
PONDELOK 1. február
Obdobie pred Stretnutím Pána 
Mučeník Tryfón
1 Jn 2, 18 – 3, 10, zač. 71; Mk 11, 1 – 
11, zač. 49; (HS: 359, 154; PZ: 337, 108)
07.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Štofanovej, Martonovej a Ivanovej
UTOROK 2. február
Stretnutie Pána. Požehnanie hromnič-
ných sviec
Hebr 7, 7 – 17, zač. 316; Lk 2, 22 – 40, 
zač. 7; (HS: 360; PZ: 338)
17.00 za zdravie a požehnanie Márie 
a Metoda
STREDA 3. február
Spravodlivý Simeon a prorokyňa Anna
1 Jn 3, 21 – 4, 6, zač. 73; Mk 14, 43 – 
15, 1, zač. 65; (HS: 361; PZ: 340)
17.00 + Peter
ŠTVRTOK 4. február
Prepodobný Izidor Peluzijský
1 Jn 4, 20 – 5, 21, zač. 74; Mk 15, 1 – 
15, zač. 66; (HS: 360; PZ: 338)
17.00 za uzdravenie a požehnanie 
Miroslava s rodinou
PIATOK 5. február
Zakončenie sviatku Stretnutia Pána 
Mučeníca Agáta
2 Jn 1, 1 – 13, zač. 75; Mk 15, 22. 25. 33 
– 41, zač. 68; (HS: 360; PZ: 338)
17.00 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva
SOBOTA 6. február
Mäsopostna sobota – prvá zádušná 
Prepodobný biskup Bukol
1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; Lk 21, 8 – 9. 25 
– 27. 33 – 36, zač. 105; (HS: 162; PZ: 116)
07.00 + za zosnulých zapísaných 
v Knihe hramôt
NEDEĽA 7. február
Mäsopôst. nedeľa – o Kristovom súde
1 Kor 8, 8 – 9, 2, zač. 140;  Mt 25, 31 – 
46, zač. 106; (HS: 145, 203; PZ: 99, 
165), hlas 3.; 11.00 hod.

PONDELOK 8. február
Veľkomučeník Teodor Stratilát
3 Jn 1, 1 – 15, zač. 76; Lk 19, 29 – 40; 
22, 7 – 39, zač. 96; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 za uzdravenie a požehnanie 
Marcely a Marka

UTOROK 9. február
Mučeník Nikefor
Júd 1, 1 – 10, zač. 77; Lk 22, 39 – 42. 45b 
– 71. 23, 1 zač. 109; (HS: 155; PZ: 109)
17.00 + Albert a Mária

STREDA 10. február
Mučeník Charalampés
Rim 14, 6 – 9, zač. 113; Mt 26, 57 – 75, 
zač. 109; (HS: 156; PZ: 111)
17.00 + Marcel, Irena, Bartolomej, Ján

ŠTVRTOK 11. február
Hieromučeník Blažej
Júd 1, 11 – 25, zač. 78; Lk 23, 1 – 34a. 
44 - 56, zač. 110; (HS: 157; PZ: 112)
17.00 + Miroslav

PIATOK 12. február
Svätý Meletios
Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Jn 19, 25 – 37, 
zač. 61; (HS: 159; PZ: 114)
17.00 za zdravie a požehnanie Jána, 
Anny a Lukáša

SOBOTA 13. február
Syropôstna sobota. Pamiatka všetkých 
našich otcov, ktorí sa preslávili pôstmi
Prepodobný Martinián
Rim 14, 19 – 26, zač. 115; Mt 6, 1 – 13, 
zač. 16; (HS: 204; PZ: 167)
07.00 za zdravie a požehnanie Marka, 
Michaely a Martiny

NEDEĽA 14. február
Syropôstna nedeľa. Odchod do večnos-
ti sv. Cyrila
Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Mt 6, 14 – 
21, zač. 17; (HS: 147, 364, 206; PZ: 100, 
342, 168), hlas 4.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

