požehnanie rod. 
Paľuchovej

SOBOTA 16. január
Poklona reťaziam apoštola Petra
1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Lk 17, 3 – 10, 
zač. 84; (HS: 351, 160; PZ: 328, 115)
07.00 + z rodiny Sochovičovej a Šarišs-
kej

NEDEĽA 17. január
Nedeľa o Zachejovi. Prepodobný 
Anton Veľký
1 Tim 4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 19, 1 – 10, 
zač. 94; (HS: 152, 352; PZ: 106, 330)
Hlas 8.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

Liturgický program

    Stredné a staršie ročníky si ešte budú pamätať časy, keď sme sa na televíznych obrazov-
kách stretávali so sympatickými tvárami televíznych hlásateľov. Ich úlohou bolo jednodu-
chým, výstižným a niekedy aj vtipným spôsobom uviesť nasledujúci televízny program. Ak 
ich upútavka mala byť autentická a hodnoverná, jednoducho museli byť v obraze. Museli 
poznať film alebo iný program, ktorý bolo treba uviesť. A aj keď boli hlásatelia  a hlásateľky 
vždy dobre vyzerajúci a upravení ľudia s príjemným hlasom, pozornosť nepútali na seba, 
ale na program, ktorý uvádzali. Dôležití neboli oni, ale to, čo nasledovalo po nich.
    Ostatná nedeľa, ktorú máme za sebou, mala prívlastok Nedeľa pred Osvietením. Svoji-
mi liturgickými čítaniami nás pripravuje na veľkú udalosť a sviatok Osvietenia alebo tiež 
Svätého Bohozjavenia nášho Pána Ježiša Krista. Ústrednou postavou evanjelia je svätý 
Ján Krstiteľ –  hlas volajúceho na púšti: „Pripravte cestu Pánovi“. Nepúta však pozornosť 
sám na seba, ale na toho, ktorý prichádza po ňom a ktorému nie je hodný ani rozviazať 
remienok na obuvi. Ten najdôležitejší v celom vesmíre a v celých dejinách sveta je Ježiš 
Kristus. Jánovi je známa jeho veľkosť ani nie tak z osobných stretnutí a z toho, že boli 
príbuznými, ale zo zjavenia, ktoré mal ako prorok. Z poznania, ktoré pochádza od Boha, 
vidí jeho nesmiernu veľkosť a dôležitosť. A z toho istého poznania pochádza aj jeho 
nástojčivé volanie: „Pripravte cestu Pánovi!“ Nie spôsobom, ako si každý uzná za vhodné. 
Boh sám dáva poznať aj to, akým spôsobom sa cesta preňho pripravuje. Cez pokánie. Za 
Jánom prichádzala celá judská krajina, aby pred ním vyznávala svoje hriechy. Prečítajte si 
to v prvých veršoch Markovho evanjelia (Mk 1, 5). My nerobíme nič nové vo sviatosti 
zmierenia. Všetci, ktorí prichádzali k Jordánu, aby prijali Jánov krst, vyznávali svoje 
hriechy. A to si Ján nerozhodol sám od seba. On bol prorok. On mal poznanie toho, čo bolo 
potrebné robiť, aj poznanie, podľa ktorého spoznal Ježiša: „Ten, na ktorého uvidíš zostu-
povať Ducha, bude ten, ktorý krstí Svätým Duchom. On len tlmočil to, čo mu dal poznať 
Boh. Cesta preň sa pripravuje pokáním.
    Kedysi za čias Mojžiša, keď chcel Boh prehovoriť k Izraelitom a stretnúť sa s nimi tak, 
aby ho mohli všetci počuť, on sám určil podmienky. Tri dni sa mali pripravovať. Mojžišo-
vi povedal: „Postaraj sa o ich posvätenie dnes a zajtra. Aj šaty nech si vyperú. Neprekročte 
vyznačené hranice na vrchu. Nedotýkajte sa nijakej ženy.  A na tretí deň Pán zostúpil na 
vrch“ (Ex 19, 9 – 20).
    Ján vidí veľkosť a hlavne dôležitosť toho, ktorý prichádza po ňom. Všetko v našom 
živote stojí alebo padá na tom, či máme alebo nemáme Ježiša. Či máme nie chvíľkové, ale 
celoživotné spoločenstvo, dôverný vzťah s ním.
    Za nami sú vianočné sviatky. Svetlo prišlo medzi nás a je medzi nami. Aj tu nás však 
Božie slovo usvedčuje: „Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali viac tmu, ako svetlo, lebo 
ich skutky boli zlé“ (Jn 3, 19). Nestačí, aby bolo svetlo iba medzi nami. Ono potrebuje byť 
v nás. Neodvrhnime ho kvôli našim slabostiam a hriechom. Pripravujme mu cestu ľútos-
ťou a pokáním každý deň. Nech svetlo, ktoré kvôli nám zostúpilo z neba, prebýva v nás. 
Od neho všetko závisí. Ono je našou budúcnosťou.

otec  Marek
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Hlásateľ
Mk 1, 1 – 8



