
PONDELOK 4. máj
Mučenica Pelágia
Sk 10, 1 – 16, zač. 24; Jn 6, 56 – 69, zač. 
24; (HS: 227, 236; PZ: 192, 203) 
za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

UTOROK 5. máj
Mučenica Irena
Sk 10, 21 – 33, zač. 25; Jn 7, 1 – 13, zač. 
25; (HS: 227, 236; PZ: 192, 203)
+ Mária, Ján, Ján

STREDA 6. máj
Polovica Päťdesiatnice. Spravodlivý a 
veľmi trpezlivý Jób
Sk 14, 6b – 18, zač. 34; Jn 7, 14 – 30, 
zač. 26; (HS: 227, 238; PZ: 192, 205) 
+ František Boroš

ŠTVRTOK 7. máj
Spomienka na znamenie svätého 
Kríža v Jeruzaleme
Sk 10, 34 – 43, zač. 26; Jn 8, 12 – 20, 
zač. 29; (HS: 227, 238; PZ: 192, 205) 
+ Helena Gumanová
  
PIATOK 8. máj
Apoštol a evanjelista Ján. Voľnica
Sk 10, 44 – 11, 10, zač. 27; Jn 8, 21 – 30, 
zač. 30; (HS: 238, 380; PZ: 205, 359)  
za zdravie a požehnanie Jozefa, 
Zlatice, a Richarda
  
SOBOTA 9. máj
Prenesenie ostatkov Mikuláša 
Divotvorcu do Bari
Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 8, 31 – 42a, 
zač. 31; (HS: 238, 381; PZ: 205, 361)  
+ Anna

NEDEĽA 10. máj
Piata nedeľa po Pasche – O Samari-
tánke. Apoštol Šimon Horlivec
Sk 11, 19 – 26, 29 – 30, zač. 28; Jn 4, 5 
– 42, zač. 12; (HS: 147, 238, 383; PZ: 
100, 205, 362)

PONDELOK 11. máj
Posviatok Polovice Päťdesiatnice 
Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko
Sk 12, 12 – 17, zač. 30; Jn 8, 42 – 51, 
zač. 32; (HS: 227, 238, 192; PZ: 192, 
205, 364)
+ Helena Paločková

UTOROK 12. máj
Biskupi Epifanios a Germanos
Sk 12, 25 – 13, 12, zač. 31; Jn 8, 51 – 59, 
zač. 33; (HS: 227, 238; PZ: 192, 205)
+ Štefan a Mária Falatovci

STREDA 13. máj
Zakončenie Polovice Päťdesiatnice 
Mučeníca Glykéria
Sk 13, 13 – 24, zač. 32; Jn 6, 5 – 14, zač. 
18; (HS: 227, 238; PZ: 192, 205)
za zdravie a požehnanie Alenky

ŠTVRTOK 14. máj
Mučeník Izidor
Sk 14, 20b – 27, zač. 35; Jn 9, 39 – 10, 9, 
zač. 35; (HS: 227, 239; PZ: 192, 206)
+ Helena Gumanová

PIATOK 15. máj
Prepodobný Pachómius Veľký
Sk 15, 5 – 34, zač. 36; Jn 10, 17 – 28a, 
zač. 37; (HS: 227, 239; PZ: 192, 206)
za zdravie a požehnanie rodiny Turčí-
kovej, Slebodníkovej a manželov 
Rodrigézovcov

SOBOTA 16. máj
Prepodobný Teodor Posvätený
Sk 15, 35 – 41, zač. 37; Jn 10, 27 – 38, 
zač. 38; (HS: 227, 239; PZ: 192, 206)
+ František, František

