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10.1. – Krst Krista Pána                                                           Pán požehná svoj ľud pokojom.                                                        

Milovať Boha i blížneho 
 

Na tamto spočíva celý Zákon i Proroci, tak nám to 
oznámil Ježiš. Ale čo to znamená pre človeka 21. 
storočia, človeka na začiatku roka 2021? Znamená 
milovať Boha to, že si splním svoju náboženskú 
povinnosť a zúčastním sa osobne na sv. omši alebo na 
modlitbe v kostole? Ak by šlo len o to, tak by sme 

dnes túto možnosť nemali a tak, by sme lásku k Bohu nedokázali primerane vyjadriť. 
Ako teda môžeme aj v tejto situácii milovať Boha? No veľmi jednoducho, že milujem 
ľudí, ktorí sú v mojom okolí. Ale dnes je aj toto náročné, veď je zákaz návštev skoro 
každého druhu. A zase narážame na prekážky.  
   Moju lásku voči blížnemu môžem dnes prejaviť aj na diaľku, cez jednoduchý 
telefonát, prejavenie akéhokoľvek záujmu, či blízkosti. „čokoľvek ste urobili jednému 
z mojich maličkých, mne ste urobili“ – čokoľvek a akýmkoľvek spôsobom. Dnes platí, 
že aj na diaľku. Ak by sme dnes túto službu chceli vykonať osobne, tak by to bolo 
možné len ťažko nazvať prejavom lásky – ak by sme iného či seba vystavili ohrozeniu 
zdravia, ak by sme zdravotníkov doviedli k absolútnemu vyčerpaniu, či zlyhaniu, 
skratovým chybám a podobne. Teraz máme naopak veľa možností, ako poslúžiť 
blížnym. A to tak, že svoju blízkosť prejavíme z domu. Toto je aj spôsob, ako prejaviť 
lásku k Bohu, že budem milovať blížneho ako seba.  
   Je tu aj ďalšia možnosť, keď sa dnes šíri nepokoj, kritizovanie každého už len keď 
má iný názor ako ja. Niektorí odmietajú preukázať základnú ľudskú úctu druhému 
človeku, pretože nepatrí k nám. To je pracovné pole pre každého z nás. Pozerať 
a vnímať každého človeka, ako ľudskú bytosť, ktorá si zaslúži úctu. Nemusíme 
spoločne zdieľať všetky názory, ale potrebujeme vnímať, že pravdu môže mať aj iný 
človek ako ja.  
   Dnes celá spoločnosť baží po spravodlivosti, no ľudská spravodlivosť pribila Krista 
na kríž, zatiaľ čo Božia spravodlivosť privádza aj najväčších hriešnikov k pokániu 
a náprave života. Nemá byť spravodlivosť tá, ktorá lieči? Či môže viesť slepý slepého? 
Potrebujem najprv ja osobne prijať Božiu spravodlivosť o mne a o mojej osobe, aby 
som mohol Božou spravodlivosťou prinášať uzdravenie druhým bez posudzovania 
a odsudzovania. „Žena nik Ťa neodsúdil, ani ja Ťa neodsudzujem, ale choď a už 
nehreš, aby sa Ti nestalo horšie.“ 
   Okrem iných aj toto sú spôsoby, ako prejaviť svoju lásku voči Bohu, cez lásku 
k človeku. Kostol či modlitba je cesta, nie cieľ. Cieľom je Boh – Láska. Ak nás cesta 
vedie k láske voči blížnym, tak po nej kráčame správne,  ak nás vedie k egoizmu 
a predstave o vlastnej dokonalosti a spravodlivosti, tak sme zablúdili, stratili sme sa. 
Boh prišiel, aby nás našiel, ukázal nám cestu, tak smelo po nej znova vykročme... 
     kaplán Jozef 
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JAZERO 
ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í 

OD 11.1 .  DO 17.1 .  
VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 
07.00 Za + z rod. Černickej, Tokarčíkovej, Korpalovej, Špacajovej 

 
18.00 +Ján, Marta, Alena, Igor 

ut 
07.00 +Veronika 

 
18.00 +Michaela 

st 
07.00 +Rudolf, Marta 

18.00 
18.00 + z rod. Šemanskej 

št 
07.00 +Ladislav, Alžbeta, Vladimír 

 
18.00 Za duše v očistci 

pi 
07.00 Poď. Antónie za 90r. života a za ZBP 

18.00 
18.00 +Ján, Anna, Matúš 

so 
07.00 Na úmysel darcu 

 
18.00 +Anna, Štefan, Peter, Richard 

ne 

08.00 Za ZBP pre dobrodinca 

09.00 
10.00 Za farníkov 

11.30 Za ZBP pre Jozefa a Annu s rod. 

18.00 Za ZBP pre Ivanu s rod. 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

 17.1. - Druhá nedeľa v období cez rok 
 

Oznamy:  

Tento farský list sa netlačí, vychádza iba v elektronickej podobe. 

