
PONDELOK 1. november
Divotvorcovia Kozma a Damián
1 Sol 2, 20 – 3, 8, zač. 267; Lk 11, 29 – 
33, zač. 59; (HS: 154, 296; PZ: 108, 271)
16.00 + zapísaných v Knihe hramôt 
s panychídou

UTOROK 2. november
Mučeníci Akindyn a spol.
1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; Lk 11, 34 – 41, 
zač. 60; (HS: 155; PZ: 109)
17.30 + Veronika, Michal, Ján, Teré-
zia, Ján

STREDA 3. november
Mučeníci biskup Akepsimas, presby-
ter Jozef a diakon Aitalas
1 Sol 4, 1 – 12, začalo 269; Lk 11, 42 – 
46, začalo 61; (HS: 156 ; PZ: 111)
13.00 pohreb: + Jozef Boroš

ŠTVRTOK 4. november
Prepodobný Joannikios Veľký
1 Sol 5, 1 – 8, začalo 271; Lk 11, 47 – 
12, 1, zač. 62; (HS: 157; PZ: 112)
17.30 za zdravie a požehnanie Moniky

PIATOK 5. november
Mučeníci Galaktión a Epistéma
1 Sol 5, 9 – 13. 24 – 28, zač. 272; Lk 12, 
2 – 12, zač. 63; (HS: 159 ; PZ: 114)
17.30 za zdravie a požehnanie členov 
Ružencového bratstva

SOBOTA 6. november
Arcibiskup Pavol Vyznávač
2 Kor 11, 1 – 6, zač. 191; Lk 9, 1 – 6, 
zač. 40; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 za zdravie a požehnanie Ulriky 
a Ondreja
 
NEDEĽA 7. november
24. nedeľa po Päťdesiatnici. Tridsiati 
traja mučeníci z Melitíny
Ef 2, 14 – 22, zač. 221; Lk 8, 41 – 56, 
zač. 39; (HS: 150; PZ: 104)
Hlas 7.; 9.00 hod. 

PONDELOK 8. november
Zhromaždenie k archanjelovi Micha-
lovi
2 Sol 1, 1 – 10, zač. 274; Lk 12, 13 – 15. 
22 - 31, zač. 65; (HS: 298; PZ: 272)
07.00 za zdravie a požehnanie Veroniky

UTOROK 9. november
Prepodobná Matróna
2 Sol 1, 10b – 2, 2. zač. 274b; Lk 12, 42 
– 48, zač. 68; (HS: 155 ; PZ: 109)
17.30 + Mária Gajdošová

STREDA 10. november
Apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spol.
2 Sol 2, 1 – 12, zač. 275; Lk 12, 48b – 
59, zač. 69; (HS: 156; PZ: 111)
17.30 + Peter

ŠTVRTOK 11. november
Mučeníci Ménas, Viktor a Vincent
2 Sol 2, 13 – 3, 5, zač. 276; Lk 13, 1, - 9, 
zač. 70; (HS: 157; PZ: 112)
17.30 + Paraska

PIATOK 12. november
Hieromučeník Jozafát Kuncevič 
Voľnica
2 Sol 3, 6 – 18, zač. 277; Lk 13, 31 – 35, 
zač. 73;  (HS: 300; PZ: 274)
17.30 + Alžbeta

SOBOTA 13. november
Arcibiskup Ján Zlatoústy
Gal 1, 3 – 10, zač. 199; Lk 9, 37 – 43a, 
zač. 46; (HS: 301; PZ: 275)
07.00 + Anatolij

NEDEĽA 14. november
25. nedeľa po Päťdesiatnici. Apoštol 
Filip
Ef 4, 1 – 6, zač. 224; Lk 10, 25 – 37, zač. 
53; (HS: 152, 303; PZ: 106, 277)
Hlas 8.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

