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3. adventná nedeľa – Jn 1, 6-8. 19-28 

Zatiaľ čo minulý týždeň sme počúvali o Jánovi Krstiteľovi z úst Marka, dnes nám ho 
predstavuje Evanjelium podľa Jána. Liturgické čítanie je kombináciou dvoch textov. 
Úvodná časť je z Prológu a tá nasledujúca, ktorá začína slovami: „Toto je Jánovo 
svedectvo…“, otvára celé Evanjelium po Prológu. Táto časť tvorí prvý deň z takzvaného 
„otváracieho“, či „inauguračného týždňa“ Štvrtého evanjelia a môžeme v nej rozpoznať dve 
časti. Tie nám pomáhajú rozlíšiť dve otázky: „Kto si?“  a „Prečo krstíš?“. Tá prvá sa týka 
identity osoby Jána (vv. 19-23) a tá druhá jeho aktivity (vv. 25-28). Zároveň sa táto časť, či 
tento deň, dá označiť aj ako „Jánovo nepriame svedectvo o Ježišovi“. Ján totiž adresuje 
svoje slová tým, ktorí sú k nemu poslaní pýtať sa, a Ježiš sa na scéne ešte neobjavuje. Stane 
sa tak až na druhý deň (v. 29a), a potom už Ján o ňom priamo vyhlási: „Hľa, Baránok Boží, 
ktorý sníma hriech sveta!“ (v. 29b). Je zaujímavé, že v tomto druhom dni (ktorý už netvorí 
súčasť liturgického čítania dnešnej nedele) sa vôbec nespomenie, kto je adresát Jánových 
slov o Ježišovi. Čitateľ tak naberá silný dojem, že tieto slová sú určené práve jemu. Naproti 
tomu sa v celom dnešnom úryvku Ježiš priamo vôbec nespomenie. Tí, ktorí sa Jána pýtajú, 
nie sú schopní Ježiša rozpoznať, hoci stojí medzi nimi (v. 26). Sú to kňazi, leviti a farizeji 
(vv. 19.24). Od samého začiatku tak na scénu nastupujú vedúce osobnosti židovského 
národa sídliace v Jeruzaleme, ktoré v priebehu Evanjelia budú tvoriť hlavné skupiny 
Ježišových protivníkov, lebo nebudú schopní rozpoznať jeho identitu. 
Spôsob, akým Jánovo evanjelium predstavuje osobu Jána, ktorý krstil, sa od toho, ktorý 
nachádzame u synoptikov líši v niekoľkých bodoch. Nikdy nie je označený ako „Krstiteľ“. 
Pri jeho predstavení sa vynecháva citácia z Malachiáša 3,1 a Exodu 23,20: „Hľa posielam 
pred tebou svojho posla/anjela, aby ti pripravil cestu“ (Mk 1,2). Dokonca, vôbec nie je 
identifikovaný s očakávaným druhým príchodom Eliáša, ako tomu je napr. v Mt 17,11-12 
a Mk 9,10-13. Jánovo evanjelium tak nemá záujem predstaviť Jána ako Ježišovho 
„predskokana“, ktorý by mu mal pripraviť cestu. „V perspektíve štvrtého evanjelistu má 
Ježiš iný pôvod a nemôže mať žiadneho «predchodcu»“ (Beutler, 115). Text z Izaiáša, 
ktorý synoptici používajú na identifikáciu Jána, Jánovo evanjelium vkladá do úst priamo 
jemu – Ján tu nie je Pánov predchodca, ale ten, kto oznamuje jeho príchod. Ďalej, 
nespomína sa jeho kázanie s výzvami na pokánie ani jeho asketický spôsob života (odev 
z ťavej srsti, lesný med a kobylky ako pokrm) a ohlasovanie na púšti, čo by viedlo k jeho 
identifikácii predovšetkým ako proroka. Pre Jánovo evanjelium je Ján, ktorý krstil, 
predovšetkým ten, kto o ňom vydáva svedectvo. Tento fakt môžeme vnímať veľmi dobre 
od samého začiatku úryvku z dnešnej liturgie: „Prišiel ako svedok vydať svedectvo o 
svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo 
o svetle. A toto je Jánovo svedectvo…“ (Jn 1,7-8.19). 
Toto Evanjelium teda dáva dôraz na svedectvo o Ježišovi. Verným svedectvom o Ježišovi 
sa ohlasuje jeho príchod a v konečnom dôsledku sa pripraví Ježišovi cesta, aby mohol 
vstúpiť do ľudského srdca. Kto toto svedectvo bude dobre počúvať, rozpozná pravé svetlo, 
ktoré prišlo na tento svet, lebo stojí uprostred nás.      
 Zdroj:(Centru pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta)                                  kaplán Martin 
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JAZERO 
ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í 

OD 14.12.  DO 20.12.  
VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 
06.00 +Marta 

 
18.00 +Jozef 

ut 
06.00 Za + z rod. Sorgerovej a Sabatulovej 

 
18.00 +Peter, Margita, Peter, Ladislav 

st 
06.00 +Augustín 

18.00 
18.00 +Valika (1.výr.) 

št 
06.00 +Anton 

 
18.00 +Mária 

pi 
06.00 Za duše v očistci 

18.00 
18.00 +Imrich , Barbora 

so 07.00 +Vladimír, Anna, Andrej, Anna, Peter  

ne 

18.00 Zas + z rod. Sabóčikovej, Vraňovej, Sivákovej, Ďuríkovej,  

09.00 

08.00 Za ZBP pre synov a vnukov 

10.00 Za farníkov 

11.30 Za ZBP pre Helenu 

18.00 Poď. za 85 r. života Michala a za ZBP pre rod. 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:  
     14.12. – Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 
Od 17. do 24. decembra - Druhá časť adventného obdobia 
     20.12. – Štvrtá adventná nedeľa 
 
    

Rozpis služieb 
Dátum, čas Služby 1. čítanie 2. čítanie Prosby Obetné dary 

19.12 18.00 
Milkuš Š., Girašek J. 

