
PONDELOK 8. máj
Apoštol a evanjelista Ján Teológ
Sk 10, 1 – 16, zač. 24; Jn 6, 56 – 69, zač. 
24 (HS: 227, 236, 380; PZ: 192, 203, 359)
07.00 za uzdravenie Júlie
UTOROK 9. máj
Prenesenie úctyhodných ostatkov 
svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry 
do mesta Bari
Sk 10, 21 – 33, zač. 25; Jn 7, 1 – 13, zač. 
25 (HS: 227, 236, 381; PZ: 192, 203, 361)
18.00 + z rod. Kočišovej a Čelovskej
STREDA 10. máj
Polovica Päťdesiatnice. Apoštol Šimon 
Horlivec
Sk 14, 6b – 18, zač. 34; Jn 7, 14 – 30, 
zač. 26 (HS: 227, 238, 383; PZ: 192, 
205, 362)
18.00 + z rod. Lazorčákovej: Ján, Ján, 
Mária
ŠTVRTOK 11. máj
Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko
Sk 10, 34 – 43, zač. 26; Jn 8, 12 – 20, 
zač. 29 (HS: 192, 227, 238; PZ: 192, 
205, 364)
18.00 + Mária Štofanová 
PIATOK 12. máj
Biskupi Epifanos a Germanos
Sk 10, 44 – 11, 10, zač. 27; Jn 8, 21 – 30, 
zač. 30 (HS: 227, 238; PZ: 192, 205)
18.00 + Štefan Gajdoš
SOBOTA 13. máj
Mučenica Glykéria
Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 8, 31 – 42a, 
zač. 31 (HS: 227, 238; PZ: 192, 205)
07.00 + z rod. Borošovej a Turčíkovej
NEDEĽA 14. máj
Piata nedeľa po Pasche – o Samaritánke
Sk 11, 19 – 26. 29 – 30, zač. 28; Jn 4, 5 – 
42, zač. 12(HS: 147, 227, 238, 239; PZ: 
100, 192, 205, 206)
Hlas 4.; 11.00 hod.

PONDELOK 15. máj
Prepodobný Pachómios Veľký
Sk 12, 12 – 17, zač. 30; Jn 8, 42 – 51, 
zač. 32 (HS: 227, 238; PZ: 192, 205)
07.00 + Ján, Jolana, Helena, František, 
František
UTOROK 16. máj
Prepodobný Teodor Posvätený
Sk 12, 25 – 13, 12, zač. 31; Jn 8, 51 – 59, 
zač. 33 (HS: 227, 238; PZ: 192, 205)
18.00 + Konštantín, Anton, Jozef, 
Jozef, Mária
STREDA 17. máj
Zakončenie Polovice Päťdesiatnice
Sk 13, 13 – 24, zač. 32; Jn 6, 5 – 14, zač. 
18 (HS: 233; PZ: 199)
18.00 + Jozef
ŠTVRTOK 18. máj
Mučeník Teodot
Sk 14, 20b – 27, zač. 35; Jn 9, 39 – 10, 9, 
zač. 35a (HS: 147, 227, 239; PZ: 100, 
192, 206)
18.00 za uzdravenie kňaza Jozefa
PIATOK 19. máj
Hieromučeník Patrik 
Sk 15, 5 – 34, zač. 36; Jn 10, 17 – 28a, 
zač. 37 (HS: 147, 227, 239; PZ: 100, 
192, 206)
07.00 + Ján Biščák
SOBOTA 20. máj
Mučeník Tallelaios
Sk 15, 35 – 41, zač. 37; Jn 10, 27 – 38, 
zač. 38 (HS: 147, 227, 239; PZ: 100, 
192, 206)
Metropolitná púť do Krakova
NEDEĽA 21. máj
Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom
Apoštolom rovní Konštantín a Helena
Sk 16, 16 – 34, zač. 38; Jn 9, 1 – 38, zač. 
34 (HS: 148, 184, 227, 241; PZ: 101, 
141, 192, 208)
Hlas 5.; 08.00 hod.