Liturgický program

  Na brehu Genezaretského jazera v Gergezskom kraji pristála loďka. To miesto nebolo 
žiadnym prístavom a vôbec, celá táto oblasť nemala najlepšiu povesť. Hoci tu žilo aj 
niekoľko židovských rodín, prevažnú časť obyvateľstva tvorili ľudia rôzneho pôvodu 
a viery, podľa Židov jednoducho pohania. Posádka lode mala za sebou rušné chvíle, lebo 
cestou ich zasiahla taká búrka a vietor, že sa im voda dostávala až do lode. Ale v tej chvíli, 
keď bolo najhoršie a keď si mysleli, že už zahynú, jeden z nich zasiahol tak, ako to nikto 
nečakal. Búrku i vietor utíšil svojím slovom. Ostatní len nechápavo hľadeli a pýtali sa jeden 
druhého, kto to je. Lebo už boli svedkami mnohých Ježišových zázrakov a uzdravení, ale 
toto ešte nezažili. Nechápali ani to, prečo sa vôbec Ježiš spolu s nimi chcel preplaviť na 
druhú stranu jazera. Prvá vec, ktorá im udrela nie do očí, ale skôr do nosa, keď vystúpili na 
breh, bol smrad. Pochádzal z veľkého množstva svíň, ktoré sa pásli neďaleko a medzi ktorý-
mi bolo treba prejsť. A potom, o kúsok ďalej prišlo ďalšie strašidelné privítanie. Do cesty im 
vbehol človek posadnutý množstvom zlých duchov. Bol na prvý pohľad vo veľmi úbohom 
stave. Zle oblečený alebo skôr neoblečený, prespával v hroboch a väčšinu času tak trávil 
v spoločnosti mŕtvych, a nie živých. Všetky pokusy, ktorými mu chceli ľudia pomôcť, 
zlyhali. Žiadne okovy ani putá neboli dosť silné, aby ho udržali, ale spred Ježišovej tváre 
nebolo úteku. Aj keď jeho ústami zaznie veta démonov: „Čo ťa do mňa, Ježiš, Syn najvyš-
šieho Boha,“ neostáva im nič iné, len poslúchnuť a odísť. Dovolil im však zaujímavú vec. 
Nechal ich vstúpiť do tej neďalekej obrovskej čriedy svíň, ktorá vzápätí zahynula v jazere. 
Všetci ľudia z blízkeho okolia, ktorí sa tam zišli a vypočuli si svedectvo pastierov, ho plní 
strachu jednomyseľne prosili, aby od nich odišiel. Títo ľudia sa nikdy nedozvedeli, čo mal 
pre nich Ježiš pripravené. Prečo k nim túžil prísť, čo im chcel povedať a o čom ich chcel 
učiť. Aké nové podobenstvá tam mohli zaznieť a aké zázraky sa medzi nimi mohli udiať. 
Nič z toho sa nestalo, lebo Ježiš rešpektoval ich slobodné rozhodnutie. 
    Včera večer som vošiel zvonku dnu do domu práve vo chvíli, keď v očkovacej lotérii 
vylosovali chlapíka z Čirča. Hneď sa mi pripomenula skupinka Čirčanov s ktorými sme boli 
v Medžugorí. A tešil som sa, že sa peniaze dostanú aj k ľuďom z takej dedinky, o ktorej 
Slovensko netuší, že jestvuje, a zhodou okolností, je to aj pútnické miesto. Lenže telefón 
Ladislava z Čirča po pár zvoneniach všetkým odkázal: „Môj pán je momentálne nedostup-
ný.“ Každý, komu by sa takáto udalosť stala, by sa s tým len ťažko vyrovnával. Aj v celom 
Čirči radosť vypukla a vzápätí zhasla. Každý v tom momente vidí, čo mohol mať a stratil to. 
Prečo tak tragicky nevidíme, o čo všetko prichádzame, keď sa Ježišovi otočíme chrbtom? 
Obyvatelia Gergezského kraja sa zľakli toho, čo sa tam stalo, ale my často, dovolím si pove-
dať denne, zrušíme hovor Bohu, keď nás volá, a otočíme sa mu chrbtom len preto, že jedno-
ducho nemáme čas. Nemáme čas ráno ani počas dňa, ani večer. Dĺžka modlitby, cez ktorú 
nás Boh môže aspoň trocha pretvárať a pripraviť na to, čo nás čaká, je pár minút. 
    Raz, keď sa Bohu budeme sťažovať, hundrať a možno aj vyčítať, prečo sa nám stali veci, 
ktoré sme nechceli, možno budeme počuť odpoveď: „Ani ja som to nechcel a volal som ti, 
ale keď si videl, kto volá, tak si nezdvihol.“

otec  Marek
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Máš trocha času? Lk 8, 26 – 39



