
PONDELOK 4. október
Hieromučeník Hierotej 
Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Lk 6, 24 – 30, 
zač. 25; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 za zdravie a požehnanie Márie 
Baranovej

UTOROK 5. október
Mučeníca Charitína 
Flp 2, 16b – 23, zač. 242; Lk 6, 37 – 45, 
zač. 27; (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + Alojz, Margita, Ján

STREDA 6. október
Apoštol Tomáš
1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 20, 19 – 31, 
zač. 65; (HS: 282; PZ: 254)
18.00 + Jozef, Imrich, Stanislav, 
Verona, Mária, Helena

ŠTVRTOK 7. október
Mučeníci Sergej a Bakchus
Flp 3, 1 – 8, zač. 244; Lk 7, 17 – 30, zač. 
31; (HS: 157; PZ: 112)
18.00 za zdravie a požehnanie Veroni-
ky a Márie

PIATOK 8. október
Prepodobná Pelágia
Flp 3, 8b – 19, zač. 245; Lk 7, 31 – 35, 
zač. 32; (HS: 159; PZ: 114)
18.00 + z rodiny Pavlovičovej

SOBOTA 9. október
Apoštol Jakub Alfejov
2 Kor 1, 8 – 11, zač. 168; Lk 5, 27 – 32, 
zač. 20; (HS: 283; PZ: 255)
07.00 + František

NEDEĽA 10. október
20. nedeľa po Päťdesiatnici. Pamiatka 
svätých otcov 7. všeobecného snemu
Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Lk 7, 11 – 16, 
zač. 30; (HS: 144, 285; PZ: 99, 257)
Hlas 3; 11.00 hod. 
 

PONDELOK 11. október
Apoštol Filip, jeden zo siedmich 
diakonov
Flp 4, 10 – 23, zač. 248; Lk 7, 36 – 50, 
zač. 33; (HS: 154, 286; PZ: 108, 258)
07.00 + Peter

UTOROK 12. október
Mučeníci Probus, Tarach a Andronik
Kol 1, 1 – 2. 7 – 11, zač. 249; Lk 8, 1 – 
3, zač. 34; (HS: 155; PZ: 109)
18.00 na úmysel darcu

STREDA 13. október
Mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika
Kol 1, 18 – 23, zač. 251; Lk 8, 22 – 25, 
zač. 37; (HS: 156; PZ:111)
18.00 + Konštantín, Anton, Peter, Ján, 
Anatolij, Jozef

ŠTVRTOK 14. október
Prepodobná Paraskeva Trnovská
Kol 1, 24 – 29, zač. 252; Lk 9, 7 – 11, 
zač. 41; (HS: 157, 288; PZ: 112, 260)
18.00 + Mária Gajdošová

PIATOK 15. október
Prepodobný Eutymios Nový
Kol 2, 1 – 7, zač. 253; Lk 9, 12b – 18a, 
zač. 42; (HS: 159; PZ: 114)
18.00 + Jozef Lech

SOBOTA 16. október
Mučeník Longín Stotník
2 Kor 3, 12 – 18, zač. 174; Lk 6, 1 – 10, 
zač. 22; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + z rod. Šoltýsovej

NEDEĽA 17. október
21. nedeľa po Päťdesiatnici. Prorok 
Ozeáš
Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Lk 8, 5 – 15, 
zač. 35; (HS: 147; PZ: 100)
Hlas 4; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

