
PONDELOK 29. november
Mučeník Paramon
2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294; Lk 19, 37 – 
44, zač. 97; (HS: 154; PZ: 108)
+ Ján, Peter, Pavlína, Mária

UTOROK 30. november
Apoštol Andrej Prvopovolaný
1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 1, 35 – 51, 
zač. 4; (HS: 309; PZ: 284)
+ Jozef Boroš

STREDA 1. december
Prorok Nahum
2 Tim 4, 9 – 22, zač. 299; Lk 20, 1 – 8, 
zač. 99; (HS: 156; PZ: 111)
+ Margitu a Štefana Belákovcov

ŠTVRTOK 2. december
Prorok Habakuk
Tit 1, 5 – 2, 1, zač. 300b; Lk 20, 9 – 18, 
zač. 100; (HS: 157; PZ: 112)
+ Anna, Ján, Ján, Ondrej, Alžbeta

PIATOK 3. december
Prorok Sofoniáš
Tít 1, 15 – 2, 10, zač. 301; Lk 20, 19 – 
26, zač. 101; (HS: 159; PZ: 114)
+ Michal, Michal, Mária

SOBOTA 4. december
Veľkomučenica Barbora
Ef 1, 16 – 23, zač. 218; Lk 12, 32 – 40, 
zač. 67; (HS: 160; PZ: 115)
za uzdravenie Mikuláša

NEDEĽA 5. december
28. nedeľa po Päťdesiatnici. Prepo-
dobný Sáva Posvätený
Ef 5, 8b – 19; zač. 229 ; Lk 17, 12 – 19, 
zač. 85; (HS: 145, 314; PZ: 99, 289) 
Hlas 3  

PONDELOK 6. december
Arcibiskup Mikuláš Divotvorca
Hebr 3, 5 – 11;17 - 19, zač. 308; Lk 20, 
27 – 44, zač. 102; (HS: 315; PZ: 290)
za zdravie a požehnanie Ľudmily

UTOROK 7. december
Biskup Ambróz
Hebr 4, 1 – 13, zač. 310; Lk 21, 12 – 19, 
zač. 106; (HS: 155; PZ: 109)
za zdravie a požehnanie Mareka, 
Martiny a Michaely

STREDA 8. december
Počatie Presvätej Bohorodičky svätou 
Annou. Prikázaný sviatok
Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; Lk 8, 16 – 
21, zač. 36; (HS: 317; PZ: 292)
za zdravie a požehnanie Anny a 
Michala

ŠTVRTOK 9. december
Prepodobný Patapios
Hebr 7, 1 – 6, zač. 315; Lk 21, 28 – 33, 
zač. 107; (HS: 157; PZ: 112)
za zdravie a požehnanie rodín Jozefa 
Turčíka a Štefana Turčíka

PIATOK 10. december
Mučeníci Ménas, Hermogenés a 
Eugraf
Hebr 7, 18 – 25, zač. 317; Lk 21, 37 – 
22, 8, zač. 108; (HS: 159; PZ: 114)
+ Helenu a Michala z rodiny Gumanovej

SOBOTA 11. december
Prepodobný Daniel Stĺpnik
Ef 2, 11 – 13, zač. 220b; Lk 13, 18 – 29, 
zač. 72; (HS: 160; PZ: 115)
+ Mária Gajdošová

NEDEĽA 12. december
Nedeľa svätých praotcov
Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Lk 14, 16 – 24, 
zač. 76; (HS: 319; PZ: 294)
Hlas 4