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky z 31. decembra 2020, ktoré 
obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe 
Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 1.1. do 
24.1. sa sv. omše pre verejnosť neslúžia.  

Naplánované úmysly sú slúžené v stanovený deň zvyčajne 8:30 od pondelka do 
piatku bez účasti veriacich; v nedele bude sv. omša o 10:00 hod. Tieto sv. 
omše sa budú vysielať naživo. Link: 
https://youtube.com/channel/UCDKkfwxy1AWZrZdCo8NtYeQ 

Preloženie úmyslu sv. omše na iný dátum oznámte vopred telefonicky na 
055/674 25 25. 

Krst, pohreb, sobáš – všetky informácie cez telefón na 055/674 25 25 pondelok 
– piatok od 9:00 do 17:00 



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. 

Plánované zapisovanie úmyslov na sv. omše na marec a apríl 2021 od 
13.1.2021 sa kvôli obmedzeniam ruší. Náhradný termín bude oznámený 
potom, ako to situácia dovolí. 

Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie. Od 
11.1.2021  sa začína obdobie cez rok. 
 
Zbierka na Rádio Lumen vo farskom kostole činila 1062,44, na V. Opátskom 
172,10 eur. Pán Boh zaplať! 

Jasličky zbierka vo farskom kostole činila 428,56, na Vyšnom Opátskom 97,20 
eur. Pán Boh zaplať! 

Milodary na kostol bezhotovostne: 20 eur, 50, 20, 50, 30, 100, 15. Pán Boh 
zaplať! 

Číslo účtu farnosti: SK5502000000000587849512 

Milodary na kostol na Vyšnom Opátskom: r. Tomková 50 eur, bohuznáma 
rodina 50 eur, pokladnička 160 eur. Pán Boh zaplať!   

Rodina Matyašová zabezpečila a darovala vianočný stromček do kostola na 
Vyšnom Opátskom. Pán Boh zaplať!  

Ďakujeme Karolovi Zentkovi, Jozefovi Miklošovi a mužom, ktorí pomáhali, za 
vianočný stromček vo farskom kostole. 

Úmysly Apoštolátu modlitby- január – Evanjelizačný: Aby nám Pán dal 
milosť bratsky spolunažívať s príslušníkmi iných náboženstiev, navzájom sa za 
seba modliť a byť voči všetkým otvorení. Úmysel KBS: Aby sme boli na 
príhovor Panny Márie Bohorodičky chránení pred každým vírusom, ktorí 
zabíja telo, ale najmä dušu.  

 

Štatistika rok 2020 - krsty, sobáše, pohreby (por. 2017 – 2020) 

Rok Krsty chlapci dievčatá sobáše Pohreby muži ženy 

2020 48 21 27 5 111 60 51 

2019 62 28 34 15 86 48 38 

2018 69 26 43 11 97 49 48 

2017 63 39 24 13 78 44 34 

 



 
 

 Odoslané zbierky za rok  2020 

ZBIERKY ODOSLANÉ NA ARCIBISKUPSKÝ ÚRAD (suma v eurách): 

Pastorácia mládeže ACM/UPC 556,00 Jasličky 2020 428,56 

Charita - jar 729,00 Prešov – výbuch plynu 5 442,00 

Pri Božom hrobe 915,00 CELKOM ODOSLANÉ: 13 561,00 

Kňazský seminár 872,00   

Masmédia 1 012,00 ZBIERKY A FONDY SPOLU: 15 448,53 

Dobročinné diela sv. Otca 144,00 DO FONDOV ABÚ: 

Rádio Lumen 1 062,44 Podporný fond 780,00 

Misie – nekonala sa 0,00 Katechetický fond 2020/2021 375,09 

Dobročinná zbierka sv. 
Alžbety – nekonala sa 

0,00 Fond ochrany cirkev. majetku 732,44 

Charita – jeseň 2 400,00 CELKOM DO FONDOV: 1 887,53 

 

  
 

Ďakujeme Dobrotivému Bohu za rok 2020  
za každý deň starého roka, za každý dar,  

ktorý sme počas neho obsiahli. 
Vám, naším farníkom, ďakujeme za všetky milodary, za 

každú pomoc kostolu a našej farnosti akéhokoľvek charakteru. 
Nech Vám to Dobrotivý Boh štedro odplatí a vynahradí. 

  
 

 

DO NOVÉHO ROKA 2021 VÁM PRAJEME  

HOJNOSŤ BOŽÍCH MILOSTÍ, ZDRAVIE, POKOJ A  

OCHRANU PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE 
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