
PONDELOK 18. október
Apoštol a evanjelista Lukáš
Kol 2, 13 – 20, zač. 255; Lk 9, 18 – 22, 
zač. 43 (HS: 289; PZ: 262)
07.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Mikulovej, Semančíkovej, Lukáčovej, 
Vaskovej

UTOROK 19. október
Prorok Joel
Kol 2, 20 – 3, 3, zač. 256; Lk 9, 23 – 27, 
zač. 44; (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + Paraska

STREDA 20. október
Veľkomučeník Artemios
Kol 3, 17 – 4, 1, zač. 259; Lk 9, 44 – 50, 
zač. 47; (HS: 156 ; PZ: 111)
18.00 za zdravie a požehnanie Márie a 
Terézie

ŠTVRTOK 21. október
Prepodobný Hilarión Veľký
Kol 4, 2 – 9, zač. 260; Lk 9, 49 – 56, 
zač. 48; (HS: 157; PZ: 112)
18.00 za zdravie a požehnanie Alexan-
dry

PIATOK 22. október
Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca
Kol 4, 10 – 18, zač. 261; Lk 10, 1 – 15, 
zač. 50; (HS: 159; PZ: 114)
18.00 + Jozef, Mária, Verona

SOBOTA 23. október
Apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat
2 Kor 5, 1 – 10a, zač. 178; Lk 7, 1b – 
10, zač. 29; (HS: 291; PZ: 263)
07.00 + z rod. Bartkovej

NEDEĽA 24. október
22. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeník 
Aretas a spoločníci
Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Lk 16, 19 – 31, 
zač. 83; (HS: 148; PZ: 101)
Hlas 5; 11.00 hod.

PONDELOK 25. október
Mučeníci a notári Marcián a Martyrios
1 Sol 1, 1 – 5, zač. 262; Lk 10, 22 – 24, 
zač. 52; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Hajdukovej

UTOROK 26. október
Veľkomučeník Demeter Myromvonný
1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263; Lk 11, 1 – 10, 
zač. 55; (HS: 292; PZ: 265, 266)
18.00 za zdr. a požeh. Márie Lechovej

STREDA 27. október
Mučeník Nestor
1 Sol 2, 1 – 8, zač. 264; Lk 11, 9 – 13, 
zač. 56; (HS: 156; PZ: 111)
18.00 za zdravie a požehnanie Alžbety 
s rodinou

ŠTVRTOK 28. október
Mučenica Paraskeva z Ikónia
1 Sol 2, 9 – 14a, zač. 265; Lk 11, 14 – 
23, zač. 57; (HS: 294; PZ: 267)
18.00 + Martin Štofan

PIATOK 29. október
Prepodobná mučenica Anastázia
1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266; Lk 11, 23 – 
26, zač. 58; (HS: 159; PZ: 114)
18.00 za zdravie a požehnanie pomoc-
níkov pri osadzovaní kríža 
a slávnosti v Ruských Pekľanoch

SOBOTA 30. október
Mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia
2 Kor 8, 1 – 5, zač. 185; Lk 8, 16 – 21, 
zač. 36; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + z rod. Šebešovej a Hricovej

NEDEĽA 31. október
23. nedeľa po Päťdesiatnici. Hieromu-
čeník Teodor Romža
Ef 2, 4 – 10, zač. 220; Lk 8, 26 – 39, zač. 
38; (HS: 149, 296; PZ: 103, 269)
Hlas 6; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