► Zmeny času svätých liturgií. Z dôvodu zmeny času na zimný sa posúvajú večer-
né sväté liturgie od 1. novembra na 17.30 hod. 
► Sviečka za nenarodené deti. Srdečne vás pozývame zapojiť sa do akcie Rozsvieťme 
Slovensko, rozsvieťme kostol, dňa 2. novembra v realite a zároveň online na webovej 
a facebookovej stránke Fóra života od 19.00 do 22.00 hod., kde sa bude premietať online 
stream z kostola v Rajeckých Tepliciach, v ktorom budú fyzicky zapaľovať sviečky pre ľudí, 
ktorí si zakúpia virtuálnu sviečku. Videopozvánka:  Rozsvieťme Slovensko – rozsvieťme 
kostol – YouTube. Ďalší spôsob ako podporiť aktivity Fóra života je poslať SMS s textom 
DMS SVIECKA na číslo 877 (cena 2 eurá). Už minulý ročník Sviečky za nenarodené deti bol 
poznačený celospoločenskou pandemickou situáciou a tento rok by chceli byť dať možnosť 
každému, komu okolnosti nedovolia inak, zasvietiť sviečku za nenarodené deti aspoň virtuá-
lne z ktoréhokoľvek miesta na svete.
► Novembrová oktáva. Úplné odpustky pre duše zosnulých bude možné získať (tak 
ako minulý rok) počas celého mesiaca novembra. Oznámila to Apoštolská penitenciária 
s vysvetlením, že vypočula prosby viacerých biskupov v súvislosti s pretrvávajúcou 
pandémiou. Dá sa tak ľahšie predísť veľkému zhlukovaniu ľudí. Úplné odpustky pre 
tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 
1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni. Tieto dni nemusia súvisle nasledo-
vať za sebou. Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, 
a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu 
získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu 
sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, keď to bude možné, tri ďalšie zvyčajné 
podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a 
pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.
► Sväté liturgie v ned. 7. novembra: 07.30 Ruské Pekľany; 09.00 Ľubovec; 10.30 Janov
► Sväté liturgie v ned. 14. novembra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 Ľubovec. 
V túto nedeľu je v našich chrámoch zbierka Seminár II, na podporu našich bohoslovcov.

Oznamy

Svätý apoštol Filip
    Jeho meno má grécky pôvod a znamená priateľ koní. Pochádzal z Betsaidy, patril 
k dvanástim apoštolom a bol priateľom Andreja. Iba oni dvaja majú mená gréckeho 
pôvodu. Ježiš ich povolal z kruhu Jánových učeníkov. Filip k nemu priviedol Natanaela. 
V evanjeliách sa spomína niekoľkokrát v zozname apoštolov. Okrem toho ešte na 
niekoľkých miestach, napr. v Jánovom evanjeliu. Na zhromaždení obrovského davu ľudí 
sa Ježiš spýtal Filipa, kde by pre nich mohli zohnať jedlo. Filip odvetil, že na nasýtenie 
takého množstva ľudí by nestačilo chleba ani za dvesto denárov, ak sa má každému ujsť, 
čo len kúsok (Jn 6). Keď sa s Ježišom chceli stretnúť Gréci, oslovili najprv Filipa. Filip sa 
v evanjeliu tiež spomína pri poslednej večeri, kedy požiadal Ježiša, aby im ukázal Otca. 
Vtedy Ježiš odpovedal: „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14). Po zoslaní Svätého Ducha 
hlásal evanjelium v Galilei, potom v Grécku, Arábii, Etiópii, Sýrii a Malej Ázii. Jeho 
kázanie bolo sprevádzané mnohými zázrakmi. Nakoniec v Hierapole bol ako 87-ročný 
starec ukrižovaný. Jeho pozostatky boli okolo roku 560 prenesené do Ríma, kde sú ulože-
né v Chráme dvanástich apoštolov. Filip je patrónom valchovačov a klobučníkov. Na 
ikonách sa zobrazuje s krížnou palicou a zriedka aj so zvitkom. Nasledujúci deň po sviat-
ku svätého apoštola Filipa – 15. novembra sa začína predvianočný pôst, tzv. Filipovka.