► Poďakovanie. Srdečne ďakujem všetkým, ktorí upratovali a pripravovali výzdo-
bu chrámu na sviatky Božieho narodenia. Tiež sa vám chcem poďakovať za to, že ste 
rešpektovali obmedzenú kapacitu chrámu počas sviatkov a že ste sa pri účasti na 
liturgiách v chráme počas sviatkov v rodinách striedali. 
► Slávenie svätých liturgií. Od začiatku nového roka 2021 až do 24. januára kvôli 
sprísneným nariadeniam ÚVZ opäť prebiehajú bohoslužby bez účasti veriacich. 
► Úmysly svätých liturgií. Úmysly svätých liturgií budú slávené tak, ako je to 
uvedené v liturgickom poriadku Farského hlásnika. 
► Zdržanlivosť od mäsa a pôst. V utorok 5. januára v predvečer sviatku Bohozja-
venia sa zachováva zdržanlivosť od mäsa a pôst.
► Sviatok Bohozjavenia. V stredu 6. januára je prikázaný sviatok Bohozjavenia. Pri 
sv. liturgii bude zároveň Veľké jordánske svätenie vody. Ohľadne možnosti načerpať 
si svätenú vodu prišlo usmernenia z ABÚ v Prešove. Podľa neho bude možnosť pre 
všetkých veriacich načerpať si svätenú vodu až po opätovnom obnovení bohoslužieb 
pre veriacich. Dovtedy to nebude umožnené nikomu. Aj po sprístupnení chrámov to 
však bude možné len za asistencie poverenej osoby, ktorá pri dodržaní prísnych hygie-
nických opatrení (rukavice + dezinfekcia) každému načerpá vodu do jeho nádoby.
► Spovedanie a pomazanie chorých. Prvopiatková svätá spoveď (ani celodenná 
poklona) v januári nebude. Avšak stále platí možnosť spovede a pomazania chorých 
pre tých, ktorým sa vážne zhorší zdravotný stav, prípadne sú v ohrození života. 
V takom prípade ma neváhajte kontaktovať. 
► Príspevok na potreby farnosti. Ak by niekto chcel prispieť na potreby farnosti, 
uvádzam číslo účtu našej farnosti v SLSP: SK97 0900 0000 0051 6616 6265. Ďaku-
jem aj všetkým doterajším darcom. 

Oznamy

    V súvislosti s vyhlásením mimoriadneho Roka sv. Jozefa v rámci slávenia 150. 
výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi Svätým Otcom 
Františkom 8. decembra 2020 vydala Apoštolská penitenciária dekrét, prostred-
níctvom ktorého Svätý Otec udeľuje možnosť získania osobitných odpustkov 
pri rozličných príležitostiach. Prinášame znenie dekrétu v preklade KBS.
    Dnes uplynulo 150 rokov od vydania dekrétu, ktorým blahoslavený Pius IX. vyhlá-
sil sv. Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi, pohnutý vážnymi a bolestnými okolnosťa-
mi, v ktorých sa nachádzala Cirkev, sužovaná nepriateľstvom ľudí.  
    Pápež František, s úmyslom zachovať zverenie celej Cirkvi pod mocný patronát Ježišo-
vho ochrancu, nariadil, aby sa od dnešného dňa, sviatku Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie, nevesty najčistejšieho Jozefa ‒ až do 8. 12. 2021 slávil osobitný Rok sv. Jozefa. 
    Všetci veriaci takto budú mať možnosť usilovať sa modlitbami a dobrými skutka-
mi s pomocou sv. Jozefa, hlavy nebeskej rodiny z Nazareta, získať útechu a úľavu vo 
vážnych ľudských a spoločenských trápeniach, ktoré dnes sužujú svet.
    Úcta k ochrancovi Vykupiteľa sa v dejinách Cirkvi rozvinula až do tej miery, že po 
Božej Matke, jeho manželke, je jedným z najviac uctievaných svätých, a sú mu tiež 
zverené rôzne patronáty.
   Na dokonalé dosiahnutie zamýšľaného cieľa veľmi dobre poslúži dar odpustkov, 
ktorý prostredníctvom tohto dekrétu, vydaného v súlade s vôľou pápeža Františka, 
veľkodušne udeľuje v Roku sv. Jozefa Apoštolská penitenciária.
Udeľujú sa úplné odpustky za obvyklých podmienok (spoveď, sväté prijímanie a modlit-
ba na úmysel Sv. Otca) veriacim, ktorí sa zrieknu akéhokoľvek hriechu a budú sa podieľať 
na Roku sv. Jozefa skutkami a spôsobmi stanovenými touto Apošt. penitenciáriou.
a) Sv. Jozef, opravdivý muž viery, nás pozýva, aby sme znovuobjavili svoj synovský 