NEDEĽA 17. máj
Šiesta nedeľa po Pasche – O slepom 
Apoštol Andronik
Sk 16, 16 – 34, zač. 38; Jn 9, 1 – 38, zač. 
34; (HS: 227, 241; PZ: 192, 208)

zdroj: Slovo

    Keď som sa jeden večer počas týždňa trochu modlil pred Eucharistiou v chráme, okrem 
iného som pocítil túžbu odovzdať Bohu tú chvíľu s ním aj seba samého. A kdesi v pozadí 
tej myšlienky odovzdať sa Ježišovi, vynorila sa aj otázka, čo všetko je na mne ešte nedo-
konalé a za čo by som sa aj teraz mohol modliť, aby nastala zmena. Neverili by ste, čo mi 
na to Ježiš povedal . Vyvinul sa z toho celkom zaujímavý rozhovor:
„Keď chceš vedieť, čo všetko na tebe potrebuje zmenu, stačí sa opýtať tvojej manželky 
(pozn. alebo manžela , alebo sa spýtaj detí, alebo podriadených, alebo nadriadeného...). 
Aký dlhý by bol jej zoznam vo všetkom, s čím je na tebe nespokojná? A keď ona svojím 
telesným zrakom vidí toľko vecí, ktoré by na tebe potrebovali zmenu, čo myslíš, koľko 
toho vidím ja?“ Aký dlhý by bol môj zoznam? (Mierne povedané, to so mnou celkom 
zakývalo.) 
„Rozumieš mi?“ pýtal sa Ježiš. „Ja ti nikdy taký zoznam nevystavím. To nie je spôsob, aký 
používam, aby bol niekto premenený.“
„ Takže napriek tomu, aký som, máš stále o mňa záujem?“ pýtam sa.
„A tvoja žena?“ pýtal sa on. „Nechala ťa? Má o teba stále záujem? Prečo asi?“
„Lebo ma miluje,“ hovorím, „iné vysvetlenie na to nemám.“
„ No vidíš. Ak človek dokáže milovať iného napriek chybám, ktoré má, ja by som to neve-
del? Ty ani nevieš, aká veľká je moja láska oproti tej ľudskej, pozemskej. Láska sa netvári, 
že nevidí chyby, neprehliada ich, len ich presahuje.“ 
    Za sebou už máme Nedeľu Vzkriesenia, Tomášovu nedeľu aj Nedeľu myronosičiek 
a čaká nás Nedeľa o ochrnutom. Až do sviatku Pánovho Nanebovstúpenia prežívame 
obdobie úplne iných štyridsiatich dní, ako boli tie pôstne pred Paschou. V evanjeliu 
Nedele o ochrnutom, ktoré na nás čaká najbližšiu nedeľu, Ježiš príde Ovčou bránou 
k rybníku, kde je množstvo chorých chromých, slepých a ochrnutých. Všetci sa pozerajú 
na vodu ako rybári, keď majú „nahodené“, kedy príde záber. Kto si všimne ako prvý, že sa 
zvíri voda, aby do nej vbehol a bol uzdravený? Pomedzi nich v tej istej chvíli prechádza 
ten, ktorý posiela svojich anjelov tam, kde len chce (práve Boží anjel totiž prichádzal 
zvíriť vodu). Ale na neho nehľadí nikto. Nerobme tú istú chybu. Oproti všetkým tým 
ľuďom z evanjelia máme výhodu, že už dávno vieme, kto je a aký je Ježiš. On vstal 
z mŕtvych nie pre seba (tak ako pre seba nezomrel), ale preto, aby bol s nami. Prechádza 

pomedzi nás a svojím pohľadom nás hľadá. On svoj 
pohľad stále upiera na nás. A nie je to hocijaký pohľad. 
Je to pohľad túžby. Po nás, po našom živote, po 
vzájomnej každodennej blízkosti. Napriek tomu, akí 
sme. Lebo tak sa pozerá láska. Tá Božia prevyšuje 
všetky nedokonalosti, ktoré vidí.
    Požehnaný čas Pánovho pohľadu na nás a nášho 
pohľadu na neho vám praje 

