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Máme tu nový rok 2021. Rok, na 
ktorý sa pozeráme s veľkou náde-
jou. A nemyslím tým len na náš jeden 
obrovský spoločný problém, ktorým 
covid-19 bezpochyby je. Myslím na 
všetky naše zatiaľ nesplnené túžby 
a priania. Myslím tým na všetky naše 
nevyliečené choroby. Myslím tým 
na naše neuzdravené a vychladnu-
té vzťahy. Myslím na nedokončené 
štúdiá, zatiaľ nerealizované sny, ka-
riérne povýšenia, nové práce či čo-
koľvek iné. Je toho veľa, čo by sme 
si priali, aby sa naplnilo k našej spo-
kojnosti počas tohto nového roka. 
Stojíme na začiatku niečoho nové-
ho. Verme teda, že tento rok bude 
skutočne lepší ako ten uplynulý.

Pápež František kvôli ochoreniu 
neslávil novoročnú sv. omšu osob-
ne. pri nej ale odzneli jeho slová, z 
ktorých vyberám tieto:

„Svet je vážne zamorený 
zlorečením a zlým 
zmýšľaním o druhých, 
o spoločnosti, o sebe 
samých. No ohováranie 
prináša skazu, všetko 
ničí, zatiaľ čo požehnanie 
obnovuje, dáva silu na 
nový začiatok každý deň,“

Pápež týmito slovami vyzval všet-
kých kňazov, aby požehnávali Boží 
ľud a takisto všetkých veriacich, aby 
sa stali nositeľmi tohto požehnania. 
A ďalej pokračoval takto:

„Lebo okrem vakcíny 
pre telo je potrebná aj 
vakcína pre srdce: a touto 
vakcínou je starostlivosť. 
Bude to dobrý rok, ak 
budeme dbať o druhých, 
tak ako to robí Panna 
Mária voči nám,“

Môžeme povedať, že má skutoč-
ne pravdu. Naše srdcia skutočne 
potrebujú vakcínu a tou vakcínou je 
starostlivosť. Bude to skutočne dob-
rý rok, ak budeme hľadieť na ľudí 
okolo seba so starostlivým srdcom a 
toto spojenie sa mi neskutočne páči 
- mať starostlivé srdce.

V evanjeliu dnešnej nedele počú-
vame tieto slová:

„Hľa, posielam svojho 
posla pred tvojou tvárou a 
on ti pripraví cestu.“

Rok 2021, aký bude?
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Presne taký istý názov má aj nová slo-
venská rozprávka, ktorú sme počas uply-
nulých Vianoc mohli sledovať v televízii. 
Zámerne som vybral tento názov. V tejto 
rozprávke je vykreslený svet, v ktorom už 
odpradávna žili v symbióze vedľa seba 
svet ľudí a svet vôd. V ľudskom svete 
vládne spravodlivý kráľ a vo vodnom sve-
te vládne Vodná pani. Práve táto vládky-
ňa daruje kráľovi vodu na vyliečenie jeho 
chorej dcéry. Vodu, ktorá vylieči každú 
chorobu a zahojí každú ranu. Nesmie sa 

však dostať do rúk chamtivého človeka, 
inak táto voda stratí moc. Aj my poznáme 
vodu - liečivú vodu - ktorá nie je magická 
sama o sebe, ale je to voda, ktorá má moc 
vďaka Ježišovi Kristovi, pretože On zostu-
puje do tejto vody, aby jej dal moc liečiť, 
posväcovať, zaháňať nebezpečenstvo 
a ničiť hriech. Nie, nehovorím o druhej a 
podobnej rozprávke. Hovorím o realite. 
Jordánska voda, do ktorej zostupuje sa-
motný Kristus, môže byť prítomná v našich 
domovoch a chrániť nás, keď ju budeme s 
vierou používať. Tento rok si na ňu trochu 
počkáme, ale určite sa oplatí.

o. Peter Kačur

 » Rozhodnutím vlády SR sa od 1. 
januára 2021 môžu sláviť bohoslužby 
iba bez verejnosti. Z tohto dôvodu 
budeme okrem soboty vysielať všetky 
bohoslužby online. Počas týždňa to 
bude vo zvyčajnom večernom čase 
18.00 hod., v piatok 17.30 hod. a v 
nedeľu o 9.00 hod.

