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Na sviatok Pánovho krstu objavme náš krst 
(z myšlienok pápeža Františka) 

 
„Vtedy Ježiš prišiel z Galiley 

k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal 

pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: 

„Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty 

prichádzaš ku mne?“ Ježiš mu však 

povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, 

aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ 

Potom mu už neodporoval. Keď bol Ježiš 

pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa 

mu otvorilo nebo a on videl Božieho 

Ducha, ktorý ako holubica zostupoval 

a prichádzal nad neho. A z neba zaznel 

hlas: „Toto je môj milovaný Syn, 

v ktorom mám zaľúbenie."“    (Mt 3,13-17) 

 

Evanjelista opisuje rozhovor medzi 

Ježišom, ktorý žiada o krst, a Jánom 

Krstiteľom, ktorý sa zdráha 

a poznamenáva: „Ja by som sa mal dať 

tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“ 

(v. 14). Ježišovo rozhodnutie Jána 

Krstiteľa prekvapí. Veď Mesiáš sa 

nepotrebuje očistiť, je naopak tým, kto 

očisťuje. Ale Boh je svätý, jeho cesty nie sú 

našimi cestami, a Ježiš je Božia Cesta, 

ktorá je nepredvídateľná. Pamätajme, že 

Boh je Bohom prekvapení. 

Ján dal verejne najavo, že medzi ním 

a Ježišom je priepastná, neprekonateľná 

vzdialenosť. Povedal: „Ja nie som hoden 

nosiť mu obuv“ (Mt 3,11). No Boží Syn 

prišiel práve pre to, aby preklenul túto 

vzdialenosť medzi človekom a Bohom. Ak 

je Ježiš naplno po stránke Boha, je tiež 

naplno po stránke človeka, a zjednocuje 

to, čo bolo rozdelené. Preto odpovedá 
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Jánovi: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby 

sme splnili všetko, čo je spravodlivé“ (v. 

15). Mesiáš si žiada byť pokrstený, aby sa 

naplnila každá spravodlivosť, aby sa 

uskutočnil Otcov plán, ktorý vedie cestou 

synovskej poslušnosti a solidárnosti 

s krehkým a hriešnym človekom. Je to 

cesta pokory a plnej blízkosti Boha svojim 

deťom. 

Aj prorok Izaiáš ohlasuje 

spravodlivosť Božieho služobníka, ktorý 

uskutočňuje svoje poslanie vo svete 

spôsobom, ktorý 

kontrastuje s duchom 

sveta: „Nebude kričať 

ani hlučne volať, 

nebude počuť na ulici 

jeho hlas. Nalomenú 

trsť nedolomí, 

hasnúci knôtik nedohasí“ (42,2-3). 

Takémuto postoju miernosti – práve 

tomu nás učí Ježiš svojou pokorou: 

miernosti – postoju jednoduchosti, 

rešpektu, umiernenosti a skrytosti, aký sa 

aj dnes žiada od Pánových učeníkov. 

Je to smutné povedať, no koľkí Pánovi 

učeníci sa vystatujú ako pávi, že sú 

Pánovými učeníkmi. To nie je dobrý 

učeník, kto robí zo seba páva. Dobrý 

učeník je ten, ktorý je pokorný, mierny, 

ten, ktorý koná dobro bez toho, aby sa 

ukazoval. Vo svojej misijnej činnosti je 

kresťanská komunita povolaná vychádzať 

v ústrety ostatným vždy ponúkaním, a nie 

nanucovaním, vydávajúc svedectvo 

a zdieľajúc konkrétny život ľudí. 

