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Blahoslavený Pius IX. vyhlásil 
8. decembra 1870 svätého Jozefa 
za patróna univerzálnej Cirkvi. 150 
rokov po tejto udalosti prežívame 
osobitný rok venovaný svätému Jo-
zefovi a v apoštolskom liste Patris 
corde som sústredil niekoľko úvah 
o jeho postave. Dnes viac než ke-
dykoľvek predtým, v tomto čase 
poznačenom globálnou krízou s 
rôznymi jej súčasťami, nám môže 
byť oporou, útechou a vodcom. 
Preto som sa rozhodol venovať mu 
sériu katechéz, ktoré nám, ako dú-
fam, pomôžu nechať sa ešte viac 
osvietiť jeho príkladom a svedec-
tvom. Niekoľko týždňov budeme 
hovoriť o sv. Jozefovi.

V Biblii je viac ako desať po-
stáv, ktoré nesú meno Jozef. Naj-
dôležitejším z nich je syn Jakuba 
a Ráchel, ktorý sa cez rôzne peri-
petie z otroka stal druhou najdôle-
žitejšou osobou v Egypte po faraó-
novi (porov. Gn 37-50). Meno Jozef 
v hebrejčine znamená „Boh pridá, 
rozhojní, Boh dá rásť“. Je to želanie, 
požehnanie založené na dôvere v 
Prozreteľnosť, ktoré sa týka najmä 
plodnosti a rastu detí. Práve toto 
meno nám odhaľuje podstatný as-
pekt osobnosti Jozefa Nazaretské-
ho. Je to človek plný viery v Boha, 
v jeho prozreteľnosť: verí v Božiu 
prozreteľnosť, má vieru v prozreteľ-
nosť Boha. Každý jeho čin, o kto-
rom rozpráva evanjelium, je udá-
vaný istotou, že Boh „dáva rásť“, že 
Boh „rozhojňuje“, že Boh „pridáva“, 
teda že Boh zabezpečuje napredo-
vanie svojho plánu spásy. A v tom 

je Jozef z Nazareta veľmi podobný 
Jozefovi z Egypta.

Dôležitú úlohu pri chápaní Jo-
zefovej postavy zohrávajú aj hlavné 
geografické odkazy na neho – Bet-
lehem a Nazaret.

V Starom zákone sa mesto 
Betlehem nazýva Bet Lechem, 
čiže „Dom chleba“, alebo aj Efrata, 
podľa kmeňa, ktorý sa usadil v tej 
oblasti. V arabčine však názov zna-
mená „Dom mäsa“, pravdepodob-
ne kvôli veľkému počtu stád oviec 
a kôz v tejto oblasti. Nie náhodou 
boli pastieri prvými svedkami Ježi-
šovho narodenia (porov. Lk 2,8-20). 
Vo svetle Ježišovho príbehu tieto 
zmienky o chlebe a mäse odkazu-
jú na eucharistické tajomstvo: Ježiš 
je živý chlieb, ktorý zostúpil z neba 
(porov. Jn 6,51). On sám o sebe po-
vie: «Kto je moje telo a pije moju 
krv, má večný život» (Jn 6,54).

Betlehem sa v Biblii spomína 
niekoľkokrát, a to už v knihe Ge-
nezis. Betlehem je spätý aj s príbe-
hom Rút a Noemi, ktorý je opísaný 
v malej, ale nádhernej knihe Rút. 
Rút porodila syna Obeda, z ktoré-
ho vzišiel Jesse, otec kráľa Dávida. 
A práve z Dávidovho rodu pochá-
dzal Jozef, Ježišov zákonitý otec. 
O Betleheme potom predpovedal 
veľké veci prorok Micheáš: «A ty, 
Betlehem, Efrata, primalý si medzi 
tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, 
čo má vládnuť v Izraeli». (Mich 5, 1). 
Evanjelista Matúš toto proroctvo 
preberie a spojí ho s Ježišovým prí-
behom ako jeho zjavné naplnenie.

Boží Syn si v skutočnosti za 

Katechéza o sv. Jozefovi
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 » Bohoslužby od 22. novembra budú v 
režime OP - očkovaní, po prekonaní 
(180 dní). Pri vstupe do chrámu je 
potrebné preukázať sa potvrdením. 
Maximálna kapacita je 100 osôb. 
Povinný je respirátor a zoznam 
účastníkov. Deti vo veku 2 - 12 rokov 
potrebujú k účasti na bohoslužbách 
potvrdenie o negatívnom teste. 
Liturgie v sobotu o 18.00 a v nedeľu 
o 12.00 hod. budú v režime OTP 
(max. 6 osôb). Na tieto dve liturgie 
sa nahlasuje telefonicky u o. Petra, 
a to tí, ktorí sa budú testovať a pri 
vstupe do chrámu sa budú vedieť 
negatívnym testom preukázať. 
Vopred ďakujeme za pochopenie 
pri akceptácii nových opatrení.