Liturgický program

   „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno.“ Týmito slovami sa začína jedno z mála podoben-
stiev, ktorého zmysel nám vysvetľuje sám Ježiš. Väčšina z nás už veľmi dobre vie, čo bude 
nasledovať. Kde všade semeno, ktorým je Božie slovo, spadne a čo sa s ním stane. 
    Keď som v priebehu týždňa o tomto podobenstve premýšľal a hľadal v ňom posolstvo 
pre nás, zaoberal som sa takouto myšlienkou: Ak môže semeno – Božie slovo prežiť a 
priniesť úrodu len v dobrej zemi, tak našou hlavnou otázkou by malo byť, ako sa takou 
dobrou zemou môžem stať? To jediné by nás malo zamestnávať naplno. Lenže pri uvažo-
vaní nad možnosťami, ako zo srdca odstrániť všetko, čo doň nepatrí, mi napadla ešte jedna, 
dovolím si povedať, že dôležitejšia otázka. Chcem vôbec byť dobrou zemou? Mám naozaj 
záujem prinášať dobrú úrodu? Alebo sa len hrám, že mám záujem. Podobne ako niekto, kto 
celý život končí s fajčením, ale v skutočnosti mu veci vyhovujú tak, ako sú.
     Myslím to vážne, že chcem prinášať dobrú úrodu? Pri rozhodovaní nám môže pomôcť 
malá kontrolná otázka: Koho teší úroda môjho života? Kto má teraz, v tejto chvíli z môjho 
života radosť? Koľko je takých ľudí? Alebo je vôbec niekto, kto sa zo mňa teší? Pretože 
Božia túžba po tom, aby sme prinášali dobrú úrodu a boli dobrou zemou, je zameraná 
nielen na jeho šťastie či šťastie iných ľudí, ale aj na naše vlastné šťastie. 
    A Boh nemá na to, aby nám pomohol nájsť naplnenie a šťastie nášho života, lepší spôsob, 
ako svoje slovo. Lenže to vôbec nie je málo. Z času na čas asi každému napadne myšlien-
ka, či by o sebe Pán Boh nemohol dať vedieť aj iným spôsobom. Boží zámer bol na začiat-
ku skutočne iný. Každý z nás ho mal vidieť na vlastné oči. A nielen to. Všetci sme mali žiť 
v jeho prítomnosti. Lenže hriech prvých ľudí všetko zmenil. Nenamýšľajme si však, že my 
by sme v skúške obstáli lepšie. Preto zostalo Božie slovo najhlavnejším prostriedkom, cez 
aký s nami Boh komunikuje. Nezostalo však len pri slove hovorenom, pretože v plnosti 
času sa slovo stalo telom a prebývalo medzi nami, ako živá bytosť – Ježiš Kristus. 
    V priebehu týždňa som v istej televíznej relácii počul krásnu pieseň českého pesničkára 
Jaromíra Nohavicu. Zložil ju minulého roku a nesie rovnaký názov ako jeho nový CD 
album: Máma mi dala na krk klíč. Nepoznám celú tvorbu pesničkára, ale keďže ma pieseň 
na prvé počutie veľmi zaujala, našiel som si ju na internete a prehral niekoľkokrát. Začína 
sa týmito slovami: „Máma mi na krk dala klíč, a prý ať ho nosím. Budu teď, chlapče, pár 
let pryč, neztrať ho, prosím. Je od hlavního vchodu, a světla v domech svítí...“ Ďalej vlastne 
v pesničke vyratúva všetky mamine upozornenia, ktoré si z mladosti pamätal (odporúčam, 
vypočuť si ju ). Tie rady sú kľúčom, ktorý mu mama dala na krk a ktorý mu raz pomôže 
prejsť hlavným vchodom. 
    Veľmi podobne aj nám Ježiš kladie na srdce (alebo aj vkladá do srdca) slová, ktoré majú 
zabezpečiť dobrú úrodu nášho života, a raz nám úroda jeho slova otvorí tú hlavnú bránu 
Božieho kráľovstva.

otec  Marek
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Úroda môjho života 
Lk 8, 5 – 15 