Liturgický program

    Poznáte to všetci. Každá domácnosť z času na čas potrebuje obnovu mobiliáru . (Chla-
pom by to v zásade až tak nechýbalo, ale „ostatná domácnosť“ si to vyžaduje.) Pokiaľ sú to 
len malé jednotlivé kúsky, napríklad stoličky, skrinka či písací stôl pre deti, ktoré treba 
v domácnosti nahradiť a ktoré ste si našli v obchode s nábytkom či na internete, to nie je až 
taký veľký problém. Horšie to je s kuchynskou linkou alebo stenou do obývačky. Prečo? 
Lebo dnes vám všetok nábytok dovezú domov v demonte.  Pred bránou vám zastaví auto, 
vyložia niekoľko kusov veľkých a ťažkých plochých krabíc, podpíšete prevzatie a je to. 
Vám už len ostáva dúfať, že v každej krabici je všetko, čo má byť (a že vám šofér vyložil tie 
správne krabice), pretože nemáte šancu odkontrolovaťsi veci, kým ich nezačnete skladať. 
A potom nastupuje kutilský kumšt. Je to čas, v ktorom sa odhalí miera trpezlivosti hlavných 
členov domácnosti. Zoberiete si do ruky návod, otáčate ho dookola ako mapu, snažíte sa 
správne zoradiť jednotlivé kroky a postupovať podľa nich. A zrazu, pri treťom papieri 
zistíte, že ste prehliadli niečo päť krokov dozadu alebo ste zrkadlovo (nesprávne) otočili 
dosku... Presne tu sa ukazuje, akú dôležitú funkciu plní návod a aká dôležitá je jeho zrozu-
miteľnosť. Ak by bol ten návod len slovne opísaný, asi by sme nemali veľkú šancu na 
úspech (a navyše v poľštine ). Našťastie sa tieto postupy a návody rozkresľujú, aby boli 
čo najviac pochopiteľné. 
    Tento celkom obsiahly úvod, ktorý som opísal, chcem dnes spojiť s jedným, možno 
najznámejším podobenstvom, aké v evanjeliách máme. Je to podobenstvo o márnotratnom 
synovi. (Veľmi by som si tiež želal, aby to bolo najznámejšie podobenstvo, prečítajte si ho 
osobne, prosím.)
    Príbeh mladšieho z dvojice synov, ktorý odchádza z domu a od otca ako veľký hrdina 
s plnými vreckami, ale späť sa vracia ako posledný otrhaný žobrák. Evanjelista Lukáš, 
ktorý nám toto podobenstvo prináša, však úvod pätnástej kapitoly začína slovami: „Pribli-
žovali sa k nemu (Ježišovi) všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci 
šomrali: ,Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.ʻ Preto im povedal toto podobenstvo...“  
    Ježiš začal rozprávať toto podobenstvo aj pre mýtnikov, aj pre farizejov. Pre márnotrat-
ných hriešnikov i pre tých „spravodlivých“ plniteľov zákona, ktorí boli ako starší brat 
v podobenstve. Hovorí ho ako pozvanie pre všetkých – nebojte sa vrátiť k Bohu, k svojmu 
Otcovi. Hovorí tento dojímavý príbeh pre všetkých ako návod na návrat, ako návod na 
život: „Keby ste vedeli, ako na vás všetkých môj Otec čaká. Ako ho trápi, že sa vy trápite.
Že sa znova a znova skúšate sami postaviť na nohy a „uchytiť sa“ v tomto svete. So svojou 
hrdosťou, námahou, možno aj s podvodmi, jednoducho, vlastnými silami. Sami.“
    Ježiš nám všetkým dnes cez toto podobenstvo dáva do ruky návod. Čítajme ho znovu 
a znovu, kým nepochopíme, aký dôležitý je náš návrat k nemu. Ako túžobne na nás 
všetkých čaká. A aký je spôsob návratu. Na to návod slúži.