Liturgický program

    Dnešná prvá októbrová nedeľa v sebe nesie jednu výnimočnosť. Prvýkrát slávime nový 
mariánsky sviatok ustanovený pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku. Názov sviatku 
je Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína. 
Nový sviatok sa bude sláviť každoročne v prvú októbrovú nedeľu. Sviatok bol ustanove-
ný špeciálnym dekrétom pri príležitosti 350. výročia slzenia zázračnej ikony v Klokočove. 
    Celé 17. storočie bolo poznačené vojnami na území Mukačevskej eparchie. V tzv. kuruc-
kých vojnách medzi sebou bojovali na jednej strane maďarskí magnáti kalvínskej viery a na 
druhej strane habsburské katolícke vojská. Obe strany sa vzájomne ničili a nešetrili ani 
chrámy a kláštory. Podobný osud postihol aj klokočovský chrám. Bola pravdepodobne 
nedeľa alebo sviatok, pretože v chráme bolo veľa ľudí. Zišli sa, lebo už počuli o slzení ikony 
Bohorodičky, namaľovanej na drevenej doske a umiestnenej na ikonostase pri cárskych 
dverách. Slzenie trvalo už niekoľko dní. Ľudia v chráme ani nespozorovali, kedy do dediny 
vošlo maďarské kalvínske vojsko. Spamätali sa až vtedy, keď vojsko s krikom vbehlo do 
chrámu a začalo nožmi a bajonetmi rezať ikony. Keď zastali pred ikonou Bohorodičky, v jej 
očiach uvideli slzy. Vojak zdvihol bajonet, aby prebodol ikonu, a vtedy mnohí ľudia videli, 
že z očí na ikone slzy začali tiecť cícerkami. Nevie sa, či vyľakaný vojak odstúpil od ikony, 
či mu prítomní ľudia zastali cestu k ikone, ktorú narýchlo vytrhli z ikonostasu a utiekli s ňou 
do lesa. Pravdepodobne stalo sa to druhé, pretože vojaci podpálili chrám a ten zhorel. Ikona 
bola zachránená, aby ďalším pokoleniam priniesla odkaz zázraku.
    Prečo spomínam túto udalosť? Lebo sa nádherne prepája so slovami nedeľného evan-
jelia. Ježiš v ňom hovorí: „Milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za 
to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý 
aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 35 – 36) 
   Čo by sme chceli, aby sa stalo ľuďom, čo takto znesvätili ikony a zničili celý 
chrám. Alebo v niektorých prípadoch z dnešnej doby, keď boli chrámy vykradnuté, 
znesvätené a zneuctená bola aj Najsvätejšia Eucharistia? Najradšej by sme boli, keby 
títo ľudia zakúsili Boží trest priamo na mieste. Keby ich zasiahol blesk, keby im 
ochrnuli ruky alebo keby sa im prihodilo iné zlo, aby tak spoznali, že spáchali ťažký 
priestupok a že Boh sa vysmievať nedá. Možnože len veľmi výnimočne sa stanú aj 
také veci, ale zvyčajne sa nestane to, čo by sme podľa vlastnej spravodlivosti chceli. 
Prečo? Lebo to vyšlo od neho – od Pána, že miluje svojich nepriateľov. On nebude 
v evanjeliu hovoriť jedno, a potom v živote robiť druhé. A Mária koná rovnako ako 
jej Syn. Ako prvá úplne dokonale zrkadlí Ježišov postoj a napĺňa Božie slovo.  
    Milovať nepriateľov je výzva, ktorú nielen môžeme, ale aj máme napĺňať všetci 
a v každej dobe. Aj dnes je spoločnosť rozdelená mnohými názormi a postojmi. Aj 
dnes sa znesväcujú chrámy nášho ľudského tela nečistotou a potratmi. A chvála 
Bohu, že on na naše hriechy neodpovedá bleskami. Vie, že jediný účinný liek na 
všetky tieto hrôzy je láska. Odpúšťajme teda, žehnajme, modlime sa a láskou odpo-
vedajme na zlobu hriechu okolo nás. Inej cesty, ako nám ukázali Ježiš a Mária, niet.

otec  Marek
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Milujte svojich nepriateľov Lk 6, 31 – 36 



► Poďakovanie otcov biskupov. Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí 
svojou pomocou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie 
patrí policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušní-
kom zložiek štátu. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej 
republiky i miestnym samosprávam. Ďakujeme organizátorom, architektom, stavební-
kom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. 
Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, aj tým, ktorí pomáhali zdravotne 
hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, 
ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro 
odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých 
semienok do našej pôdy. Prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú 
úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!
► Zbierka na Kubu. Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca sa slovenskí 
biskupi rozhodli vyhlásiť na nedeľu 26. septembra vo všetkých slovenských kostoloch 
zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocia návštevy 
Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na nepovšimnutých bratov 
a sestry v ťažkostiach, Problémy Kuby prehĺbila pandémia koronavírusu. Naším 
cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami. Zbierku pre Kubu je 
možné podporiť do konca kalendárneho roka 2021 na čísle účtu vo Všeobecnej úvero-
vej banke SK31 0200 0000 0044 9834 3155. Ide o účet, ktorý je určený iba pre potreby 
tejto zbierky. Už vopred vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň a ďakujeme. 
► Sväté liturgie v nedeľu 10. októbra: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 17. októbra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec

Oznamy

Svätý mučeník Dionýz Areopagita
    Jeho meno má grécky pôvod a znamená – zasvätený 
gréckemu bohu vína a plodnosti Dionýzovi. Dionýz bol 
vlastníkom Areopágu v Aténach. Keď počas svojich misij-
ných ciest prišiel do Atén apoštol Pavol a predniesol ohnivú 
reč práve na areopágu (Sk17, 22 – 31), mnohí ho počúvali, 
medzi nimi aj Dionýz. Keď však Pavol začal rozprávať 
o vzkriesení, takmer všetci poslucháči mávli rukou 
a vysmiali ho. Dionýz bol jeden z mála poslucháčov, ktorí 
sa Pavlovi nevysmiali, ale prejavili záujem o nové nábo-
ženstvo. Nechal sa poučiť a stal sa veriacim (Sk 17, 34). 

