
PONDELOK 15. november
Mučeníci Gurias, Samónas a Habib. 
Začiatok Filipovky
1 Tim 1, 1 – 7, zač. 278; Lk 14, 12 – 15, 
zač. 75; (HS: 154; PZ: 108) 
07.00 + z rod. Hajdukovej a Štofano-
vej

UTOROK 16. november
Apoštol a evanjelista Matúš
1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131; Mt 9, 9 – 13, 
zač. 30; (HS: 304; PZ: 279)
17.30 + z rod. Matysovej a Rusinkovej

STREDA 17. november
Biskup Gregor Divotvorca
1 Tim 1, 18 – 20; 2, 8 – 15, zač 281; Lk 
15, 1 – 10, zač. 78; (HS: 156; PZ: 111)
07.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Štofanovej, Čandovej, Haraksimovej

ŠTVRTOK 18. november
Mučeníci Platón a Roman
1 Tim 3, 1 – 13, zač. 283; Lk 16, 1 – 9, 
zač. 80; (HS: 157; PZ: 112)
17.30 + Stanislav, Helena, Imrich 
z rodiny Palenčárovej

PIATOK 19. november
Prorok Abdiáš
1 Tim 4, 4 -8. 16, zač. 285; Lk 16, 15 – 
18; 17, 1 – 4, zač. 82; (HS: 159; PZ: 114)
17.30 + z rod. Matysovej

SOBOTA 20. november
Blažená Jozafata Hordaševská
Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 9, 57 – 62, 
zač. 49; (HS: 306, 161; PZ: 280, 115)
07.00 + Anna, Valentín, Peregrín

NEDEĽA 21. november
Nedeľa Krista Kráľa. Vstup Presvätej 
Bohorodičky do chrámu. Myrovanie
Kol 1, 12 – 18, zač. 250; Jn 18, 33 – 37, 
zač. 59b; (HS: 311, 308; PZ: 286, 283) 
11.00 hod.

PONDELOK 22. november
Apoštol Filemon a spol.
1 Tim 5, 1 – 10, zač. 285c; Lk 17, 20 – 
25, zač. 86; (HS: 308; PZ: 283)
07.00 + Anna, Jozef, Helena, Ondrej

UTOROK 23. november
Biskupi Amfilochios a Gregor 
1 Tim 5, 11 – 21, zač. 286; Lk 17, 26 – 
37, zač. 87; (HS: 308; PZ: 283)
17.30 za zdravie a požehnanie rodiny 
Pravdovej a Kotuličovej

STREDA 24. november
Veľkomučeníca Katarína
1 Tim 5, 22 – 6, 11a, zač. 287; Lk 18, 15 
– 17. 26 – 30, zač. 90; (HS: 308; PZ: 283)
17.30 za zdravie a požehnanie Antona
a Márie Paločkovcov

ŠTVRTOK 25. november
Zakončenie sviatku Vstupu Presvätej 
Bohorodičky. Hieromučeník Klement 
Rímsky
1 Tim 6, 17 – 21, zač. 289; Lk 18, 31 – 
34, zač. 92; (HS: 308; PZ: 283)
17.30 + Michal Palenčár

PIATOK 26. november
Prepodobný Alypios Stĺpnik
2 Tim 1, 1 – 2. 8 - 18, zač. 290; Lk 19, 
12 – 28, zač. 95; (HS: 159; PZ: 114)
17.30 + Vladislav, Michal, Katarína

SOBOTA 27. november
Mučeník Jakub Perzský
Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Lk 10, 19 – 
21, zač. 51b; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Milan, Mária, Milan

NEDEĽA 28. november
27. nedeľa po Päťdesiatnici. Prepo-
dobný mučeník Štefan Nový
Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 13, 10 – 17, 
zač. 71; (HS: 144; PZ: 97)
Hlas 2.; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

