o domácom slávení

Zaiste všetci kňazi v tomto mimoriadne
vážnom čase obmedzení hľadajú rôzne
spôsoby ako zostať so svojimi veriacimi.
Jednou z možností je vysielanie bohoslužieb naživo - online. Vieme, že na druhej
strane objektívu kamery sú mnohí z vás,
ktorí sa tešíte na chvíle strávené vo svojom chráme prostredníctvom priamych
prenosov. Ako sa však správať počas
prenosu sv. liturgie? Môžem si odbehnúť
zaliať čaj či dovariť nedeľný obed? Čo ak
ma rozptyľujú malé deti? Sú to iba niekto-

Farské oznamy

»» 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.

ré z mnohých otázok, ktoré riešime. Práve online priestor v tomto čase nahrádza
našu reálnu prítomnosť v chráme. Istotne
obývačka ponúka pohodlnejšie miesto
na sedenie ako lavica v chráme. Ale nezabúdajme pri tom, že sme stále prítomní
na slávení Najsvätejšej Eucharistie. Preto
je vhodné a žiadúce prispôsobiť k tomu
všetky okolnosti. Veď ani z chrámu neodbiehame domov dokončiť obed či zaliať
čaj a ani do chrámu neprichádzame v pyžame. Jednoducho sa správajme tak ako
by sme boli reálne pritomní v chráme a to
so všetkým, čo k tomu patrí.
o. Peter Kačur

písma, rozjímanie o jednotlivých
bodoch apoštolského listu pápeža
Františka Patris corde a iné.

»» Vo štvrtok 28. januára vás pozývame
modliť sa večeradlo obetované
za kňazov o 17.15 hod., ktoré bude
vysielané online.

piatok 29. januára je predpísaná
»» V stredu 20. januára bude po sv. liturgii »» Vvoľnica.
Moleben k sv. Jozefovi. Tento moleben
sa budeme modliť raz v týždni nakoľko
slávime Rok sv. Jozefa. Budeme ho
prosiť o potrebné milosti.

»» V piatok 22. januára bude po sv. liturgii
Eucharistická adorácia. Obetujme
svoje modlitby za skoré zastavenie
pandémie.

»» Budúca nedeľa 24. januára je Nedeľou
Božieho slova. Pozývame vás nanovo
spoznať krásu Božieho slova v našich
životoch. Z mnohých aktivít vám
ponúkame tieto: domáca liturgia
prejavenia úcty Biblii (k dispozícii na
stiahnutie v pdf verzii na našej webovej
stránke), kontinuálne čítanie Božieho

»» V sobotu 30. januára máme sviatok

Troch svätiteľov - Bazila Veľkého,
Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho.
Sv. liturgia bude o 9.00 hod. online.

»» 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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Rok sv. Jozefa
Svätý Otec František vyhlásil
osobitný Rok sv. Jozefa. Príslušný
apoštolský list Patris corde (S otcovským srdcom) podpísal 8. decembra,
presne 150 rokov od vyhlásenia svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi
pápežom Piom IX. v roku 1870. Pri
príležitosti Roka sv. Jozefa pápež
František prostredníctvom dekrétu Apoštolskej penitenciárie udelil
možnosť získania úplných odpustkov za rozličných príležitostí.
Dekrét Apoštolskej penitenciárie
je pozvaním pre veriacich využiť obdobie, ktoré potrvá do 8. decembra
2021, na „denné posilňovanie svojho
života viery v uskutočňovaní Božej
vôle naplno,“ podľa vzoru svätého
Jozefa: „Všetci veriaci tak budú mať
možnosť usilovať sa prostredníctvom
modlitieb a dobrých skutkov, aby za
pomoci sv. Jozefa, hlavy nebeskej
rodiny z Nazareta, nadobúdali útechu a úľavu od ťažkých ľudských a
sociálnych súžení, ktoré dnes postihujú súčasný svet.“
Úplné odpustky sa udeľujú za
bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) tým
veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa pri
určených príležitostiach a určeným
spôsobom.
Oficiálny preklad dekrétu budú
publikovať jednotlivé miestne cirkvi.
Pre stručný obraz možno z jeho ob-

sahu uviesť, že odpustky sa udeľujú
napríklad tým, ktorí budú aspoň 30
minút meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastnia na duchovnej
obnove trvajúcej aspoň jeden deň,
ktorej súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi.