zdroj: Slovo

V priebehu tohto týždňa som zažil jednu úsmevnú situáciu, ktorá mi pripomenula 
príbeh dnešného nedeľného evanjelia. Prechádzal som popri čakárni istého pána 
doktora, ktorá je pravidelne plne obsadená pacientami a dosť ľudí často obsadzuje 
aj lavičky na chodbe, mimo hlavnej čakárne. Zrazu sa dvere ordinácie otvorili, 
(všetci v tej chvíli spozorneli, pripravili sa k pozícii – pozor, štart) a sestrička, 
ktorá z dverí  vykukla, povedala jedno meno. Šťastlivec mohol vstúpiť dnu a 
ostatným neostávalo nič iné, len trpezlivo čakať ďalej. 
Keď sa táto spomínaná situácia odohrávala, naozaj mi tá sestrička pripomenula 
postavu anjela z dnešného evanjeliového príbehu. Z času na čas totiž zostupoval 
anjel do nádrže zvanej Betsaida a rozvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej 
vody, bol uzdravený. Preto každý deň množstvo chorých ľudí, slepých, chromých 
aj ochrnutých čakalo nablízku pripravení vyštartovať, keby videli zvírenú vodu. 
Medzi nimi ležal jeden človek chorý už tridsaťosem rokov. Keď si ho Ježiš všimol 
a dozvedel sa, ako dlho je už chorý, opýtal sa ho, či chce ozdravieť. A tu zaznela 
veta, ktorá ma veľmi často osloví a zároveň aj schladí: „Pane, nemám človeka, čo 
by ma spustil do nádrže, keď sa zvíri voda.“
Niet človeka, ktorý by pomohol. Smutné konštatovanie. Rozmýšľam nad tým, 
koľkých ľudí som už takto v živote mohol sklamať. Koľkí s nádejou očakávali 
moju pomoc a nedočkali sa jej. Rozmýšľam aj nad tým, z koľkých ľudí som ja 
ostal sklamaný, keď som sa nádejal, že mi pomôžu, a nestalo sa tak. My, ľudia, 
žijeme vedľa seba v civilizovanej a vyspelej spoločnosti. Považujeme sa za 
uvedomelých, dokonca sme si v rodinných kruhoch blízki, a napriek tomu máme 
medzi sebou toľko vzájomných zranení a sklamaní.
Chvála Bohu, do všetkých tých vzájomných sklamaní môže vstúpiť Ježiš. A nielen 
môže, ale aj potrebuje vstúpiť. Všetci potrebujeme byť uzdravení nielen z problé-
mov, ktorými trpíme, ale aj zo sklamaní, ktoré si navzájom spôsobujeme, a z 
beznádeje. 
Tridsaťosem rokov je veľmi dlhá doba. Verím, že nikto z nás nebude musieť tak 
dlho čakať na pomoc, ktorú potrebuje. Aby sa tak mohlo stať, od začiatku našich 
starostí a trápení, či už menších alebo vážnejších, sa spoliehajme viac na Pána, ako 
na človeka. Na povzbudenie odporúčam prečítať si Žalm 118, hlavne verše 8 a 9. 

o. Marek
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Keď niet nikoho 



V novozákonných spisoch sa stretáme s dvojitou podobou 
jeho mena. V Matúšovom a Markovom evanjeliu sa 
nazýva Šimon Kananejský (Mt 10, 4; Mk 3, 18), kým v 
Lukášovom evanjeliu a Skutkoch apoštolov sa označuje 
gréckym prímenom Zelotes (Lk 6, 13; Sk 1, 13). V skutoč-
nosti sú obe označenia rovnocenné, pretože znamenajú tú 
istú vec: v hebrejčine slovo qaná znamená byť žiarlivý, 
zanietený a dá sa to povedať jednak o Bohu, ktorý je 
žiarlivý na ľud, ktorý si vybral (porov. Ex 20, 5), a jednak 
o ľuďoch, ktorí dokážu byť horliví v službe jedinému 
Bohu s plnou odovzdanosťou ako Eliáš (porov. 1 Kr 19, 
10). Je teda celkom možné, že aj keď tento Šimon nepatril 
k zelótom, bol prinajmenšom charakterizovaný ako zelóta 

– horlivý pre židovskú identitu, pre Boha, pre jeho ľud a pre Boží zákon. Ak sa veci 
majú tak, Šimon sa kladie ako protipól voči Matúšovi, ktorý naopak, ako mýtnik, 
vyšiel z prostredia, pokladaného za celkom nečisté. Jasný znak toho, že Ježiš 
povoláva svojich učeníkov a spolupracovníkov z najrozličnejších spoločenských a 
náboženských vrstiev bez akéhokoľvek obmedzenia. Zaujímajú ho ľudia, nie 
spoločenské zaradenia alebo etiketa! Podľa tradície to bol Šimon, kto pozval Ježiša 
na svadbu do Kány Galilejskej, kde urobil Kristus prvý zázrak premenenia vody na 
víno. O jeho účinkovaní sa nezachovalo veľa správ. Na základe niektorých vážnych 
prameňov historici pripúšťajú možnosť, že hlásal evanjelium v Egypte a Perzii a že 
zakončil svoje apoštolské pôsobenie mučeníckou smrťou v Mezopotámii.

► Prepolovenije. V stredu 10. mája je Prepolovenije – Stred Päťdesiatnice, 
liturgický program sa v tento deň nijako nemení.  
► Sviatok bl. V. Hopka. Vo štvrtok 11. mája je sviatok jedného z našich blaho-
slavených biskupov –  hieromučeníka Vasiľa Hopka a zároveň je to aj 80. výročie 
jeho biskupskej vysviacky.
► Fatimské výročie. 11. mája sa o 17.30 hod. uskutoční v Katedrálnom chráme 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove, hudobno-poetický program s názvom Zázrak v údolí 
Cova da Iria. Reflektuje tému fatimského zjavenia a je obsadený umelcami 
špičkovej kvality (Ján Babjak, sólista opery SND; Miroslav Dudík, husľový 
virtuóz; Vladimír Dobrík, spev; Martina Ovečková, klavírny a organový sprievod 
a Zbor sv. Jakuba). 
► Sväté liturgiu v nedeľu 14. mája: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec. V túto nedeľu je Archieparchiálna odpustová slávnosť v Hrabskom – 
rodisku bl. hieromučeníka Vasiľa.  
► Sväté liturgiu v nedeľu 21. mája: 08.00 Ľubovec; 09.30 Ruské Pekľany; 
11.00 Janov    
► Púť do Krakova. Všetkých srdečne pozývame  na 8. metropolitnú púť Gréc-
kokatolíckej cirkvi do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagnievni-
koch. Pravdepodobný odchod bude ráno asi o 04.30 hod. Cena cestovného je 15 
eur na osobu. 