 » Pre všetkých veriacich je 
povolená individuálna pastoračná 
starostlivosť, preto ak potrebujete 
kňaza alebo vyslúženie sviatostí, 
neváhajte nás kontaktovať a 
dohodnúť sa na konkrétnom čase.

 » Jesennú zbierku na charitu môžete 
podporiť týmito spôsobmi: formou 

milodaru v chráme, prostredníctvom 
QR kódu, vložením daru priamo 
na účet alebo osobne v centre na 
Hlavnej ulici.

 » Prvopiatkový týždeň bude 29. 
november - 3. december. Spovedať 
budeme ako zvyčajne pred sv. 
liturgiami. Tí, ktorí nespadajú do 
kategórie OP, môžu tiež pristúpiť k 
sv. spovedi po dohode s kňazom na 
konkrétnom čase. V tento deň bude 
celodenná adorácia podľa rozpisu 
a o 15.00 hod. Korunka k Božiemu 
milosrdenstvu s modlitbami žalmov.

 » Vo štvrtok 25. novembra bude 
po večernej sv. liturgii mariánske 
večeradlo obetované za kňazov.

 » V sobotu 27. novembra bude po 
večernej sv. liturgii Novéna k Matke 
ustavičnej pomoci.

 » V nedeľu 5. decembra bude o 17.00 
hod. Veľká večiereň s lítiou pred 
sviatkom sv. Mikuláša.

o. Peter Kačur
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Ak má veriaci fyzickú (napr. obmedze-
ná kapacita chrámu podľa covid automatu 
alebo iná spravodlivá príčina) alebo mo-
rálnu (napr. opodstatnený úprimný strach 
z ochorenia alebo iná spravodlivá príčina)  
nemožnosť účasti na bohoslužbách, je na 
základe samotnej takejto skutočnosti diš-
penzovaný. Aj za bežných okolností mimo 
pandémie fyzická alebo morálna nemož-
nosť zúčastniť sa na sv. liturgii osprave-
dlňuje vo svedomí. Je preto potrebné, 

aby si veriaci upokojil svoje svedomie na 
základe týchto argumentov, že ak sa sta-
ne, že sa z týchto objektívnych dôvodov 
nebude môcť zúčastniť na eucharistickom 
slávení, nemusí sa z toho vyznávať pri sv. 
spovedi. Zároveň je ale potrebné zdôraz-
niť, že ak sa už nemôžem dostať z týchto 
objektívnych dôvodov do chrámu na sv. li-
turgiu, je potrebné sláviť nedeľu či sviatok 
inými vhodnými a možnými spôsobmi ako 
svätiť daný deň. Môže to byť prostredníc-
tvom osobnej modlitby, rodinnej modlitby, 
pozorným sledovaním priameho prenosu 
(nie záznamu) sv. liturgie a pod.

o. Peter Kačur

Čo ak sa nedosta-
nem do chrámu?



Liturgický program
22. november
Sv. ap. Filemón a jeho spol.
06:30 csl. sv. lit. (OP) (HP 298); 18:00 sl. sv. lit. 
(OP) (PZ 283); Ap. zač. 285c. (1 Tim 5, 1 – 10); 
Lk zač. 86. (17, 20 – 25)

29. november
Sv. muč. Paramon
06:30 csl. sv. lit. (OP) (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. 
(OP) (PZ 108); Ap. zač. 294. (2 Tim 2, 20 – 26); 
Lk zač. 97. (19, 37 – 44)

P

23. november
Biskupi Amfilochios a Gregor
06:30 sl. sv. lit. (OP) (PZ 283); 18:00 csl. sv. lit. 
(OP) (HP 298); Ap.zač. 286. (1 Tim 5, 11 – 21); 
Lk zač. 87. (17, 26 – 37)

30. november
Sv. a všechválny ap. Andrej Prvopovolaný
06:30 sl. sv. lit. (OP) (PZ 284); 18:00 csl. sv. lit. 
(OP) (HP 300); Ap. zač. 297. (2 Tim 3,16 – 4, 4); 
Lk zač. 98. (19, 45 – 48)