 » V utorok 5. januára je Predvečer 
Zjavenia Pána. Na tento deň je 
predpísaná zdržanlivosť od mäsa s 
pôstom. Všetky bohoslužby tohto dňa 
budeme vysielať online – kráľovské 
hodinky o 7.30 hod., liturgiu sv. 
Bazila Veľkého s večierňou a veľkým 
svätením vody o 15.00 hod. a veľké 
povečerie s lítiou o 19.30 hod. Vodu 
pre vás, veriacich, posvätíme vtedy, 
keď bude opäť možnosť prísť do 
chrámu.

 » V stredu 6. januára, samotný prikázaný 
sviatok Zjavenia Pána, bude sv. liturgia 
o 9.00 hod. vysielaná online.

 » V nedeľu 10. januára bude sv. liturgia o 
9.00 hod. vysielaná online. Podvečer 

o 17.00 hod. budú modlitby chvál s 
katechézou taktiež vysielané online.

 » V tomto čase vás pozývame nielen k 
sledovaniu bohoslužieb online z nášho 
či iného chrámu, ale najmä k horlivej 
modlitbe doma či už osamote alebo 
v rodinnom spoločenstve, obzvlášť 
vám odporúčame rozjímanie nad 
Božím slovom, modlitbu časoslova 
(liturgie hodín), posvätného ruženca 
či inej vhodnej modlitby. Popri svojich 
vlastných úmysloch obetujme tento čas 
odlúčenia a nemožnosti spoločného 
slávenia sv. liturgií za zastavenie šírenia 
koronavírusu, za zdravotníkov a ťažko 
chorých najmä z našej farnosti.

 » V prípade akejkoľvek potreby nás 
vopred kontaktujte telefonicky alebo 
emailom. Ak niekto chce zapísať 
slávenie sv. liturgie alebo priniesť 
milodar, môže tak urobiť kedykoľvek 
vhodením svojho daru či úmyslu do 
poštovnej schránky. Ďakujeme za 
pochopenie.

o. Peter Kačur
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Boh sa javí ako starostlivý Otec, 
ktorý posiela pred svojím Synom 
posla, aby tu bol pred Jeho tvárou a 
pripravil mu cestu. Jeho hlas je hla-
som volajúceho na púšti a tento hlas 
volá:

„Pripravte cestu Pánovi, 
vyrovnajte mu chodníky!“

 Drahí bratia a sestry, aj toto sa 
môže stať jednou z našich túžob, 
ktoré by sme mohli a chceli naplniť 
v tomto novom roku 2021. Povedz-
me si úprimne, existuje niečo dôle-
žitejšie ako pripraviť cestu Pánovi 
do svojho srdca? Existuje niečo po-
trebnejšie ako pripraviť cestu Pánovi 
do srdca svojich blízkych? Zaiste by 
sme mnohí vedeii namietať a pove-
dať, že poznáme oveľa pálčivejšie 
problémy tohto sveta, ktoré je po-
trebné poriešiť, nakoľko náš život 
je týmto svetom, v ktorom nachá-
dzame toľko nenaplneného a toľko 
boľavého. Ale práve pozvať Ježiša 
do svojho života znamená poriešiť 
všetko ostatné, čo nás trápi.

Požehnanie obnovuje a dáva silu 
na nový začiatok každý deň. Toto 
Svätý Otec pripomína. Začať každý 
deň s požehnaním. Prosiť o požeh-
nanie nebeského Otca nielen pre 
seba, ale aj pre druhých. Žehnať a 
dovoliť Ježišovi, aby toto požehna-
nie iných sa začalo zhmotňovať už 
teraz na nás samých. Rozhodnúť sa 
pre žehnanie iným nie je totiž jed-
noduché. Zvlášť vtedy, keď my sami 
sme tými, ktorí potrebujú pomoc a 
starostlivosť iných. Začnime preto 
my ako prví, aby sa aj nám dostalo 
tohto požehnania od iných a od sa-

motného Otca. Nemáme čo stratiť. 
Môžeme to všetci vyskúšať. 