► Duchovné cvičenia pre rozvedených. Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom 
v Prešove v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v Košiciach  ponúka 
Duchovnú obnovu pre rozvedených – žijúcich osamote, v novom partnerstve alebo 
nesviatostnom manželskom zväzku a pre manželov v kríze. Uskutoční sa v Bardejov-
ských Kúpeľoch v penzióne Augustineum 26. – 28. novembra. Cena za dva dni nocľa-
hu a plnej penzie je 57 eur. Prihlasovať sa môžete na t. č. 0905 288  845, 0948 788 068 
alebo emailom: slavka.kolesarova1@gmail.com a  rodina@abuke.sk  Na duchovnej 
obnove sa môžu zúčastniť plne očkovaní,  testovaní Ag testom nie starším ako 48 
hodín a PCR testom nie starším ako 72 hodín, po prekonaní Covidu do 180 dní.
► Zbierka na misie. Nedeľa 24. októbra je misijná. Vo všetkých chrámoch na Slovensku 
je v túto nedeľu zároveň zbierka na misie.  Misijnú nedeľu slávia farnosti celého sveta, aj 
tie najchudobnejšie. Je to najstaršia a najväčšia akcia solidarity na celom svete. Na Sloven-
sku sa tento rok upriamuje na Keňu, kde kresťania hovoria: „Sme jedna Božia rodina“. Na 
celom svete je celkovo 2500 diecéz, z ktorých sa viac ako 1100 nachádza v najchudobnej-
ších častiach sveta. Každý rok vznikne 10 nových diecéz a 10 nových kňazských seminá-
rov v misijných krajinách. Viac ako miliarda katolíkov sa na Misijnú nedeľu zapája do 
podpory chudobných. Na plagáte k Misijnej nedeli sa nachádza dievča, ktoré naberá vodu 
do bandasiek. V kraji Samburu prejdú ľudia za vodou osem kilometrov pešo a váha banda-
siek s vodou je 20 kg. Fotografiu nasnímala Danica Olexová, ktorá 10. marca 2019 zahy-
nula pri nešťastnom páde lietadla smerujúceho z Etiópie do hlavného mesta Kene Nairobi.
► Zimný čas. Posledný októbrový víkend (z 30. na 31.10.) sa mení čas z letného na 
zimný. Posúva sa teda o jednu hodinu späť a budeme spať o jednu hodinu dlhšie .
► Zmeny času svätých liturgií. Z dôvodu zmeny času na zimný sa posúvajú večer-
né sväté liturgie od 1. novembra na 17.30 hod. 
► Sväté liturgie v ned. 24. októbra: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 Ľubovec
► Sväté liturgie v ned. 31. októbra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 Ľubovec

Oznamy

Svätý prorok Joel
   Jeho meno znamená Pán (Jahve) je Boh. Predstavuje sa ako Petúelov syn, ale nič bližšie 
o jeho pôvode nepoznáme. Žil niekedy po babylonskom zajatí a pôsobil v Jeruzaleme. 
Hovorí o posledných veciach človeka, ktorým budú predchádzať prírodné pohromy. 
Začína pôsobivým kajúcim obradom po národnej tragédii spojenej s veľkým suchom a 
inváziou kobyliek. Proroci často spájali pohromy s tými, čo prídu v ďalekej budúcnosti, a 
kobylky mali byť varovaním. Čiže jemnou verziou hrozného posledného súdu v „deň 
Pána“, ktorý príde na tých, čo nekonajú pokánie a nezmieria sa s Bohom. Druhou témou 
Joela je zoslanie Pánovho Ducha. Bude to on, kto pretvorí tých, čo dostanú Božiu silu, aby 
mohli v deň súdu obstáť. „Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať 
vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia. Aj 
na služobníkov a služobnice vylejem v tých dňoch svojho ducha.“ Prvé dva verše sú 
najznámejším úryvkom proroka, ktorý sa naplnil na Turíce a ktorý cituje i sv. Peter (Sk 2, 
16 – 21). Joelovo proroctvo je pre celý svet, nielen pre Židov. A Pánov Duch nemá byť 
vyliaty len na prorokov, vodcov, kráľov, ale na celý Boží ľud. Práve toto vyliatie Ducha 
uspôsobí veriacich obstáť v Pánov deň tým, že budú vzývať jeho meno. V najstaršom 
gréckom preklade záver posledného verša úryvku vyznieva ešte nádejnejšie – kto volá na 
Pána, toho zavolá k sebe i Pán.