otec  Marek
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► Slávenie bohoslužieb. Naďalej zostáva v platnosti zákaz verejných bohoslužieb 
a chrám tak zostáva v priebehu týždňa otvorený k súkromnej modlitbe v čase od 08.00 
do 09.00 a v nedeľu od 15.00 do 16.00. Zmenu včas oznámim.   
► Modlitba v domácej cirkvi. Pripomínam, že aj keď sa nedá ísť do chrámu, nech nepre-
jde ani jedna nedeľa bez toho, aby ste sa modlili svätú liturgiu alebo omšu doma pri televí-
zii, rádiu alebo internete. Ak je to možné, tak aj v priebehu týždňa (o to skôr, že nemusíte ísť 
do chrámu, ale máte liturgiu u vás doma). Pri rodinnom slávení je vhodné prestrieť na stôl 
čistý obrus, do stredu položiť kríž, zapáliť sviecu, položiť Sväté písmo. Tiež je vhodné 
slušne sa obliecť, odložiť mobilný telefón a zapájať sa do jednotlivých častí recitovaním 
alebo spevom.
► Výročie Prešovského soboru. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku si 28. apríla 
pripomenula smutné 70. výročie tzv. Prešovského soboru, ktorým oficiálne a verejne 
vyvrcholila likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu. Vzhľadom 
na trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, sa všetky spomienkové 
slávnosti posúvajú na neskôr. 
► Prenosy liturgií. Pripomínam tým, ktorí majú doma internet, aby pustili svojím 
starším domácim (rodičom, starým rodičom) prenosy, ktoré idú na internete, či už 
cez počítač, alebo ak viete prepojiť internet s televízorom alebo na tabletoch. Na 
stránke www.logos.tv (živé prenosy), idú každý deň priame prenosy gréckokatolíc-
kych bohoslužieb z Prešova, Košíc, Bratislavy, Michaloviec, Ľutiny, Litmanovej 
a Klokočova.
► Mariánsky mesiac. Začal sa mesiac máj, zasvätený úcte Presvätej Bohorodičky. 
V chrámoch sme sa v tomto čase modlili májové pobožnosti. Pozývam vás však aj 
naďalej v prvom rade k modlitbe posvätného ruženca vo večerných hodinách spolu 
v rodine za pomoc pre zomierajúcich po celom svete aj za tých, ktorí pomáhajú 
a slúžia nakazeným, a tiež za zastavenie nákazy. Ak je to možné, tak sa pritom 
pomodlite aj časť z molebenu alebo časť z Akatistu k Presvätej Bohorodičke. 

Oznamy
Vo štvrtok 30. apríla sme si pripomenuli 20. výročie svätorečenia apoštolky 
Božieho milosrdenstva sestry Márie Faustíny Kowalskej. Pri tejto príležitosti 
prinášame slovo sv. Jána Pavla II. o sv. Faustíne Kowalskej a príbeh jedného 
zo zázrakov, vďaka ktorému bola sestra Faustína vyhlásená za blahoslavenú 
a svätú. 

    „Dnes zakúšam naozaj veľkú radosť, že celej Cirkvi môžem ukázať život 
a svedectvo sestry Faustíny Kowalskej ako Boží dar pre dnešnú dobu. Božia 
prozreteľnosť zariadila, že život tejto pokornej dcéry poľskej zeme bol úzko spoje-
ný s dejinami 20. storočia, ktoré sa nedávno skončilo. Kristus jej zveril svoje 
posolstvo milosrdenstva v rokoch medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Ježiš 
povedal sestre Faustíne: ,Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa s dôverou neobráti na 
moje milosrdenstvoʻ (Den. 300). Čo nám prinesú nastávajúce roky? Aká bude 
budúcnosť človeka na zemi? Nie je nám dané vedieť to. Je však isté, že napriek 
ďalším úspechom nebudú, žiaľ, chýbať ani bolestné skúšky. Ale svetlo Božieho 
milosrdenstva, ktoré Boh chcel nanovo zveriť svetu skrze charizmu sestry Faustí-
ny, bude osvetľovať ľudské cesty v treťom tisícročí. Svätorečenie sestry Faustíny 
je mimoriadne presvedčivé. Týmto svätorečením chcem dnes odovzdať posolstvo 
milosrdenstva novému tisícročiu. Odovzdávam ho všetkým ľuďom, aby sa učili 
poznávať skutočnú tvár Boha i skutočnú tvár človeka.“ (Rím, 30. apríl 2000)