otec  Marek
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► Slávenie svätých liturgií. Na znovuotvorenie chrámov sme sa tešili predčasne. Tvrdý 
lockdown sa posunul o ďalšie dva týždne, oficiálne do 7. februára. Dovtedy aj naďalej 
pokračujú bohoslužby na vaše úmysly bez vašej prítomnosti. Aj po skončení lockdawnu 
bude pravdepodobne možná účasť na bohoslužbách len pozvoľne s obmedzeniami.
► Úmysly svätých liturgií. Ďakujem za nahlásenie ďalších vašich úmyslov na 
bohoslužby telefonicky alebo iným spôsobom. Termíny sú nateraz obsadené do 
8. marca. Kto by mal záujem, môže si úmysel sv. liturgie na mesiac marec nahlásiť aj 
telefonicky (051 77 965 93; 0911 811 198).
► Spovedanie. Prvopiatkové spovedanie vo februári nebude. Spovedať budem pred 
svätými liturgiami počas celého mesiaca po otvorení chrámov pre veriacich.
► Sviatok Stretnutia Pána so Simeonom a posvätenie sviec. V utorok 2. februára je 
sviatok Stritenija – Stretnutia Pána so Simeonom. V tento deň sa, ako iste viete, posväcu-
jú hromničné sviece. Keďže nebude možnosť, aby ste sa zúčastnili na svätej liturgii, 
objednal som cez internet veľké hromničné sviece (s ikonkou sv. Jozefa, ktorému je 
zasvätený tento rok), všetky sviece posvätím a vy si ich potom budete môcť po otvorení 
chrámov zakúpiť pre seba alebo aj pre svojich blízkych. Cena jednej sviece bude 3 eurá.
► Zádušná sobota. Sobota 6. februára je prvá zádušná sobota v tomto roku. Svätá 
liturgia za zosnulých zapísaných v Knihe hramôt spolu s panychídou bude ako zvyčaj-
ne o 7.00 hod. Príspevok na tohtoročné zádušné soboty budete môcť odovzdať pani 
cerkovníčke tak isto až po znovuotvorení chrámov.
► 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.

Oznamy

    Ako už samotný názov napovedá, najčastejšie si sviece požehnané a posvätené na 
sviatok Stretnutia Pána spájame s modlitbou v čase búrok a hrmenia.

    Aj to bude duchovný zážitok skôr staršej generácie, ktorí 
zažili zapaľovanie hromničiek a modlitbu pri nich ešte 
z detských čias zo strany svojich rodičov či starých rodičov. 
Škoda, že dnešné deti už tento zážitok nemajú a že sa tieto 
sviece často „vyťahujú“ z miest, kde boli uložené, znova 
o rok na ďalšie posvätenie. Zmysel a využitie hromničných 
sviec nám najlepšie odhaľujú modlitby liturgických textov 
pri ich   posväcovaní.
   Obrad sa začína obvyklým začiatkom, po ktorom nasleduje 
tropár a kondak sviatku Stretnutia Pána. Potom pokračuje 
štyrmi osobitými modlitbami požehnania sviec a zakončený 
je okiadzaním a samotným pokropením svätenou vodou.
    V prvej modlitbe začínajúcej oslavou Boha Stvoriteľa sa 
okrem iného spomína aj to, že z jeho vôle prácou včiel vzniká 
tento vosk, použitý na sviece. A potom: „... požehnaj + 
a posväť + tieto sviece, aby slúžili zdraviu duše i tela na 
zemi i na vodách, pre vzývanie tvojho mena...“
    Druhá modlitba oslavuje Krista, pravé svetlo prichádzajúce 
na tento svet. A pokračuje:  „... zapáľ naše srdcia neviditeľ-

ným svetlom a ohňom Svätého Ducha, vyžeň z nich každý hriech... A keď premôže-
me temnotu strastí tohto života, pomôž nám dosiahnuť večné svetlo...“
    Tretia modlitba sa odvoláva na starozákonnú službu pri svietniku, ktorý mal byť naplne-
ný tým najčistejším olejom a prechádza do prosby: „... aby aj tieto sviece osvecovali ľudí 

Hromničné sviece

navonok, ako milosť Svätého Ducha osvecuje naše mysle.“
    Napokon štvrtá modlitba spomína udalosť sviatku a spravodlivého Simeona, ktorý 
osvietený Svätým Duchom spozná Spasiteľa. Hovorí: „Daj nám milosť, aby sme ťa aj 
my dokonale poznali a vrúcne milovali, tým istým Svätým Duchom poučení 
a osvietení...“
    Vidíme tak, že viac než na ochranu pred vonkajším nebezpečenstvom, nám tieto posvä-
tené sviece a, samozrejme, modlitby pri nich majú pomáhať v jednote života so Svätým 
Duchom, ktorý nás povedie, poučí aj ochráni a nenechá nás ako siroty.