Hneď potom, ako bol Ježiš pokrstený 

v rieke Jordán, otvorilo sa nebo a zostúpil 

na neho Duch Svätý ako holubica, zatiaľ 

čo z výšky zaznel hlas so slovami: „Toto je 

môj milovaný Syn, v ktorom mám 

zaľúbenie“ (Mt 3,17). Vo sviatok 

Ježišovho krstu nanovo objavujeme náš 

krst. Tak ako Ježiš je milovaným Synom 

Otca, aj my, znovuzrodení z vody a Ducha 

Svätého, si uvedomujeme, 

že sme milovanými deťmi 

– Otec nás miluje 

všetkých! –, sme 

predmetom Božieho 

zaľúbenia, bratmi 

mnohých iných bratov, 

tými, ktorým bolo zverené veľké poslanie 

dosvedčovať a ohlasovať všetkým ľuďom 

nekonečnú Otcovu lásku. 

Tento sviatok Ježišovho krstu nás 

vedie k pripomenutiu si nášho krstu. Aj 

my sme sa znovuzrodili v krste. V krste 

prišiel Svätý Duch, aby zostal v nás. Preto 

je dôležité poznať dátum svojho krstu. 

Poznáme dátum svojho narodenia, ale nie 

vždy vieme, kedy sme boli pokrstení. 

Nech nám presvätá Panna Mária 

pomáha stále hlbšie chápať dar krstu 

a dôsledne sa podľa toho správať 

v každodenných situáciách. 
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Rok Božieho Slova 
(1. december 2019 – 30. september 2020) 

 

„V dnešnom svete má mnoho ľudí 

hlad a smäd po živote, uzdravení 

a pokoji, ktorý môže priniesť iba Kristus. 

Vieme, že z hojnosti svojej lásky sa 

Kristus prihovára k ľuďom ako 

k priateľom a žije medzi nami, aby mohol 

pozývať a privádzať všetkých k sebe 

samému. V tejto perspektíve sa Cirkev od 

svojich počiatkov usiluje ohlasovať 

Krista a zvestovať ho. Táto misia je 

samotným srdcom alebo raison d’etre 

Cirkvi. Nemôžeme však poprieť, že 

mnohým ľuďom stále chýba tento „ľahký 

prístup“ k Pánovi vo Svätom písme a v 

ohlasovaní, o ktorý sa tak usiloval 

Koncil.“ 

 

Týmito slovami v liste z 25. januára 

2019 kardinál Luis A. Tagle, prezident 

Katolíckej Biblickej Federácie, ohlásil 

všetkým jej členom zámer zamerať rok 

2020 ako „Rok Božieho Slova“ počnúc 

od 1. decembra 2019 až po sviatok sv. 

Hieronyma, ktorý je v liturgickom 

kalendári západnej Cirkvi 30. septembra 

2020. 

Aj my teda prežívame Rok Božieho 

Slova, v rámci ktorého vnímame tri 

podnety, ktoré nás pobádajú venovať 

zvýšenú pozornosť práve Božiemu slovu. 

Prvým je tisíc šesťsté výročie 

smrti svätého Hieronyma, ktorý 

zasvätil celý svoj život prekladaniu 

Svätého písma do vtedajšej reči ľudu – do 

latinčiny. Svojím prekladom chcel 

sprístupniť Božie slovo všetkým ľuďom. 

Preto sa jeho preklad nazýva Vulgáta – 

čiže „všeobecne rozšírený“. 

Druhým podnetom venovať 

zvýšenú pozornosť Božiemu slovu 

je päťdesiate výročie Katolíckej 

biblickej federácie. Biblická federácia 

vznikla z iniciatívy pápeža Pavla VI. 

v roku 1969. V súčasnosti má viac ako 300 

riadnych členov zo 127 krajín celého 

sveta. Riadnym členom vo federácii je aj 

Slovensko, a to cez Katolícke biblické 

dielo. Poslaním federácie je šírenie 

Svätého písma.  