    Jedno zo zázračných uzdravení, ktoré boli použité k vyhláseniu sestry Faustíny 
za blahoslavenú a svätú, zažila Američanka Maureen Diganová, ktorú náhle 
postihla veľmi vážna, pomalá choroba končiaca smrťou – lymfedém dolných 
končatín. 
    Do svojich 15 rokov žila Maureen normálnym, zdravým životom. Potom ocho-
rela a v priebehu nasledujúcich desiatich rokov podstúpila desiatky operácií. 
Priatelia a príbuzní jej odporučili, aby sa modlila a dôverovala Bohu. Maureen 
však nijako nemohla pochopiť, prečo Boh na ňu dopustil takúto ťažkú chorobu 
a úplne stratila vieru v Boha. Napokon si zhoršenie jej zdravotného stavu vyžiada-
lo amputáciu nohy. Lekári neskôr jej odporučili amputovať aj druhú nohu. Raz 
večer, keď Maureen bola v nemocnici, jej manžel pozeral film o Božom milosr-
denstve. Vtedy nadobudol presvedčenie o tom, že jeho manželka môže byť vylie-
čená na príhovor svätej Faustíny. Bob presvedčil Maureen a lekárov, aby mohla ísť 
do Svätyne sv. Faustíny. 
    Do Poľska pricestovali 23. marca 1981 a Maureen išla na spoveď. Po prvý raz 
od svojho detstva. Keď prišla do chrámu, cynicky poznamenala: „Dobre, Faustína, 
prišla som sem z ďaleka, teraz niečo urob…“ A hneď dostala odpoveď: „Ak ma 
žiadaš o pomoc, dám ti ju.“ Zrazu Maureen pocítila veľký pokoj a teplo. Zdalo sa 
jej, že všetka bolesť z tela vyteká von a jej opuchnutá noha, ktorá bola po amputá-
cii kratšia, dorástla do svojej normálnej dĺžky. Keď sa vrátila do USA, bola vyše-
trená a prehliadnutá piatimi nezávislými lekármi. Dospeli k rovnakému záveru, že 
bola úplne uzdravená. Nebolo žiadne medicínske vysvetlenie pre náhle uzdravenie 
z nevyliečiteľnej choroby. Nazbierané dokumenty o zázraku boli preskúmané 
v piatimi lekármi vymenovanými Cirkevnou kongregáciou pre kauzy svätých, 
odovzdané na preverenie tímu teológov, a nakoniec tímu kardinálov a biskupov. 
Všetkými bolo vyliečenie potvrdené ako zázrak.

 
zdroj: milosrdenstvo.sk

Svätá mučenica Pelágia

Výročie apoštolky Božieho milosrdenstva

Jej meno má grécky pôvod a znamená „morská“. Pochádzala z Tarzu a žila 
v 3. storočí. Podľa legendy bola Pelágia zasnúbená s adoptívnym synom cisára 
Diokleciána. Po krste, ktorý jej udelil biskup Klinon, svojho snúbenca opustila. On 
pochopil, že ju neprinúti, aby sa stala jeho ženou, a aj z ľútosti nad mukami, ktoré 
ju čakali, sa sám prebodol mečom. Dioklecián si Pelágiu predvolal. Vtedy jej 
matku pochytil obrovský hnev, svoju dcéru spútala a odviedla ju na súd k samotné-
mu imperátorovi s obvinením, že je kresťanka a že je zodpovedná za smrť mladého 
cároviča. Dioklecián sa nadchol jej krásou a chcel ju od viery v Krista odvrátiť, 
sľuboval jej rôzne pozemské blahá. Dokonca ju chcel urobiť svojou prvou ženou. 
No svätá panna mu odvetila: „Nemúdro rozmýšľaš, kráľu, keď toto hovoríš. Vedz, 
že nesplním tvoju prosbu, lebo mojím ženíchom je Kristus, nebeský Kráľ. Neže-
lám si tvoj kráľovský, márny a dočasný veniec, lebo v kráľovstve môjho nebeské-
ho Ženícha mám pripravené tri nevädnúce vence. Prvý za vieru, lebo som celým 
svojím srdcom uverila v pravého Boha; druhý sa čistotu, lebo som mu sľúbila 
svoje panenstvo; tretí za mučeníctvo, lebo chcem za neho prijať každú muku 
a svoju dušu položiť na znak mojej lásky k nemu.“
Vtedy sa Dioklecián rozzúril a svätú Pelágiu rozkázal umučiť v rozžeravenom 
medenom teľati. No ona svojim mučiteľom nedovolila dotknúť sa jej a sama so 
znamením kríža vošla do pece. Počas mučenia z jej tela vychádzala krásna vôňa 
ako myro a naplnila celé mesto. Stalo sa to približne v roku 290.