Rok svätého Jozefa

vzťah k Otcovi, obnovili svoju oddanosť modlitbe a skrze počúvanie a hlboké 
rozlišovanie plnili Božiu vôľu. Udeľujú sa úplné odpustky tým, ktorí budú aspoň 30 
minút meditovať nad modlitbou Otče náš, alebo sa zúčastnia na aspoň jednodňovej 
duchovnej obnove, ktorá zahŕňa meditáciu o sv. Jozefovi.
b) Evanjelium prisudzuje sv. Jozefovi prívlastok „spravodlivý človek“ (Mt 1, 19): on, 
ktorý je strážcom „intímneho tajomstva, ktoré spočíva v hĺbke srdca a duše“, uchováva-
teľom Božieho tajomstva a teda ideálnym patrónom vnútorného fóra, nás nabáda 
znovuobjaviť hodnotu ticha, rozvážnosti a vernosti v plnení vlastných povinností. Čnosť 
spravodlivosti príkladne žitá sv. Jozefom, je plným stotožnením sa s Božím zákonom, 
ktorý je zákonom milosrdenstva, „pretože práve Božie milosrdenstvo vedie k uskutočne-
niu pravej spravodlivosti“. Preto tí, ktorí po príklade sv. Jozefa vykonajú skutok telesné-
ho alebo duchovného milosrdenstva, rovnako môžu získať dar úplných odpustkov.
c) Hlavnou súčasťou povolania sv. Jozefa bolo to, že bol ochrancom Svätej rodiny 
z Nazareta, ženíchom preblahoslavenej Panny Márie a Ježišovým otcom pred 
zákonom. Aby boli všetky kresťanské rodiny povzbudzované vytvárať rovnaké ovzdu-
šie intímneho spoločenstva lásky a modlitby, aké prežívala Svätá rodina, udeľujú sa 
úplné odpustky tým, čo sa v rodinách alebo spoločne ako snúbenci modlievajú ruženec.
d) Boží služobník Pius XII. zaviedol 1. mája 1955 sviatok sv. Jozefa, robotníka, 

„s úmyslom, aby všetci uznali dôstojnosť práce, a aby táto inšpirovala spoločenský 
život a zákony založené na rovnakom rozdelení práv a povinností“. Preto bude 
možné udeliť úplné odpustky tým, ktorí denne zveria svoju prácu pod ochranu sv. 
Jozefa. A tiež každému veriacemu, ktorý bude v modlitbe prosiť o príhovor tohto 
robotníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, našiel zamestnanie, a aby práca 
každého človeka bola dôstojnejšia.
e) Útek Svätej rodiny do Egypta „nám ukazuje, že Boh je tam, kde je človek v nebez-
pečenstve, kde trpí, uteká, pociťuje odmietnutie a opustenosť“. Úplné odpustky sa 
udeľujú veriacim, ktorí sa pomodlia Litánie k sv. Jozefovi (pre latinskú tradíciu), 
alebo Akatist k sv. Jozefovi, celý alebo aspoň nejakú časť (pre byzantskú tradíciu), 
alebo nejakú inú modlitbu k sv. Jozefovi, vlastnú iným liturgickým tradíciám, mod-
litbu za prenasledovanú Cirkev z vonku či z vnútra a za úľavu pre všetkých kresťa-
nov, ktorí trpia akýmkoľvek prenasledovaním.
    Na opätovné potvrdenie patronátu sv. Jozefa nad Cirkvou Apošt. penitenciária okrem 
už uvedených okolností udeľuje úplné odpustky aj veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľ-
vek schválenú modlitbu alebo pobožnosť ku cti sv. Jozefa napríklad „K tebe, blahoslave-
ný Jozef“, zvlášť pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny, Ježiša, 
Márie a Jozefa, na nedeľu sv. Jozefa (podľa byzantského obradu), na 19. deň každého 
mesiaca a každú stredu, v deň venovaný pamiatke na tohto svätca podľa latinskej tradície. 
    V aktuálnej situácii ohrozenia zdravia sa dar úplných odpustkov zvlášť vzťahuje 
na starých, chorých, zomierajúcich a všetkých tých, čo z legitímnych dôvodov 
nemajú možnosť vychádzať z domova, ktorí sa v duchu zrieknu každého hriechu a 
s úmyslom splniť tri zvyčajné podmienky, len čo to bude možné, pomodlia sa doma 
alebo tam, kde sa pre prekážku zdržiavajú, pobožnosť ku cti sv. Jozefa, útechy 
chorých a patróna dobrej smrti, ponúknuc s dôverou Bohu svoje bolesti a strasti 
svojho života.
   Aby sa pastoračne uľahčilo udelenie Božej milosti prostredníctvom moci kľúčov, 
penitenciária veľmi prosí všetkých kňazov, ktorí sú vybavení potrebnými fakultami, aby 
veľkodušne vysluhovali sviatosť pokánia a rozdávali chorým sväté prijímanie.
Tento dekrét platí počas Roku sv. Jozefa bez ohľadu na akékoľvek iné odlišné nariadenie.
V Ríme v sídle Apoštolskej penitenciárie 8. decembra 2020.

Kardinál Mauro Piacenza, vyšší penitenciár
Krzysztof Nykiel, regent