"Oficiálny preklad dekrétu
budú publikovať jednotlivé
miestne cirkvi,“
Ďalej tým, ktorí podľa príkladu sv.
Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva. Tiež
rodinám alebo snúbencom, ktorí sa
budú spolu modliť ruženec. Podobne tým, ktorí dennodenne zveria
svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa
a každému veriacemu, ktorý bude
modlitbami prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie
a aby práca všetkých bola dôstojná.
Úplne odpustky získajú aj veriaci,
ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú
modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra (ad intra a
ad extra) a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu
prenasledovania. Ak patria k latinskému obradu, urobia tak Litániami
k sv. Jozefovi, v prípade byzantského obradu Akatistom k sv. Jozefovi
(alebo jeho časťou), prípadne inou
modlitbou k sv. Jozefovi vlast-

Slovo na úvod

na slovíčko

nou ich liturgickej tradícii.

Slovo na úvod - pokračovanie

Dekrét predkladá na inšpiráciu
postoje iných svätých: Sv. Terézia
z Avily považovala sv. Jozefa za
ochrancu pre všetky životné okolnosti. Sv. Ján Pavol II. sa vyjadril,
že postava sv. Jozefa «vo svetle
tretieho kresťanského tisícročia nadobúda pre Cirkev v súčasnosti mimoriadny význam» (Apošt. exhort.
Redemptoris custos, 32). V texte
dekrétu ďalej čítame: „Aby sme znovupotvrdili univerzálnosť patronátu
sv. Jozefa nad Cirkvou, ako prídavok k vyššie uvedeným príležitostiam, Apoštolská penitenciária udeľuje úplne odpustky veriacim, ktorí
sa pomodlia akúkoľvek legitímne
schválenú modlitbu alebo úkon úcty
ku sv. Jozefovi, napríklad „K tebe sa
utiekame, sv. Jozef“, osobitne pri
príležitosti 19. marca a 1. mája, na
sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a
Jozefa, v Nedeľu sv. Jozefa (podľa
byzantskej tradície), v 19. deň každého mesiaca či v každú stredu – deň
zasvätený pamiatke svätca podľa latinskej tradície

„Postava sv. Jozefa
nadobúda pre Cirkev v
súčasnosti mimoriadny
význam"
V aktuálnom kontexte zdravotnej
pohotovosti sa dar úplných odpustkov osobitne rozširuje na seniorov,
chorých, zomierajúcich a na všetkých tých, ktorí z oprávnených dôvodov nemajú možnosť vyjsť z domu
a ktorí s duchom vzdialeným od
akéhokoľvek hriechu a s úmyslom
splniť, hneď ako to bude možné, tri

bežné podmienky, doma alebo tam,
kde sa povinne zdržiavajú, vykonajú
zbožný skutok na počesť sv. Jozefa
– útechy chorých a patróna dobrej
smrti – obetujúc s dôverou Bohu bolesti a problémy svojho života.“
Podľa tkkbs.sk pripravil
o. Peter Kačur

Liturgický program
18. január

25. január

18:00 sl. sv. lit. (online) (PZ 331); . Ap. zač. 59.
(1 Pt 2, 21b – 3, 9); Mk zač. 54. (12, 13 – 17);

18:00 sl. sv. lit. (online) (PZ 334); Ap. zač. 66. (2
Pt 1, 20 – 2, 9); Mk zač. 59. (13, 9 – 13);

Naši otcovia sv. Atanáz a sv. Cyril,
alexandrijskí arcibiskupi.