Podľa správy cirkevného historika Euzébia z Cézarey sa Dionýz stal prvým biskupom 
v Aténach a zrejme zomrel ako mučeník. Grécke miney uvádzajú, že ho okolo roku 95. 
v Aténach upálili zaživa. Okolo roku 500 pod pseudonymom dnešného svätca vydával 
neznámy autor, pravdepodobne zo Sýrie, spisy. Z nich sa zachovali štyri rozpravy a 11 
listov adresovaných apoštolovi Jánovi a biskupom Títovi a Polykarpovi.
    Pseudodionýzove spisy mali obrovský vplyv najmä na teológiu západu. Opierali sa 
o ne  Ján Scotus, Albert Veľký, Tomáš Akvinský, majster Eckhard, Ján z Kríža a ďalší.
Po zistení, že autor nebol Pavlovým učeníkom, sa na poli mystickej teológie v posled-
ných storočiach autorita spisov zmenšila.

    Svätý Otec František pri slávení svätej liturgie na sviatok Povýšenia svätého 
Kríža v Prešove vo svojej homílii prirovnal kríž ku knihe, „ktorú, treba otvoriť 
a čítať, aby sme ju spoznali. Knihu nestačí kúpiť, pozrieť sa na ňu a vystaviť si ju 
doma na peknom mieste“.
    Chcel by som jeho myšlienku použiť na to, aby som v nás všetkých prebudil 
túžbu čítať knihy, ktoré neprinášajú len zaujímavý príbeh, ale predovšetkým 
prinášajú hojný duchovný úžitok. Chcel by som, aby ste mali práve cez čítanie 
dobrých kníh vo svojom vnútri veľa dobrých myšlienok. Preto budem na tomto 
mieste uverejňovať ukážky z kníh, ktoré ma zaujali, a verím, že zaujmú aj vás. A 
pri troche snahy si ich budete vedieť aj pozháňať .

    Keď som sa raz ráno prechádzala po meste, padol mi zrak na výklad jedného obchodu. 
Zastala som, aby som si prečítala novinový titulok:

MIRJANA DRAGIČEVIČ, VNUČKA FAŠISTU, TVRDÍ, ŽE MÁ ZJAVENIA.
    Mala som pocit, že sa mi sníva. Preletela som prvé riadky článku: „Mirjana Dragiče-
vič, 16-ročná študentka na strednej škole zo Sarajeva, hovorí, že sa stretáva a rozpráva 
s Pannou Máriou. Nemala by nás však prekvapiť jej protištátna činnosť. Jej starý otec bol 
fašista.“
   Uplynulo už štyridsať rokov od zmiznutia starého otca. Ako ďaleko zájdu, aby ma 
zdiskreditovali? Ani som nevedela, kto je fašista, ale zrazu si každý myslel, že som jedna 
z nich. Dokonca ma obvinili z rozvracania štátu. Práve naopak, nespochybňovala som 
juhoslovanskú vládu – aspoň nie skôr, než som sa zaradila k jej cieľom. Mesiac pred 
prvým zjavením ma vybrali reprezentovať obyvateľov Sarajeva a recitovať komunistic-
kú báseň o prezidentovi Titovi v štátnej televízii. Ako vizionárka som sa zrazu stala 
vyvrheľom. Miestne noviny informovali všetkých Sarajevčanov, že som v meste.
    Keď sa mal začať školský rok, policajti zabúchali na dvere a otcovi odovzdali zničujú-
cu správu: vylúčili ma zo strednej školy. Policajti vraveli, že keď riaditeľ školy uvidel 
moje meno na zozname študentov a uvedomil si, že som to dievča z novín, kričal: „Kto 
sem zapísal to hovno?“... Keď sa zdalo, že strednú školu nedokončím, otec požiadal 
priateľa o pomoc a zapísal ma na školu, ktorá zostala mojím jediným riešením. Išlo 
o školu pre delikventov. Mala to byť posledná šanca pre „najhorších z najhorších“, 
ktorých vylúčili zo sarajevských stredných škôl. Musela som do školy chodiť električ-
kou, lebo bola v Skenderiji – centrálnej štvrti známej svojím veľkým športovým stredis-
kom a historickým mostom, kde v roku 1914 Gavrilo Princip spáchal atentát na arcivoj-
vodu Ferdinanda a Sarajevo sa stalo spúšťačom prvej svetovej vojny. Žiakmi boli 
problémoví mladíci, ktorí mali ťažkosti s drogami, alkoholom a zločinom – a teraz som 
medzi nimi bola ja, dievča, ktoré tvrdí, že má zjavenia Panny Márie. Keď som po prvý-
krát nastúpila do novej školy, bola som nervózna a trochu vystrašená. Takmer všetky deti 
v triede boli Srbi a moslimovia. Väčšina poznala problémy ulice...
    Sedela som v lavici a chcela som skryť svoje úzkosti, ale moje neustále podupávanie 
nohami ich prezrádzalo. Dievča, čo sedelo vedľa mňa, sa nahlo a podalo mi tabletku. 
„Hej,“ povedala, „ak máš nejaký problém, vezmi si valium a zapi to pivom. Budeš 
v takej dobrej nálade, že ťa už nič nebude trápiť.“ S údivom som sa na ňu pozrela. „Kde 
to som?“ pomyslela som si. „Bože, pomôž mi.“

úryvok z knihy Moje srdce zvíťazí (Mirjana Soldo)

Čítajme