    Svätý Otec František pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patró-
na Katolíckej cirkvi napísal apoštolský list Patris corde – So srdcom otca. Cieľom 
tohto apoštolského listu, ako uvádza Svätý Otec je prehĺbiť našu lásku k tomuto 
veľkému svätcovi a povzbudiť k prosbám o jeho príhovor a k nasledovaniu jeho 
čností a jeho zápalu. List je rozdelený na sedem častí a každá z nich predstavuje 
Jozefovo otcovstvo v inom svetle: 1. Milovaný otec; 2. Otec nežnej lásky; 3. Posluš-
ný otec; 4. Prijímajúci otec; 5. Tvorivo odvážny otec; 6. Pracujúci otec; 7. Tieň 
Otca. V našom farskom hlásniku si postupne na pokračovanie uvádzame celé 
znenie tohto apoštolského listu.
   

  1. Milovaný otec
 

    Veľkosť sv. Jozefa spočíva v tom, že bol Máriiným manželom a Ježišovým otcom. 
A takto sa – podľa slov sv. Jána Zlatoústeho – „dal do služby celému plánu spásy“.7
    Svätý Pavol VI. poznamenáva, že jeho otcovstvo sa konkrétne prejavilo v tom, že „zo 
svojho života spravil službu zasvätenú tajomstvu vtelenia a s ním spojenému vykupi-
teľskému poslaniu. Svoju legálnu právomoc nad svätou rodinou využil na to, aby jej 
úplne daroval seba samého, svoj život, svoju prácu; svoje ľudské povolanie milovať 
domácich tak premenil na nadľudské darovanie seba, svojho srdca a všetkých schopnos-
tí na lásku v službe Mesiášovi, ktorý rástol v jeho dome.“8
    Pre túto svoju úlohu v dejinách spásy je sv. Jozef otcom, ktorého kresťanský ľud stále 
miluje, ako o tom svedčí skutočnosť, že v celom svete sú mu zasvätené mnohé kostoly; 
že mnohé náboženské inštitúty, cirkevné bratstvá a skupiny sú inšpirované jeho spiritua-
litou alebo nesú jeho meno; a že na jeho počesť sa konajú mnohé náboženské podujatia. 
Mnohí svätci a svätice ho vrúcne uctievali, medzi inými aj Terézia z Avily, ktorá si ho 
zvolila za svojho zástancu a orodovníka, často sa mu zverovala a dostala všetky milosti, 
o ktoré prosila. Povzbudená vlastnou skúsenosťou, presvedčila aj ďalších, aby ho 
uctievali.9
    V každej modlitebnej knižke sa nachádza nejaká modlitba k sv. Jozefovi. S osobitný-
mi prosbami sa na neho obraciame každú stredu a zvlášť v mesiaci marci, ktorý mu je 
tradične zasvätený.10
    Dôvera ľudu vo sv. Jozefa je zhrnutá vo vyjadrení „Ite ad Ioseph“, ktoré odkazuje na 
čas hladomoru v Egypte, keď ľud prosil faraóna o chlieb a on mu odpovedal „Choďte 
k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie!“ (Gn 41, 55). Išlo o Jozefa, Jakubovho syna, 
ktorého bratia zo závisti predali (porov. Gn 37, 11 – 28) a ktorý sa následne – podľa 
biblického rozprávania –stal v Egypte zástupcom faraóna (porov. Gn 41, 41 – 44).
    Ako Dávidov potomok (porov. Mt 1, 16.20), z ktorého koreňa mal vzísť Ježiš, podľa 
prísľubu proroka Nátana Dávidovi (porov. 2 Sam ) a ako ženích Márie z Nazareta je sv. 
Jozef akýmsi spojujúcim článkom medzi Starým a Novým zákonom.

Rok svätého Jozefa