19. január
„K tebe sa utiekame, svätý
Jozef, vo svojich súženiach a
prosíme o pomoc teba i tvoju
nevestu. S dôverou voláme k
tebe, aby si nás ochraňoval.
Pre lásku, ktorá ťa spájala s
nepoškvrnenou Pannou, Božou
Rodičkou, a pre otcovskú
nežnosť, ktorou si objímal
Božie dieťa Ježiša, zhliadni
na dedičstvo, ktoré svojou
krvou nadobudol Ježiš Kristus,
a svojou mocnou podporou
prispej nám na pomoc v
našich biedach. Ty, starostlivý
ochranca Svätej rodiny, stráž
vyvolené pokolenie Ježiša
Krista, odvracaj od nás, láskavý
otec, všetku nákazu bludu a
hriechu. Pomáhaj nám z neba,
mocný náš ochranca, v boji s
mocnosťami temnosti; a tak,
ako si dieťa Ježiša vyslobodil
z veľkého nebezpečenstva
života, obhajuj aj svätú Božiu
Cirkev pred nepriateľskými
úkladmi a pred každým
protivenstvom a nás všetkých
prijmi do svojej trvalej ochrany,
aby sme podľa tvojho príkladu
a s tvojou pomocou mohli viesť
svätý život, nábožne umrieť
a v nebi dosiahnuť večnú
blaženosť. Amen.“

Náš prep. otec Makarios Egyptský.

18:00 csl. sv. lit. (online) (HP 110); Ap. zač. 60. (1
Pt 3, 10 – 22); Mk zač. 55. (12, 18 – 27);

Náš otec sv. Gregor Teológ,
konštantínopolský arcibiskup.

26. január

Náš prep. otec Xenofont, jeho manželka
Mária a synovia.

18:00 csl. sv. lit. (online) (HP 110); Ap. zač. 67.
(2 Pt 2, 9 – 22); Mk zač. 60. (13, 14 – 23);

20. január

27. január

18:00 sl. sv. lit. (online) (PZ 332); Ap. zač. 61. (1
Pt 4, 11 – 11); Mk zač. 56. (12, 28 – 37); 18:45 –
Moleben k sv. Jozefovi

18:00 sl. sv. lit. (online) (PZ 111); Ap. zač. 68. (2
Pt 3, 1 – 18); Mk zač. 61. (13, 24 – 31);

Náš prep. a bohonositeľský otec Eutymios
Veľký.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov
nášho otca sv. Jána Zlatoústeho.

21. január

28. január

18:00 csl. sv. lit. (online) (HP 113); Ap. zač. 62. (1
Pt 4, 12 – 5, 5); Mk zač. 57. (12, 38 – 44);

17:15 – Večeradlo obetované za kňazov; 18:00
csl. sv. lit. (online) (HP 113); Ap. zač. 69. (1 Jn 1,
8 – 2, 6); Mk zač. 62. (13, 31 – 14, 2);

22. január

29. január

17:30 sl. sv. lit. (online) (PZ 114); Ap. zač. 64. (2
Pt 1, 1 – 10); Mk zač. 58. (13, 1 – 8);

17:30 sl. sv. lit. (online) (PZ 114); Ap. zač. 70. (1
Jn 2, 7 – 17); Mk zač. 63. (14, 3 – 9);

Náš prep. otec Maxim Vyznávač. Sv. muč.
Neofyt.

Sv. ap. Timotej. Prep. muč. Anastáz
Perzský.

Náš prep. otec Efrém Sýrsky.

Voľnica. Prenesenie pozostatkov sv.
hieromuč. Ignáca Bohonositeľa.

23. január

30. január

Ap. zač. 293. (2 Tim 2, 11 – 19); Lk zač. 88. (18,
2 – 8a);

9:00 csl. sv. lit. (online); Ap. zač. 295. (2 Tim 3,1
– 9); Lk zač. 103. (20, 45b – 47. 21, 1 – 4);

Sv. hieromuč. Klement, ankyrský biskup.
Sv. muč. Agatangel.

24. január

Začiatok predpôstneho obdobia.
Predprazd. Paschy. Nedeľa o mýtnikovi
a farizejovi.

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil
Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.

31. január

Nedeľa o márnotratnom synovi.

09:00 sl. sv. lit. (online) (PZ 97,165); Ap. zač.
135. (1 Kor 6, 12 – 20); Lk zač. 79. (15, 11 – 32).

09:00 sl. sv. lit. (online) (PZ 96, 164); Ap. zač.
296. (2 Tim 3, 10 – 15); Lk zač. 89. (18, 10 – 14);

o. Ján Varga
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