    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 .
   Možno si myslíte, že toho, kto vidí Preblahoslavenú Matku, nedojme stretnutie s nikým 
iným, ale v júli 1987 som sa stretla so živým svätcom. Toto stretnutie zanechalo vo mne trvalú 
stopu. Jeden taliansky kňaz ma pozval do Ríma. Taliansko už samo o sebe bolo úžasné... 
Najviac ma zaujali nespočetné posvätné miesta vo Večnom meste... Keď som sa modlila pri 
hroboch svätých a mučeníkov a stála som na mieste, kde títo ľudia žili a zomreli, uvažovala 
som o tom, ako nám Panna Mária neustále pripomína, že náš život na zemi je krátky. Ako 
pútnička v cudzine som získala nový pohľad na skúsenosti pútnikov, ktorí prichádzajú do 
Medžugoria. A hoci som myslela, že výlet už ani nemôže byť lepší, mala som ešte sprevádzať 
skupinu chorvátskych mladých na stretnutie s pápežom Jánom Pavlom II. vo Vatikáne. 
Bolo to v stredu 22. júla... Len čo sa ukázal pápež, dav jasal. Prechádzal pomedzi ľudí 
a požehnával ich. Keď išiel okolo našej skupiny, dal mi ruku na hlavu a požehnal ma. 
Ani som sa nenazdala a bolo po všetkom. Usmievala som sa a tešila sa, že som dostala 
prvé pápežské požehnanie. Pápež pokračoval ďalej, ale taliansky kňaz, ktorý ma 
sprevádzal, nahlas povedal: „Svätý Otče, to je Mirjana z Medžugoria!“ Pápež sa zastavil, 
vrátil sa a opäť ma požehnal. Stuhla som. Jeho živé modré oči mi prenikali do duše... Na 
ubytovňu som sa vrátila omámená z celého zážitku a čakal ma tu ďalší šok: dostala som 
osobné pozvanie od pápeža. Žiadal, aby som ho na druhý deň ráno súkromne navštívila 
v Castel Gandolfo. Bola som taká vzrušená, že som celú noc nespala. Aké to bude 
stretnutie? Čo by som mu mala povedať? V mysli sa mi rojili otázky... 
Muž v obleku ma priviedol do zámockej záhrady. Keď som uvidela Svätého Otca, ktorý 
na mňa čakal, hneď som sa rozplakala. Pozeral sa na mňa a usmieval sa. Jeho pohľad bol 
plný tepla a lásky. Cítila som, že som v prítomnosti svätého muža – skutočného syna 
Preblahoslavenej Matky. Vtedy som pobadala niečo zvláštne v očiach ľudí, čo milujú 
Pannu Máriu. Takú nehu im môže dať len Matka. U Jána Pavla II. som ju vnímala viac 
než u kohokoľvek iného... Hovoril s takou láskou, že by som sa s ním mohla zhovárať 
celé hodiny. „Prosím požiadajte pútnikov v Medžugorí, aby sa modlili na moje úmysly,“ 
povedal. „Požiadam, Svätý Otče,“ uisťovala som ho. „Viem o Madžugorí všetko. Od 
začiatku sledujem posolstvá. Prosím, povedzte mi, ako sa cítite, keď sa zjaví Panna 
Mária.“ Pápež pozorne počúval, keď som mu opisovala zážitky počas zjavení. Niekedy sa 
usmial a jemne prikývol. „A keď odchádza,“ povedala som na záver, „cítim veľkú bolesť. 
V tej chvíli myslím len na to, kedy ju opäť uvidím.“ Pápež sa ku mne naklonil a povedal: 
„Dobre sa starajte o Medžugorie, Mirjana. Medžugorie je nádejou pre celý svet...“ 
Hlboká láska Svätého Otca k Preblahoslavenej Matke mala pôvod už v jeho detstve. 
Jeho matka zomrela, keď mal Karol Wojtyla ešte len 9 rokov. Vtedy ho jeho otec vzal do 
mariánskej svätyne neďaleko ich domu v Poľsku. Priviedol ho pred sochu Panny Márie 
a povedal: „Preblahoslavená Matka sa bude o teba starať, kým sa nestretneš so svojou 
matkou v nebi.“ úryvok z knihy Moje srdce zvíťazí (Mirjana Soldo)

Čítajme