Tretím a zároveň najsilnejším 

podnetom venovať zvýšenú 

pozornosť Božiemu slovu je 

apoštolský list Svätého Otca 

Františka „Aperuit illis“ – 

„Otvoril  im myseľ, aby porozumeli 

Písmu“ (Lk 24, 45). V tomto liste pápež 

vysvetľuje veľký životný význam Božieho 

slova. Povzbudzuje nás, aby sme sa oň 

viac zaujímali. A tiež ustanovuje aj  

„Nedeľu Božieho slova“ - 26. 01. 2020. 
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V Roku Božieho slova, aby nás toto 

slovo oslovilo, je zároveň odporúčané:  

- účasť na svätej liturgii v každú 

nedeľu a prikázaný sviatok, 

- venovať zvýšenú pozornosť 

Božiemu slovu.  

 

Božie slovo  je zárukou našej viery. Bez 

pravidelného čítania alebo počúvania 

a hĺbania nad Písmom je iba ťažko možný 

náš kresťanský život. Božie zjavenie je 

nám dostupné prostredníctvom svedkov 

Starého a Nového zákona, 

teda textu Biblie 

a prostredníctvom učenia 

Cirkvi obsiahnutého 

v Tradícii. V Svätom Písme 

a skrze neho a v ňom nám 

hovorí sám Boh. Sväté 

Písmo nielenže obsahuje Božie slovo, ale 

ono Božie slovo je. Toto všetko je 

napísané pod vplyvom Božieho Ducha. 

Sv. Peter nám hovorí v svojom liste:: 

„Veď ste sa znovuzrodili nie 

z porušiteľného semena, ale 

z neporušiteľného: Božím slovom, živým 

a večným.“ (1Pt 1,23) 

Inde apoštol Pavol hovorí: „Celé 

Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na 

poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu 

a na výchovu v spravodlivosti, aby bol 

Boží človek dokonalý a pripravený na 

každé dobré dielo.“ (2Tim 3,16.) 

To bol zrod tvojej viery. Nebola najprv 

tvoja viera, najprv bolo Božie slovo, Boží 

Duch, ktorý pôsobí. Sv. Hieronym 

povedal: „Neznalosť Písma je 

neznalosťou Krista.“  

V encyklike Druhého vatikánskeho 

koncilu čítame: „Veď v posvätných 

knihách Otec, ktorý je na nebesiach, ide 

s veľkou láskou v ústrety svojim deťom 

a prihovára sa im. A v Božom slove je 

taká sila a účinnosť, že ono je pre Cirkev 

oporou a životnou silou a pre deti Cirkvi 

posilou vo viere, 

pokrmom duše, čistým 

a nevysychajúcim  

prameňom duchovného 

života.“ (DV 21)  

 

Boh v Svätom Písme 

neomylne hovorí o našom spasení. Iná 

cesta k spaseniu neexistuje, než je 

zaznamenaná v Božom slove.  

Božie slovo je nám svetlom života. Kto 

ho nemá, ten blúdi. V Žalme čítame: 

„Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy 

a pochodeň na mojich chodníkoch.“ (Ž 

119,105) 

Tento svet je akoby temnou krajinou, 

ktorou my môžeme kráčať, pričom 

jediným svetlom na ceste je nám Božie 

slovo. Keď si ho čítame, máme svetlo 

ktoré nám žiari a my vidíme kadiaľ máme 

kráčať.  
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Liturgický program 

Liturgický program po 32. nedeli po Päťdesiatnici 

od 20.01. do 26.01 2020 
 

Pondelok 

20.01. 

Prepodobný a bohonositeľný otec 

Eutymios Veľký  

 

06:30 sv. lit. (csl.)                               † Štefan, Anna 
 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                      1.   † Michal, Anna 

                          2.  † Zuzana, Fedor, Ján, Drahomír 
 

Utorok 

21.01. 

 

Prep. otec Maxim Vyznávač 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                            † Mária 

   

18:00 sv. lit. (slov.)               1.  † Juraj, Mária, Ján 

                                       2. † Gejza, Stanislav, Tomáš 

Streda 

22.01. 

Sv. apoštol Timotej 

Sv. prepodobný mučeník 

Anastáz Perzský 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)    † Michal, František (panychída) 

 
 

18:00 sv. lit. (slov.)             1. † Dušan (panychída) 

                                    2. † Anna, Michal (panychída) 

Štvrtok 

23.01. 