U

24. november
Sv. veľkomuč. Katarína
06:30 csl. sv. lit. (OP) (HP 298); 18:00 sl. sv. 
lit. (OP) (PZ 283); Ap. zač. 287. (1 Tim 5, 22 – 
16, 11a); Lk zač. 90. (18, 15 – 17. 26 – 30); 17:45 
Moleben k sv. Jozefovi (OP)

1. december
Sv. muč. Nahum
06:30 csl. sv. lit. (OP) (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. 
(OP) (PZ 111); Ap. zač. 299. (2 Tim 4,9 – 22); Lk 
zač. 99. (20, 1 – 8); 17:45 Akatist k sv. Jozefovi 
(OP)

S

25. november
Zakončenie sviatku Vstupu Bohorodičky
06:30 sl. sv. lit. (OP) (PZ 283); 18:00 csl. sv. 
lit. (OP) (HP 298); Ap. zač. 289. (1 Tim 6, 17 – 
21); Lk zač. 92. (18, 31 – 34); 18:45 Mariánske 
večeradlo

2. december
Sv. pror. Habakuk
06:30 sl. sv. lit. (OP) (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. 
(OP) (HP 113); Ap. zač. 300b. (Tít 1, 5 – 2, 1); Lk 
zač. 100. (20, 9 – 18)

Š

26. november
Prep. otec Alypios Stĺpnik
06:30 csl. sv. lit. (OP) (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. 
(OP) (PZ 114); Ap. zač. 290. (2 Tim 1, 1 – 2. 8 – 
18); Lk zač. 95. (19, 12 – 28)

3. december
Sv. pror. Sofoniáš. Prvý piatok v mesiaci.
06:30 csl. sv. lit. (OP) (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. 
(OP) (PZ 114); Ap. zač. 301. (Tít 1, 15 – 2, 10); Lk 
zač. 101. (20, 19 – 26); Celodenná adorácia 
podľa rozpisu; 15:00 Korunka k Božiemu milo-
srdenstvu a modlitby žalmov

P

27. november
Sv. muč. Jakub Perzský
06:30 csl. sv. lit. (OP) (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. 
(OTP) (PZ 97); Ap. zač. 213. (Gal 5, 22 – 6, 2); 
Lk zač. 51b. (10, 19 – 21); 17:00 Veľká večiereň; 
18:45 Novéna k MUP

4. december
Sv. veľkomuč. Barbora
06:30 csl. sv. lit. (OP) (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. 
(OTP) (PZ 99,289); Ap. zač. 218. (Ef 1,16 – 23); 
Lk zač. 67. (12, 32 – 40); 17:00 Veľká večiereň

28. november
27. nedeľa po Päťdesiatnici
06:30 Utiereň (OP); 07:30 csl. sv. lit. (OP) (HP 
98); 09:00 sl. sv. lit. (OP) (PZ 97); 10:30 sl. sv. 
lit. (OP) (PZ 97); 12:00 sl. sv. lit. (OTP) (PZ 97); 
Ap. zač. 233. (Ef 6, 10 –17); Lk zač. 71. (13, 10 
– 17); 17:00 Každodenná večiereň (OTP)

5. december
28. nedeľa po Päťdesiatnici. Prep. otec 
Sáva Posvätený.
06:30 Utiereň (OP); 07:30 csl. sv. lit. (OP) (HP 
100,301); 09:00 sl. sv. lit. (OP) (PZ 99,289); 
10:30 sl. sv. lit. (OP) (PZ 99,289); 12:00 sl. 
sv. lit. (OTP) (PZ 99,289); Ap. zač. 229. (Ef 5, 
8b -19); Lk zač. 85 (17, 12 – 19); 17:00 Veľká 
večiereň s lítiou (OTP)

o. Ján Varga
Režim OP - očkovaní, po prekonaní (180 dní): max 100 osôb.
Režim OTP - očkovaní, po prekonaní (180 dní), testovaní: max 6 osôb

miesto svojho vtelenia nevybral Je-
ruzalem, ale Betlehem a Nazaret, dve 
okrajové dediny, vzdialené od hluku 
správ a vtedajšej moci. Jeruzalem však 
bol mestom, ktoré Pán miloval (porov. 
Iz 62,1-12), bol «svätým mestom» (Dn 
3, 28), ktoré si Boh vyvolil, aby v ňom 
prebýval (porov. Zach 3,2; Ž 132,13). Tu 
totiž bývali učitelia Zákona, zákonníci 
a farizeji, veľkňazi a starší ľudu (porov. 
Lk 2,46; Mt 15,1; Mk 3,22; Jn 1,19; Mt 
26,3).