Preto vás nemôžem dostatočne dôrazne napomínať, aby ste pri svätej spovedi 
najväčšiu váhu kládli na vzbudenie úprimnej ľútosti. Už pred svätou spoveďou treba 
mocne prosiť Pána Boha o milosť dobrej spovede, najmä o milosť čistej úprimnej 
ľútosti, lebo bez ľútosti sa nikomu neodpustí ani najmenší hriech.
Ako rozoznať, či máme ľútosť alebo nie?
Márnotratný syn po tom, čo ho otec prijal naspäť do svojej milosti, nikdy ani len 
nepomyslel znovu opustiť otcovský dom. Magdaléna a iná hriešna žena, ktorú Židia 
priviedli k Ježišovi a chceli ju ukameňovať pre hriech cudzoložstva, keď počula z 
Ježišových úst slová: „Odpúšťajú sa ti hriechy, ale viac nehreš,“ skutočne viac 
nehrešila, ale kajala sa. Polepšenie života je istý znak ľútosti a dobrej spovede.
Ak sa opilec po spovedi už neopíja, zlodej viac nekradne, klebetník a ohovárač si 
dáva pozor na jazyk, dievča alebo chlapec sa chránia od takých priateľstiev a príleži-
tostí (krčmy, nočné zábavy, tance a pod.), kde sa už poškvrnili, alebo kde by ľahko 
mohli pošpiniť svoju dušu, to je znakom pravdivej ľútosti, a teda dobrej spovede. 
U koho takých znakov niet, kto sa po spovedi vracia k svojim starým hriechom, tam 
nemôže byť ani reči o pravdivej ľútosti, o dobrej spovedi. Duša takého kresťana sa v 
spovedi nielenže neočistila od hriechov, ale naopak, obťažila sa novým hriechom 
svätokrádežnej spovede. 
Dobrá svätá spoveď je pre človeka najväčším dobrodením!
Aká nebeská sladkosť, aká radosť a pokoj napĺňajú dušu človeka po dobrej svätej 
spovedi; už tu na zemi Pán stonásobne vynahrádza kajúcemu hriešnikovi – za 
maličkú obetu, ktorú priniesol svätou spoveďou. Skús a uvidíš, že ten deň bude 
jedným z najkrajších v tvojom živote. 
Aby spravil svätú spoveď pre slabého človeka čo najľahšou, Pán Boh nežiada to, čo 
by žiadať mohol, aby človek svoje hriechy vyznal pred ľuďmi; len pred jedným 
človekom, nie pred hocijakým, ale pred kňazom, ktorého si Pán Boh vyvolil k 
takému vznešenému stavu – „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ 
(Jn 15, 16), kto sa mnohoročným štúdiom a modlitbami pripravoval ku kňazskému 
stavu a ktorý nemá prísnejšiu povinnosť, ako spovedajúceho sa človeka s otcovskou 
láskou vypočuť, dať mu zodpovedajúce poučenie a o tom, čo si v spovedi vypočul, 
nikdy za nijakých podmienok, ani pod hrozbou smrti, nepovedať. 
Túto náuku môžeme zhrnúť v nasledujúcich bodoch:
1) Očami duše prezrime naše spovede od prvej po poslednú a rozmýšľajme, 
či všetky boli dobré. Či sme nezatajili akýkoľvek hriech, možno ešte v mladosti.
2) Či naša ľútosť bola pravdivá, či vychádzala zo srdca. Či bola umocnená 
pevnou vôľou napraviť sa, alebo sme ľutovali len jazykom, slovami?
3) K tohtoročnej paschálnej spovedi sa pripravme čo najlepšie, napravme 
chyby minulých spovedí, ktorých sme sa v nich dopustili.
Odteraz pristupujme k spovedi častejšie (nielen raz za rok) a stále tak, akoby to bola 
posledná spoveď v našom živote, po ktorej by sme mali hneď zomrieť, postaviť sa 
na Božom súde, na ktorom sa rozhodne o našej večnosti.

(pokračovanie v ďalšom čísle)

Jeden z pastierskych listov napísal vladyka Gojdič počas svojho biskupského 
pôsobenia práve k obdobiu Veľkého pôstu a dobrej príprave na veľkonočné 
sviatky. Aj v tomto čísle uverejňujeme jeho pokračovanie. 

Duchovné otáznikyOznamy

Svätý apoštol Šimon Horlivec

Od prešovského biskupa
Milovaní moji veriaci!