 

Sv. hieromučeník Klement, 

ankyrský biskup. Sv. mučeník 

Agatanel 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                † Júlia, Mária 

 

18:00 sv. lit. (slov.)           1.  † Martin (panychída) 

                                                   2.  † Ján (panychída) 

Piatok 

24.01. 

 

Prepodobná matka Xénia Rímska  

 

zdržanlivosť od mäsa 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                 * Lenka s rod. 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                † Jozef, Zuzana, Jozef 
 
 

Sobota 

25.01. 

Sv. Gregor Teológ, 

konštantínopolský arcibiskup 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                            † Štefan 

 
17:00  Veľká večiereň                                                       

18:00 sv. lit. (slov.)                                               † Ján 

 

 
 

Nedeľa 

26.01. 

 
 

 

Nedeľa o Zachejovi 
 

 
 

 

Prepodobný otec Xenofont,  

jeho manželka Mária a synovia 

 
 

hl. 8 
 

 

ňň                          
 

 

 
 

07:30 sv. lit. (slov.)                                   * Michal 
 
 

09:00 sv. lit. (csl.)                           * za farnosť  
 

 

11:00 sv. lit. (slov.)           * Miroslav, Miloslava, 

                                                              Michaela, Lenka                             
 

17:15  Večiereň                                                       

18:00 sv. lit. (slov.)                                       * Irena  
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Liturgický program 

Liturgický program po Nedeli o Zachejovi 

od 27.01. do 02.02 2020 
 

Pondelok 

27.01. 

Prenesenie pozostatkov 

sv. Jána Zlatoústeho 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                              † Jozef 

 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                         1.  * Mária s rod. 

                                                                      2.  * Anna 
 

Utorok 

28.01. 

 

Prep. otec Efrém Sýrsky 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)           * Patrik, Simona, Jakub…     

   

18:00 sv. lit. (slov.)                             * Božena s rod.                                        

Streda 

29.01. 

Prenesenie pozostatkov svätého 

hieromučeníka Ignáca 

Bohonositeľa 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)         † Karol, Helena, Mikuláš… 

 
17:00  Veľká večiereň                                                       

18:00 sv. lit. (slov.)                * Justina, Olina s rod.                                       

Štvrtok 

30.01. 

Traja svätí svätitelia Bazil Veľký, 

Gregor Teológ a Ján Zlatoústy 

 

06:30 Utiereň                                                       

07:30 sv. lit. (csl.)                                           * Michal                                           
 
 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                             * Helena s rod. 
 

Piatok 

31.01. 

 

Svätí divotvorcovia a nezištníci 

Kýros a Ján 
 

zdržanlivosť od mäsa 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                              * Daniela s rod. 

 
18:00 sv. lit. (slov.)               1. † Elena (panychída) 

                                                                   2.  † Helena 

Sobota 

01.02. 
Sv. mučeník Tryfón 

 

06:30 sv. lit. (csl.)    † Mikuláš, Andrej (panychída) 

 
17:00  Veľká večiereň                                                       

18:00 sv. lit. (slov.)  † Anna, Anna, Juraj, Štefan… 

 

 
 

Nedeľa 

02.02. 

 
 

 

Nedeľa o mýtnikovi 

a farizejovi  
 

 

Stretnutie nášho Pána, Boha 

a Spasiteľa Ježiša Krista 

 

hl. 1 

požehnávanie sviec, mirovanie 
 

 

ňň                          
 

 

 
 
 

07:30 sv. lit. (slov.)                * Bernardína s rod. 
 

 

09:00 sv. lit. (csl.)                           * za farnosť  
 

 

11:00 sv. lit. (slov.)           * sr. Antónia, sr. Sofia,  

                                                                  sr. Hieronyma 
                                                       
 

17:15  Večiereň                                                       

18:00 sv. lit. (slov.)                        * Helena s rod.     
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Zbierky v roku 2020 
(dátumy a účely jednotlivých zbierok) 

 
GTF PU + CIRKEVNÉ ŠKOLY 

12. január   

Účelom zbierky je finančná pomoc na 

rozvoj Gréckokatolíckej teologickej 

fakulty v Prešove a pre potreby cirkevných 

škôl Prešovskej archieparchie. 

