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Bohozjavenie a Jordánske svätenie vody 

Každoročne, 6. januára (podľa Gregoriánskeho kalendára; v minulosti 19. januára podľa 

Juliánskeho kalendára) slávi Gréckokatolícka cirkev – rovnako ako väčšina kresťanských 

cirkví – sviatok Bohozjavenia alebo celým názvom Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha 

a Spasiteľa Ježiša Krista. Niekedy sa tento sviatok nazýva aj Osvietenie (Prosviščénije), čo 

súvisí s krstom, keďže krst (resp. iniciačné sviatosti) sa v byzantskej tradícii často 

označuje ako osvietenie. 

Bohozjavenie (Bohojavlénije) je druhým najväčším sviatkom v našom liturgickom roku 

hneď po Pasche, čomu nasvedčuje aj počet starozmluvných čítaní (parémií) na večierni, 

ktorých je 13 (na Paschu až 15, na Narodenie Pána ich je 8). Bohozjavenie je teda väčším 

sviatkom ako Narodenie Pána (Vianoce), pričom obidva sviatky sú silne 

prepojené; pôvodne sa slávili spolu. 

Na sviatok Narodenia Pána oslavujeme zjavenie Boha v tele (v človečenstve), na sviatok 

Bohozjavenia oslavujeme zjavenie Boha v Trojici, preto je Bohozjavenie väčšie ako 

Narodenie. Nazýva sa nielen Zjavenie Pána, ale Bohozjavenie, pretože slávime zjavenie 

celej Trojice (hoci zjavenie Otca a Svätého Ducha bolo len v náznakoch, symbolicky – nie 

v úplnosti – to ani nie je možné). Pekne to vystihujú bohoslužobné texty: 

Pri Tvojom krste v Jordáne, zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica, Otcov hlas Ti vydal 

svedectvo, nazval Ťa svojím milovaným Synom, aj Svätý Duch v podobe holubice potvrdil 

pravdivosť týchto slov, …(tropár sviatku) 

Trojica, náš Boh, nám dnes nedeliteľne zjavila seba: Otec totiž zreteľne dosvedčil 

rodičovstvo, Duch v podobe holubice zostúpil z nebies, Syn sklonil svoje prečisté temeno 

pred Predchodcom, nechal sa pokrstiť a vykúpil ľudstvo z otroctva, ako Milujúci 

človeka. (cárske časy, 3. hodinka, 2. stichira) 

Obrad posvätenia vody 

Jedinečnou a špecifickou bohoslužbou sviatku je veľké svätenie vody (tzv. jordánske), 

ktoré sa koná len na sviatok Bohozjavenia. Slávi sa buď 5. januára po večierni 

s liturgiou ešte pred veľkým povečerím alebo 6. januára po božskej liturgii. 

Jedným z teologických aspektov sviatku Bohozjavenia je totiž aj posvätenie vôd (a celého 

kozmu), a preto aj my konáme posvätenie vody. Ježiš Kristus posvätil vody pri svojom 
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vstupe do rieky Jordánu, my posvätením akoby nechávame Ježiša znovu vstupovať do 

vody, ktorá napája všetko živé. On prišiel posvätiť celý vesmír, preto sa aj na 

Bohozjavenie zvykla posviacať voda v prírode, v rieke, v potoku, v jazere alebo v mori. 

Božia spása a posvätenie je pre celý vesmír, pre všetko stvorenie. Voda je princípom 

života v prírode, preto ju Ježiš posvätil svojím vstupom do Jordánu, a preto ju my 

posviacame na Bohozjavenie. Kedysi bývalo zvykom posviacať potoky, rieky, príp. 

jazerá, v súčasnosti sa však tento zvyk už len málokde zachováva. Rozmer posvätenia 

celého stvorenstva pekne vystihuje aj stichira: 

„…Jordán volá k Jánovi: Prečo nechceš, Krstiteľ, pokrstiť môjho Pána? Prečo brániš 

očisteniu mnohých? Veď on posvätil všetko stvorenie, nechaj nech posvätí i mňa, i všetky 

vody, lebo preto sa zjavil.“ (večiereň predsviatku 2. 1., stichiry na stichovni, stichira na 

Sláva)  zdroj (www.grkatba.sk) 

 

Poďakovanie a prianie 
Chcel by som poďakovať všetkým Vám za uplynulý rok. Za všetky Vaše dary, ktoré 

ste prispeli na vyhlásené zbierky organizované eparchiálnym úradom v Bratisleve alebo 

našou farnosťou. Ďakujem všetkým Vám, ktorý ste prispeli na naše pravidelné zbierky na 

splatenie farskej budovy, či zbierky do cerkvi.  