Liturgický program

     Sláva Isusu Christu!
    Milí bratia a sestry. Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným. V našej cirkvi sa začína 
prípravné obdobie pred sviatkom Narodenia Pána, ktoré sa nazýva Filipovka. Začína sa 
liturgickou spomienkou na sv. apoštola Filipa, ktorá pripadá na dnešný deň – 14. novembra. 
Teda od zajtra je to presne štyridsať dní do sviatku Vianoc.
    Ako sa máme pripraviť na ten dar, ktorý nám Boh chce darovať cez svojho Syna Ježiša 
Krista? Odpoveď je jednoduchá: vierou. Určite sa zhodneme, že je rozdiel, či dažďovú vodu 
budeme zachytávať do prúteného koša, alebo do vedra. Dážď bude pršať do oboch nádob, 
ale v jednej sa udrží a cez tú druhú len pretečie a nezostane v nej nič. Toto spôsobuje viera.     
Ona pripraví naše srdce, aby sa v nás narodil, usídlil a udržal Kristus.
    Každý rok máme skúsenosť, že obchodné reťazce nás v dostatočnom časovom predstihu 
zaplavujú vianočnou výzdobou a púšťajú nám vianočné piesne a koledy. Možno by ich Pán 
Ježiš pochválil tak ako nepoctivého správcu, že si počínajú prezieravo, chcú čo najviac 
zarobiť. Preto sa môžeme od týchto obchodníkov učiť aj my, ale robme to v inom duchu.
V niektorých krajinách majú taký zvyk, že už od začiatku Adventu – teda počas celého 
prípravného obdobia v latinskej cirkvi pred Vianocami – majú vo svojich príbytkoch 
vianočnú výzdobu – konkrétne, že niekde na viditeľnom mieste je umiestnený betlehem. 
Viete, ak sa hovorí, že zíde z očí – zíde z mysle, tak by mal platiť aj opak: ak budeme mať 
niečo stále na očiach, tak stále na to budeme aj myslieť. Možno by nebolo zlé nasledovať 
tento zvyk. Stále totiž potrebujeme mať na očiach pokoru, lásku a milosrdenstvo Boha, 
ktorý prichádza na svet spasiť človeka.
    Cirkevní otcovia častokrát prirovnávajú Ježiša Krista k Samaritánovi, ktorý sa pristavil pri 
zranenom človekovi. Neštíti sa dotknúť našich rán po hriechu, obviazať ich a zaplatiť za 
našu liečbu tú najvyššiu cenu: vlastný život. Nebráni sa vstúpiť a narodiť v maštali. Vstúpi 
do chrámu, z ktorého sme urobili „lotrovský pelech“. Ježiš Kristus vyhľadával hriešnikov, 
stoloval s nimi a venoval im veľa času. Mladíkovi, ktorý bol naviazaný na množstvo svojho 
majetku, venoval láskavý pohľad. Zachránil cudzoložnicu pred ukameňovaním.
    Nepohoršil sa nad Zachejom, ktorý toho v živote veľa nakradol. Aj v ňom videl Abrahá-
movo dieťa. Každý z nás máme svoje slabosti. Ale slabosti nie sú na to, aby sme im nutne 
podľahli, ale aby sme sa v nich učili opierať o Boha. Svätý Pavol si bol tiež vedomý svojej 
slabosti a Boh mu povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“
Ak sme urobili v živote niečo, za čo sa hanbíme, pamätajme na slová pápeža Františka, 
ktoré nám povedal pri svojej návšteve na Slovensku: „Hanba nie je problém. Je to dobrá 
vec. Ak sa hanbíš, to znamená, že nesúhlasíš s tým, čo si urobil. Ale nebuď väzňom hanby, 
pretože Boh sa za teba nikdy nehanbí. On ťa miluje práve tam, kde sa za seba hanbíš.“
    Ježiš Kristus prišiel na svet, aby každému človekovi otvoril cestu k obráteniu, cestu, ktorá 
vedie k večnému šťastiu. Cestu, ktorá vedie k láske, akou miluje Boh. (pokračovanie na str. 2) 
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► Svätá liturgiia 17. novembra. V stredu 17. novembra je štátny sviatok a deň 
pracovného voľna, preto bude svätá liturgia ráno.  
► Sviatok Uvedenia Bohorodičky do chrámu. Nedeľa 21. novembra je sviatkom Vovede-
nija – Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu, a zároveň je to nedeľa Krista Kráľa. Pri 
svätých liturgiách bude v túto nedeľu myrovanie.
► Zbierka na charitu. V nedeľu 28. novembra bude pri všetkých svätých liturgiách 
Jesenná zbierka na charitu. 
► Novembrová oktáva. Pripomínam, že úplné odpustky pre duše zosnulých je možné 
získať osem dní počas celého mesiaca novembra. Tieto dni nemusia súvisle nasledovať 
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 podmien-
ky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred 
obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.
► Červená streda za prenasledovaných pre vieru a mučeníkov. Aj tento rok sa bude 
konať 24. novembra Červená streda – iniciatíva, ktorá poukazuje na prenasledovanie veria-
cich na celom svete. Viac ako 300 miliónov kresťanov na svete pre svoju vieru v Krista trpí 
a 11 ľudí denne za ňu dokonca položí svoj život. Sú to bežní veriaci, ktorých jediným 
previnením je, že sa nechali pokrstiť a chcú sa – aspoň v nedeľu – zúčastňovať boho-
služieb. Žijú však v krajinách zmietaných autoritárskym režimom, islamistickým extrémi-
zmom či etnickým nacionalizmom. Čelia tam obmedzovaniu slobody, chudobe, hrozbe 
únosov, násilia a smrti. Základná vec, ktorú môžeme pre týchto našich bratov a sestry 
urobiť, je informovať sa o vážnosti situácie. Červená streda je globálna osvetová akcia, 
kedy sa chrámy, stavby a pamätníky naprieč kontinentmi rozžiaria farbou mučeníkov.
► Sväté liturgie v ned. 21. novembra: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 Ľubovec
► Sväté liturgie v ned. 28. novembra: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 Ľubovec 