    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 .

   „Zvyknite si na toto miesto,“ povedal vodič. „Možno to bude váš domov, keď vás 
lekári vyhlásia za psychicky chorých.“ Policajti nás najprv zaviedli do tmavej miestnosti 
bez okien a zamkli za nami dvere. Vzduch vo vnútri bol vlhký, studený a zapáchajúci. 
Zdalo sa mi, že niekto spí na stole, ale keď si môj zrak privykol na tmu, uvedomila som 
si, že ten človek je mŕtvy. Poobzerala som sa po miestnosti a uvidela som ďalšie telá. 
„Márnica,“ zašepkala som. Dostali sme strach. Ako to mohli urobiť deťom? 
Keď nás konečne pustili z márnice, vyšetril nás lekár. Mal podobné otázky ako Dr. 
Glamuzina, ale jeho správanie bolo oveľa chladnejšie. „Viete,“ povedal, „pre duševne 
chorých máme osobité miesto.“ Oklamal nás, aby sme si mysleli, že je to čakáreň, a 
zamkol nás na oddelenie plné pacientov s psychickými chorobami. Ľudia tam bezcieľne 
chodili sem a tam. Vydávali čudné zvuky. Prišiel k nám jeden z nich. „Som vojak,“ pove-
dal a začal pochodovať po miestnosti. So strachom sme sa pritisli k sebe. Chcú nás tu 
držať naveky? 
Našťastie nás zdravotná sestra vypustila von. „Nepatríte sem,“ povedala. Viedla nás 
tmavou chodbou do miestnosti, kde boli ďalšie sestry. „Povedzte nám o tom, ako ste 
videli Pannu Máriu,“ povedala zdravotná sestra. „Každý o tom hovorí.“ Povedali sme, 
čo sme videli, a odpovedali sme na nespočetné otázky. Na konci nášho svedectva 
niektoré aj plakali. Ich záujem a reakcie ma prekvapili. 
Potom nás vyšetrovala vedúca neuropsychiatrického oddelenia mostarskej nemocnice 
Dr. Mulija Džudža. Neskôr sme sa dozvedeli, že nás považuje za zdravé a vyrovnané 
deti. Poznamenala: „Tí, čo vás sem priviedli, by mali byť vyhlásení za psychicky 
chorých!“ Skutočnosť, že Dr. Džudža bola moslimka, ma najviac zarazila a utvrdila v 
tom, aby som sa nikdy nebála hovoriť o Panne Márii. 
Hoci nás policajti prepustili, mala som traumu z toho, že som navštívila márnicu a 
psychiatrické oddelenie. V mysli som mala znepokojujúce obrazy: mŕtvola na nerezo-
vom oceľovom stole, popletený „vojak“, čo pred nami pochodoval, pacienti, ktorí 
bľabotali a blúdili. Vedela som však, že keby som sa raz musela rozhodnúť, či sa dať 
zavrieť na psychiatrii, alebo poprieť, že som videla Pannu Máriu, bez váhania si radšej 
vyberiem psychiatriu. Nič ma nedonúti, aby som ju zaprela – ani väzenie, ani smrť. 
Večer pred zjavením sme ešte stále boli vyľakaní z toho, čo sme v ten deň zažili. Keď sa 
zjavila Panna Mária, všetci sme začali plakať. Zdalo sa, že jej obrovská láska v nás vyvo-
lala silné emócie. Moje obavy a úzkosti zmizli, Keď mi Panna Mária ukázala živé scény 
zo svojho pozemského života. Ako keby som pozerala film. Podmienky, v akých žila 
Mária, sa vôbec nepodobali zromantizovaným predstavám o jej živote v náboženskom 
umení.

úryvok z knihy Moje srdce zvíťazí (Mirjana Soldo)

Čítajme