Preto nám výber Betlehema a Na-
zareta hovorí, že Boh uprednostňuje 
perifériu a okrajové oblasti. Ježiš sa 
nenarodil v Jeruzaleme obklopený 
dvorom... nie: narodil sa na periférii a 
na tejto periférii strávil svoj život až do 
svojich 30 rokov, pracujúc ako tesár, 
podobne ako Jozef. Ježiš má periférie 
a okrajové oblasti v obľube. Nebrať 
vážne túto skutočnosť je ako nebrať 
vážne evanjelium a Božie dielo, ktoré 
sa aj naďalej prejavuje na geografic-
kých a existenčných perifériách. Pán 
vždy koná v skrytosti, na perifériách, 
aj v našej duši, na perifériách duše, po-
citov, možno v tých pocitoch, za ktoré 
sa hanbíme; no Pán je tam, aby nám 
pomohol ísť vpred.

Pán sa aj naďalej prejavuje na 
perifériách, tých geografických i exis-
tenčných. Ježiš osobitne vyhľadáva 
hriešnikov, vstupuje do ich domov, 
hovorí s nimi a vyzýva ich k obráteniu. 
A to mu aj vyčítajú: „Pozrite sa len na 
tohto učiteľa“, hovoria doktori zákona, 
„pozrite: jedáva s hriešnikmi, pošpiňu-
je sa, ide hľadať tých, ktorí zlo nespá-
chali, ale ním trpeli: chorých, hladných, 
chudobných, tých posledných. Ježiš 
ide vždy smerom k perifériám. A to by 
nám malo dodať veľkú dôveru, pre-
tože Pán pozná okrajové časti nášho 
srdca, periférie našej duše, periférie 
našej spoločnosti, nášho mesta, našej 
rodiny, teda tú časť, ktorá je tak trochu 
ukrytá, a ktorú neukazujeme, možno 
aj z hanby.

V tomto ohľade sa vtedajšia spo-
ločnosť veľmi nelíši od tej našej. Aj 
dnes existuje centrum a periféria. A 
Cirkev vie, že je povolaná ohlasovať 
dobrú zvesť počínajúc od periférií. Jo-
zef, tesár z Nazareta, ktorý dôveruje 
Božiemu plánu pre svoju mladú snú-
benicu i pre seba, pripomína Cirkvi, 
aby uprela svoj pohľad na to, čo svet 
zámerne ignoruje. Dnes nás Jozef učí 
tomuto: „Nehľaď až tak na veci, ktoré 
svet chváli, hľaď na kúty, na to, čo je v 
tieni, hľaď na periférie, na to, čo svet 
nechce.“ Každému z nás pripomína, 
aby sme prikladali dôležitosť tomu, čo 
iní zavrhujú, skartujú. V tomto zmysle 
je skutočne majstrom toho podstatné-
ho: pripomína nám, že to, čo je skutoč-
ne cenné, nepriťahuje našu pozornosť, 
ale vyžaduje si trpezlivé rozlišovanie, 
aby sme to objavili a docenili. Objaviť 
to, čo má hodnotu. Prosme ho, aby sa 
prihováral za to, aby celá Cirkev znovu 
nadobudla tento pohľad, túto schop-
nosť rozlišovať a doceniť to, čo je pod-
statné. Začnime znova od Betlehema, 
začnime znova od Nazareta.

Dnes by som chcel poslať odkaz 
všetkým mužom a ženám, ktorí obý-
vajú tie najzabudnutejšie geografické 
periférie sveta alebo ktorí zažívajú situ-
ácie existenčnej marginalizácie. Nech 
vo svätom Jozefovi nájdete svedka a 
ochrancu, na ktorého možno hľadieť. 
Môžeme sa naňho obrátiť s touto mod-
litbou, ktorá je tzv. „domáckou“ modlit-
bou, avšak vychádza zo srdca: 

Svätý Jozef, ty, ktorý si vždy dôve-
roval Bohu a rozhodoval si sa vedený 
jeho prozreteľnosťou, nauč nás nespo-
liehať sa príliš na naše plány, ale skôr 
na jeho plán lásky. Ty, ktorý prichá-
dzaš z periférií, nauč nás obrátiť náš 
pohľad a uprednostňovať to, čo svet 
zavrhuje a odsúva na okraj. Uteš toho, 
kto sa cíti osamelý a podpor toho, kto 
sa v tichosti nasadzuje, aby bránil ľud-
ský život a dôstojnosť. Amen.

pápež František