 

PODPORNÝ FOND 

09. február / 08. november    

Účelom zbierky je zabezpečiť chod 

všetkých komisií Arcibiskupstva a na 

zvládnutie pastoračných aktivít. 

  
CHARITA 

01. marec / 29. november    

Účelom zbierky je zabezpečiť chod 

všetkých komisií Arcibiskupstva a na 

zvládnutie pastoračných aktivít v rámci 

kalendárneho roka. 

 

BOŽÍ HROB 

10. apríl     

Financie z tejto zbierky slúžia na 

podporu Baziliky Božieho hrobu a svätých 

miest v Jeruzaleme, kde je  málo kresťanov. 

 

SEMINÁR 

03. máj / 13. september   

Financie z tejto zbierky pomáhajú 

vykryť deficit riadneho chodu seminára, 

ktorý vzniká iba čiastočným pokrytím 

všetkých požiadaviek. 

 

KATOLÍCKE MASMÉDIÁ 

24. máj     

Účelom zbierky je finančne podporiť 

katolícke médiá – tlačové a elektronické, 

pretože sú veľmi nápomocné pri 

pastorácii a evanjelizácii. 

 

NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA 

29. jún     

Účel zbierky je podpora charitatívnych 

cieľov a potrieb Svätého Otca. 

 

SVOJPOMOCNÝ FOND PRE 

FARNOSTI 

19. júl 

Účelom je podpora nesolventných 

farností a vykrytie aspoň z časti žiadosti 

o finančnú podporu nesolventných 

farností v rámci archieparchie. 

 

KATECHIZÁCIA A KATOLÍCKE 

ŠKOLY 

09. august   

Účelom zbierky je finančne podporiť 

katolícke školy a pomáhať pri zaisťovaní 

náboženskej výchovy detí a mládeže. 

 

MISIE 

18. október  

Financie z tejto zbierky slúžia na 

podporu misijných aktivít a projektov 

Cirkvi. 
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Archieparchiálne odpustové slávnosti 
(prehľad slávností na rok 2020) 

 

Hrabské    

nedeľa, 10. máj (Blažený Vasiľ Hopko)  
 

Krakov  

sobota, 23. máj (11. metropolitná púť 

Božieho milosrdenstva v Krakove) 

 

Rafajovce 

nedeľa, 31. máj (Zoslanie Svätého Ducha) 
 

Krásny Brod    

nedeľa, 31. máj (Zoslanie Svätého Ducha)  
 

Sabinov    

nedeľa, 21. jún (Najsvätejšie Srdce 

Spasiteľa)  
 

Prešov    

nedeľa, 28. jún (Svätý Ján Krstiteľ)  
 

Levoča    

nedeľa, 5. júl (Uloženie rúcha Presvätej 

Bohorodičky v Blachernách)  
 

Stropkov  

nedeľa 5. júl (Svätí Cyril a Metod) 

 

Ruské Pekľany   

sobota, 18. júl (Blažený hieromučeník 

Pavel Peter Gojdič OSBM)  

 

Seč. Polianka   

nedeľa, 19. júl (Panna Mária Karmelská  

a sv. prorok Eliáš)  

 

Litmanová   

nedeľa, 9. august (Hlavná púť)  

 

Buková Hôrka   

nedeľa, 2. august (Premenenie Pána)  

 

Šašová    

nedeľa, 16. august (Zosnutie Presvätej 

Bohorodičky)  

 

Ľutina    

nedeľa, 23. august (Zosnutie Presvätej 

Bohorodičky)  

 

Čirč    

nedeľa, 30. august (Zosnutie Presvätej 

Bohorodičky)  
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