Oznamy

  
(dokončenie pastierskeho listu zo str. 1)    
    Ježiš Kristus každom z nás vidí Abrahámovo dieťa, človeka, ktorý môže mať tú istú 
skúsenosť viery, ako mal Abrahám. Keď prišla v jeho živote veľká skúška, povedal: „Boh 
sa postará!“
    Pápež František pri slávení istých Vianoc povedal: „Často sa hovorí, že najväčšou život-
nou radosťou je narodenie dieťaťa. Je to niečo mimoriadne, čo mení všetko, uvádza do 
pohybu netušené energie a umožňuje premáhať únavu, ťažkosti a nočné bdenie, lebo 
prináša neopísateľné šťastie, ktoré nemôže byť ničím prekonané. Tým sú Vianoce: Ježišovo 
narodenie je tou novosťou, ktorá nám umožňuje každý rok vnútorne sa znovuzrodiť a nájsť 
v Ježišovi silu čeliť každej skúške.“
    Šťastie praje pripraveným – povedali sme v úvode. Všade okolo nás sú bratia a sestry, 
ktorí potrebujú našu pomoc. Dobrý Samaritán – Ježiš Kristus, odchádza s poznámkou: „Ak 
vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa vrátim.“ Už o štyridsať dní príde na svet ako malé 
dieťa. Kiež by sme ho očakávali s radosťou a láskou k našim blížnym.
    Požehnanú prípravu očakávania Narodenia Krista vám želajú kňazi a vladykovia našej 
metropolie.
     Sláva Isusu Christu!