Pri nových začiatkoch si zvykne-
me blahoželať a popriať všetko dob-
ré. Ja vám chcem popriať pevné roz-
hodnutie "zaobstarať si" starostlivé 
srdce, pripraviť cestu Pánovi a vstú-
piť každý jeden deň do požehnania 
a s požehnaním výjsť z domu. Nech 
slová požehnania budú ako prvé vo 
vašich srdciach a ústach. Nech sa 
stanete požehnaním pre tento svet, 
našu farnosť, svoje rodiny, manžels-
tvá, pracoviská... Buďte požehnaní a 
žehnajte.

o. Peter Kačur

„Pane, prichádzam k 
Tebe, aby ma Tvoj dotyk 
požehnal skôr, ako 
začnem svoj deň. Pane, 
nech Tvoje oči spočinú 
chvíľu na mojich očiach! 
Pane, dovoľ, aby som v 
srdci stále nosil vedomie, 
že Ty si môj priateľ! Pane, 
naplň moju dušu svojou 
hudbou, svojou vôňou, 
svojou radosťou! Pane, 
sprevádzaj ma cez hluk a 
nepokoj dňa! Pane, nech 
slnečný lúč Tvojej lásky 
pobozká moje myšlienky! 
Pane, daj, aby plody 
môjho úsilia dozreli pre 
žatvu!“Sl
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Liturgický program

4. január
Zbor sv. sedemdesiatich apoštolov.
18:00 sl. sv. lit. (online)  (PZ 316); Ap. zač. 59. (1 
Pt 2, 21b – 3, 9); Mk zač. 54. (12, 13 – 17);

11. január
Náš prep. otec Teodóz, vodca mníchov 
spoločného života.
18:00 sl. sv. lit. (online) (PZ 326); Ap. zač. 53. 
(Jak 2, 14 – 26); Mk zač. 48. (10, 46 – 52);

P

5. január
Predvečer Osvietenia. Sv. muč. Teopempt 
a Teonas.
07:30 Kráľovské hodinky (sl) (online); 15:00 sl. 
sv. lit.sv. Bazila Veľkého s večierňou (online) 
(PZ 316); Ap. zač. 143. (1 Kor 9, 19 – 27); Lk zač. 
9. (3, 1 – 18); 19:30 - Veľké povečerie s lítiou 
(online)

12. január
Sv. muč. Tatiana. 
18:00 csl. sv. lit. (online)  (HP 330); Ap. zač. 54. 
(Jak 3, 1 – 10); Mk zač. 50. (11, 11 – 23); U

6. január
Zjavenie Pána. Prikázaný sviatok.
09:00 sl. sv. lit. (online) (PZ 318); Ap. zač. 302. 
(Tít 2, 11 – 14; 3, 4 – 7); Mt zač. 6. (3, 13 – 17);

13. január
Sv. muč.  Hermyl a Stratonik. 
18:00 sl. sv. lit. (online) (PZ 318); Ap. zač. 55. 
(Jak 3, 11 – 4, 6); Mk zač. 51. (11, 23 – 26);

S

7. január
Zhromaždenie k sv. Jánovi Krstiteľovi. 
18:00 csl. sv. lit. (online) (HP 334); Ap. zač. 42. 
(Sk 19, 1 – 8); Jn zač. 3. (1, 29 – 34);

14. január
Zakončenie sviatku Zjavenia Pána.
18:00 csl. sv. lit. (online)  (HP 330); Ap. zač. 56. 
(Jak 4, 7 – 5, 9); Mk zač. 52. (11, 27 – 33); Š

8. január
Náš prep. otec Juraj Chozebita.
17:30 sl. sv. lit. (online) (PZ 318); Ap. zač. 64. (2 
Pt 1, 1 – 10); Mk zač. 58. (13, 1 – 8);

15. január
Naši prep. otcovia Pavol Tébsky a Ján 
Chatrčník.
17:30 sl. sv. lit. (online) (PZ 114); Ap. zač. 58. (1 
Pt 1, 1 – 2. 10 – 12. 2, 6 – 10); Mk zač. 53. (12, 
1 – 12);

P

9. január
Sobota po Osvietení. Sv. muč. Polyeukt.
Ap. zač. 233. (Ef 6, 10 – 17); Mt zač. 7. (4, 1 – 11);

16. január
Poklona úctyhodným reťaziam sv. Petra.
Ap. zač. 273. (1 Sol 5, 14 – 23); Lk zač. 84. (17, 
3 – 10);

10. január
Nedeľa po Osvietení.
09:00 sl. sv. lit. (online) (PZ 104, 323); Ap. zač. 
224b. (Ef 4, 7 – 13); Mt zač. 8. (4, 12 – 17);

17. január
Nedeľa o Zachejovi
09:00 sl. sv. lit. (online)  (PZ 106,331); Ap. zač. 
285b. (1 Tim 4, 9 – 15); Lk zač. 94. (19, 1 – 10); 
17:00 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi (online)

o. Ján Varga