Takisto Vám chcem poďakovať za Vašu dobročinnosť, za dary ktoré ste prispeli na 

centrum archa do Ľvova, na pomoc ľudom, ktorý prišli o strechu nad hlavou v Prešove, či 

vaše dary pre deti na Mikuláša. 

Chcem sa poďakovať všetkým Vám, ktorí ste pomohli pri organizácii našej farskej 

veselice (tento rok bola dvakrát), odpustovej slávnosti, aktivít na fare, duchovnej obnovy, 

modlitieb za oslobodenie a uzdravenie,  ktorí pomáhate pri príprave liturgického priestoru 

v cerkvi, pri liturgických sláveniach, všetkým ktorí ste sa zapojili do pôstnej i vianočnej 

aktivity, do vianočného pásma kolied a pod.  

Ďakujem kantorom, všetkým členom farskej rady, miništrantom i Vám, ktorí 

akýmkoľvek spôsobom pracujete pre naše farské spoločenstvo.  

Nech aj tento rok je prinesie veľa požehnania do našej farnosti i do našich rodín.  

Prajeme Vám milostiplný a radostný nový rok o. František s rodinou. 

 

  Farské oznamy 

           

Sväté Bohozjavenie nášho Pána a Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – po svätých 

liturgiách v Trnave a v Piešťanoch bude veľké svätenie vody a myrovanie. 

Svätenie príbytkov – kto by chcel môže sa nahlásiť na posvätenie domu alebo 

bytu. Budem chodievať od 7.1., môžete sa zapísať do zoznamu, ktorý bude v sakristii. 

http://www.grkatba.sk/


Adorácia a modlitby za kňazov– vo štvrtok 9.1. bude v kostole svätej Heleny 

hodinu pred svätou liturgiou o 16.30 adorácia a modlitby za kňazov, ktoré bude viesť 

služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca. Bude to tento rok pravidelná adorácia raz do 

mesiaca, štvrtok pred svätou liturgiou. Termín bude stále písaný v oznamoch. 

Farský Greko ples v Trenčíne – tento rok bude 18.1. v priestoroch dopravnej 

akadémie v Trenčíne. Kto by mal záujem všetky potrebné informácie nájdete na webovej 

stránke Trenčianskej farnosti.   

Nedeľné popoludnie s florbalom – kto by mal záujem zahrať si florbal pravidelne 

každú druhú nedeľu poobede, tak bude možnosť. Termíny zverejníme v dalšom pastiriku. 

Poprosil by som, aby ste mi napísali aspoň predbežný záujem na farský mail. Tešíme sa na 

Vás.  

Zvonček za mesiac december – v Trnave bol zvonček 745 eur. 

Dary fara  - v rámci obálkovej zbierky sa dodatočne  prispelo sumou 130 eur. Pán 

Boh odmeň za Vaše dary. 
 

  

Gréckokatolícka cirkev Trnava – rímskokatolícky 

kostol svätej Heleny 

Liturgický program 

deň čas  intencia kde 

 

Nedeľa pred 

Osvietením 

5.1. 
Prepodobná Synkletika. 

Zdržanlivosť od mäsa. 
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20 00 

 

Svätá liturgia 

 

 

Veľké povečerie 

 

 

 

 

Kostol sv. Heleny 

 

 

Kaplnka na 

fare 

 

 

Pondelok 

6.1. 
Sväté Bohozjavenie nášho 

Pána, Boha a Spasiteľa 

Ježiša Krista. 

 

 

 10 00 

 

 

15 30 

 

 

Svätá liturgia 

Veľké svätenie vody 

myrovanie 

 

Svätá liturgia 

Veľké svätenie vody 

myrovanie 
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Kostol sv.  

Heleny  

 

 

Piešťany 

 

 

 

Utorok 

7.1. 
Porazdenstvo Bohozjavenia. 

Zhromaždenie k svätému 

a slávnemu Pánovmu 

prorokovi,predchodcovi 

krstiteľovi Jánovi. 

 

 

17 30 

 

 

 

Svätá liturgia 

 

 

 

 

 

Kostol sv.  

Heleny 

 



Štvrtok 

19.1. 
Svätý mučeník Poyeukt. 

 

17 30 

 

 

Svätá liturgia 

 

 

 

 

 

Kostol sv.  

Heleny 

 

 

Nedeľa po Osvietení 

12.1. 
Svätá mučeníca Tatiana. 

 

 

10 00 
 

 

 

Svätá liturgia 

 

 

*za farnosť 

 
 

Kostol 

sv. Heleny 
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