Jakubov J. 
Jakubov J. Girašková M. Girašková M.  

20.12. 

08.00 
Štefurik A., Hajduk J. 
Matej J., Mikloš J. ml. 

Gburik J. Palková K. Palková K. Hajdukovci 

10.00 
Adamčák F., Jakubov J. 
Pajdič M., Martoňak A. 

Dlhý R. Kolinovská M. Kolinovská M. Barankovci 

11.30 
Čepek M., Forrai V. 

Papcun Z., Mikloš J. ml. 
deti deti deti deti 

18.00 
Meringer J., Vozár J. 

Jakubov J. 
Meringer J. Pavelková M. Meringer J.  

 



Oznamy:  

V adventnom čase sú v pondelok až piatok ranné – rorátne sv. omše o 6.00 
hod. Sviece, ktoré si donesiete na tieto sv. omše, majú byť v lampášikoch 
alebo kahancoch, aby boli zabezpečené proti stekajúcemu vosku. 

Vo farskom kostole sa celkovo v Zbierke na charitu vyzbieralo 2.400 eur, 
v minulom týždni ešte pribudlo 496 eur (+ 1.904 eur). Všetkým darcom 
ďakujeme za štedrosť. Suma 2.400 eur je najvyššia za ostatné roky 
v jesennej Zbierke na charitu (rok 2019 – 897 eur, 2018 – 927 eur, 2017 – 
630 eur, 2016 – 741 eur, 2015 – 1069 eur). Ďakujeme! 

Milodary na kostol: 50 eur a 20 eur. Ďakujeme! 

Zbierka na naše adoptívne deti z Rwandy a Indie bola 385,30 eur. Pán Boh 
zaplať! 

Bohuznáma rodina darovala na kostol na Vyšnom Opátskom 100 eur. Pán 
Boh zaplať! 

V súčasnej dobe je  max. počet osôb na sv. omši 50% kapacita kostola na 
sedenie. Vo farskom kostole je 50 % kapacity 500 osôb, vo filiálnom je to 
50 osôb.  

Povinnosť sedenia v lavici resp. na stoličke. Sadáme si od stredu lavice, 
nie od kraja, tak, aby medzi sediacimi bol čo najväčší odstup; nezostávame 
stáť v dverách alebo vzadu. 

Vždy dodržať odstup od seba - pri príchode, odchode a tiež keď čakáme v 
rade na sv. Prijímanie. Rúško, dezinfekcia rúk.  

Objavujú sa prilepené žuvačky na kľučkách, laviciach a inde v kostole. 
Nerobte to. Zvlášť v tomto pandemickom období to predstavuje veľké 
riziko.  

Začali stretnutia birmovancov vždy v piatok o 18.00 hod. sv. omša spojená 
s katechézami pre birmovancov. Po sv. omši budeme robiť prezentáciu 
účasti. 

Ostatné farské katechézy sú naďalej pozastavené. 

Spovedanie chorých a nevládnych pred Vianocami nahláste do 
15.12.2020 v sakristii. Spovedať chorých budeme v stredu 16.12.2020 
v dopoludňajších hodinách. 

Vo farskej knižnici vám ponúkame Vianočné oplátky z farnosti Slivník na 



podporu rekonštrukcie ich kostola v cene 1 euro. Taktiež vám ponúkame 
stolové a nástenné kalendáre ako aj kalendár na podporu katedrály Sv. 
Alžbety v cene  7 eur. 

Veriaci sú dišpenzovaní od účasti na nedeľnej sv. omši; zostáva 
povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň – venovať primeraný čas modlitbe 
(liturgia hodín, ruženec či iná pobožnosť); sledovanie sv. omše online v 
televízii alebo v rozhlase. 

Duchovné a iné záležitosti služba kancelária v pondelok až piatok od 15.30 
do 17.00 hod. tel. číslo 674 25 25. 

Online prenosy z nášho kostola: sv. omša v nedeľu 10:00; link 
https://youtube.com/channel/UCDKkfwxy1AWZrZdCo8NtYeQ 

V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať 
v domácej izolácii. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného 
ochorenia, treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a 
opustiť miesto hromadného podujatia. Zákaz podávania rúk. 

 Adventná pobožnosť - hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu, ktorá sa 
začína 15. decembra a končí sa v predvečer štedrého dňa, 23. decembra sa 
v kostole kvôli epidemickej situácii tohto roku konať nebude. Pobožnosť si 
vykonajte v súkromí. 

Na spovedanie pred Vianocami využite celý advent. Hromadné 
spovedanie pred Vianocami sa v tomto roku v Košiciach konať nebude. 
Garantujte sebe a spovedníkovi, že ste zdraví, bez respiračných symptómov. 
Na sv. spoveď prichádzame pripravení a sme struční. Spovedá sa 
v kaplnke alebo na kostole (podľa usmernenia kňaza). 

 

Vianočné spovedanie od 14.12. do 18.12.2020 

Pondelok až piatok - od 6:30 (po sv. omši);  od 16:00 do 18:00  

Štvrtok a piatok – spovedanie seniorov od 9:00 do 10:00  

Vyšné Opátske - streda a piatok od 18:30 do 19:00 
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