    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 predovšet-
kým 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 .
    Mnohí smrteľne chorí hľadajú v Medžugorí uzdravenie. Niektorí sú počas zjavení pri 
mne. Plačem, keď ich vidím trpieť, a to najmä mladých. Modlím sa za nich. Keď Boh zasia-
hne, dozviem sa o tom až neskôr, lebo počas zjavenia sa sústreďujem len na Pannu Máriu. 
    Pred niekoľkými rokmi taliansky lekár s manželkou priviedli do Medžugoria svojho 
desaťročného syna. Zomieral na rakovinu žalúdka. Všetci odborníci v Taliansku im hovo-
rili, že pre záchranu chlapcovho života sa už nedá nič urobiť. Chlapec s rodinou prišiel na 
zjavenie a kľakol si vedľa mňa. Intenzívne sa modlili. Neskôr mi rodičia povedali, že keď 
prišla Panna Mária, chlapec sa držal za brucho a zvíjal sa. „Mami, oci,“ hovoril. „Žalúdok 
mi horí.“ Keď sa rodina vrátila do Talianska, odborníci nenašli po rakovine ani stopy. 
     Poznám veľa podobných príbehov, ale väčšina chorých, ktorí prichádzajú do Medžu-
goria, sa vráti domov nevyliečená. Je Božím tajomstvom, prečo sa niektorí uzdravia a 
iní nie. Asi najťažšie pochopíme smrť dieťaťa. Ako ju môže milujúci Boh dopustiť? Je 
prirodzené klásť si túto otázku. Žijeme v dočasnom svete, kde sa život končí po uplynu-
tí niekoľkých rokov. Keď ľudia zomrú „príliš mladí“, pýtame sa, prečo im Boh nedovo-
lil dožiť sa staroby. Ale pamätajme, že nezomierame. Panna Mária vie, aký je to pocit, 
keď niekto stratí dieťa, ale ona sa s tým svojím v nebi znovu stretla a odvtedy sú spolu. 
Opäť uvidíme svojich drahých zosnulých. Treba tomu veriť, aj keď nie je vždy ľahké 
pochopiť Božiu vôľu. Kto môže povedať, že krátky život je menej cenný než dlhý? Ak 
je v očiach nášho večného Boha „jeden deň ako tisíc rokov“, rozdiel medzi desaťročím 
a storočím je nekonečný. Prečo by človek nemal naplniť svoje poslanie a naučiť sa 
všetko, čo musí vedieť, alebo naučiť druhých, čo majú vedieť, v krátkom čase? 
    Panna Mária mi ukázala, že v nebi nie je utrpenie. Slová, ktoré tak často počúvame na 
pohreboch, obsahujú obrovskú pravdu: „Teraz sú na lepšom mieste.“ Náš skutočný 
domov je u Boha. Tu na zemi sme pútnici. Len krátku chvíľu kráčame po ceste k večnej 
realite, ktorá presahuje čas, priestor a smrť. Vaša púť sa môže skončiť dnes, zajtra alebo 
o dvadsať rokov, ale stretnete sa s Bohom, či už si to uvedomujete, alebo nie. Kráčali ste 
s pokorou a obetavosťou, alebo arogantnosťou a lakomstvom? Je lepšie zamyslieť sa nad 
tou otázkou teraz, než na konci cesty. Ľudia, čo si myslia, že existencia utrpenia popiera 
existenciu Boha, vôbec nepochopili svoju existenciu. Keby vo vete chýbal smútok, ako 
by sme rozpoznali radosť? Keby nebolo choroby, ako by sme si vážili zdravie? ... 
    Tým, čo prichádzajú do Medžugoria, vždy hovorím, že duchovné uzdravenie je neko-
nečne cennejšie než to fyzické. Len jedno utrpenie nás môže oddeliť od večného života. 
Človek môže vojsť do neba bez ruky alebo nohy, ale nie s hriechom v duši. Panna Mária 
nedokáže ľudí uzdravovať, to dokáže len Boh. Oroduje však za nás, ak ju požiadame. 
Ak fyzicky trpíte, najdôležitejší krok spočíva v tom, aby ste požiadali Boha o pomoc. 
Ježiš nám ukázal, že človek, ktorý chce niesť svoj kríž sám, padne pod jeho váhou.

(Mirjana Soldo: Moje srdce zvíťazí)

Čítajme