zdroj: Slovo

Liturgický program

     Neuplynuli ešte ani dva týždne odo dňa, ktorý má pre nás všetkých veľký význam. Ofici-
álny názov sviatku, ktorý si pripomíname 17. Novembra, je Deň boja za slobodu a demo-
kraciu. Pre všetkých ľudí, ktorí si pamätajú totalitný režim vedúcej komunistickej strany, to 
bolo čosi neuveriteľné. Aj keď sa veci a praktiky starého režimu nezmenili zo dňa na deň, 
zrazu sa väčšine ľudí v tejto krajine začalo úplne inak dýchať. Dýchali slobodne. Hranice 
slobody však nezostanú nikdy dlho nedotknuté. A my sme ich začali pomaly posúvať 
smerom von. Už nám nestačí, že sa nemusíme strachovať, aby nás niekto nahlásil pre 
vlastný názor. Náš názor a našu „múdrosť“ musíme zdieľať s celým svetom. A beda, ak so 
mnou niekto nesúhlasí, alebo ak ja nabúram názor iného, lebo skončím ako homofób. 
Z možnosti slobodne prekročiť hranice tam aj späť sa stalo také hobby, že mnohí už majú 
našu krajinu ako domov len úplne formálne. Ak by nastal vážny konflikt či problém, nebudú 
mať dôvod brániť „svoju“ zem. 
    V dejinách spásy vidíme, že aj izraelský národ poznal krutý režim. Útlak a otroctvo trvali 
neuveriteľných štyristo rokov. Sloboda pre nich znamenala koniec strachu o život vlastných 
detí. Prestalo to nekonečné vyrábanie tehál a tvrdej práce na egyptských stavbách pod 
neustálym dohľadom dozorcov. Ale vrcholom slobody bola možnosť vrátiť sa domov. Do 
krajiny, ktorú nikto z nich nikdy nevidel, a to, čo poznali z rozprávania, znelo ako rozprávka. 
Za čias Ježiša už táto sloboda predkov nebola ničím zvláštnym. To, že ľudia žili vo vlastnej 
zemi, že sa mohli venovať práci, akej chceli, že mohli uctievať svojho Boha, bolo zatienené 
vlajkou Ríma. Sloboda bola teda podmienená túžbou zbaviť sa tohto nepriateľa.
    Keď v dnešnom nedeľnom evanjeliu Ježiš vošiel do jednej synagógy, videl tam ešte iný 
príbeh neslobody. Ženu, ktorá mala osemnásť rokov ducha neduživosti, bola celkom zhrbe-
ná a nemohla sa ani trocha narovnať. Zavolá ju k sebe, vloží na ňu ruky a prehlási: „Žena si 
oslobodená od svojej choroby.“ Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Všetky zázraky 
a uzdravenia, ktoré Ježiš vykonal, mali svoje vnútorné posolstvo. Bola ním láska nebeského 
Otca ku každému človeku a tiež to, že plnosť šťastia aj slobody, ktorú tu na zemi hľadáme, 
je pre hriešnosť človeka z vlastných síl nedosiahnuteľná. 
    Prežívame štyridsaťdňové obdobie Filipovky. Je to čas, ktorý dostáva každý z nás na 
stíšenie a modlitbu. Ako prípravu, aby potom mohol vo svojom vnútri naplno prežiť sviatky 
Kristovho narodenia. Tak, ako si potrebujeme pripomínať dôležité udalosti spoločenského 
života – aj 17. november, potrebujeme každý rok nanovo prežiť a príchod Božieho syna, 
ktorý prináša dar pravej slobody pre každého človeka. Slobody od sebectva a napĺňania 
túžob vlastného ega. Slobody od túžby vládnuť nad inými. Slobody od moci bohatstva, 
ktoré paradoxne jeden človek za svoj život nemá šancu využiť. Slobody od všetkej nemo-
rálnosti a nečistoty, ktorá človeka degraduje a ničí rodinný život. Slobody od zmýšľania, že 
s vlastným životom si môžem robiť, čo chcem... Jednoducho od toho všetkého, čo má 
spoločný názov – hriech.

otec Marek
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► Modlitba v chráme. Od štvrtka 25 . novembra platí vyhláška Úradu verejného 
zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďuje: Maximálna kapacita hromadného podujatia 
cirkevných a civilných verzií sobášneho obradu či obradu krstu je 6 osôb. Organizá-
tor bohoslužieb je povinný obmedziť túto na individuálnu pastoračnú službu. Z tohto 
dôvodu bude chrám otvorený k individuálnej modlitbe každý deň v priebehu týždňa 
od 15.30 hod. do 17.00 hod. V tomto čase bude možné pristúpiť aj k svätej spovedi. 
► Slávenie sviatkov a sv. liturgií. Aj keď počas prebiehajúceho lockdownu nie je možná 
verejná účasť veriacich na bohoslužbe, nezabudnite svätiť sviatočný deň a využite možnosť 
sledovania bohoslužieb TV Lux či internetovej televízie TV Logos. Úmysly bohoslužieb vo 
farnosti budú odslúžené, tak ako boli zapísané.
► Prvopiatková spoveď. Prvopiatková spoveď chorých v tomto týždni nebude. Ale v 
prípade potreby duchovného zaopatrenia ma môžete kedykoľvek telefonicky kontaktovať.
► Oznam charity. Situácia sa zmenila vzhľadom k pozastaveniu verejných bohoslužieb 
kvôli pandémii COVID-19. Z tohto dôvodu si vás opätovne dovoľujeme osloviť o pomoc 
pri propagácii zbierky v rámci online priestoru. Prosíme o umožnenie predlženia zbierky 
na celé obdobie Filipovky. Veriaci nás môžu finančne podporiť prostredníctvom:
• prevodu na účet: IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976, variabilný symbol: 6622;
• QR kódu (umiestnený na plagáte);
• poštovej poukážky (možnosť stiahnuť z webovej stránky - www.gkcharita-po.sk);
• osobne na Centre GKCH (Hlavná 2, Prešov);
• osobne u správcu farnosti a následne prevodom na účet, príp. poštovým poukazom (s 
vaším súhlasom).
► Prikázaný sviatok. V stredu 8. decembra je prikázaný sviatok Neporočnaho začatija – 
Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky svätou Annou.
► Príspevok na Slovo. Príspevok na celoročné odoberanie časopisu Slovo vo výške 17 
eur môžete priniesť do chrámu, alebo dať s menom pani cerkovníčke Rusinkovej. Poteší-
me sa aj novým odberateľom.

Oznamy
    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 .
    Po toľkých rokoch, čo zažívam nebo, trúfam si konečne odpovedať na otázku, ktorá v 
mojom srdci horí už veľmi dlho – a táto otázka horí v každom ľudskom srdci: Aký je zmysel 
života? Mnohí očakávajú zložitú odpoveď. Moja odpoveď je však najkratšou vetou v tejto 
knihe. Láska. Panna Mária vo svojich posolstvách z druhého v mesiaci a z 18. marca slovo 
láska vyslovila viac než štyristokrát. Boh je láska. Ježiš je vtelená láska. Preblahoslavená 
Matka nás vedie k láske. A všetko, čo sa dnes deje v Medžugorí, pochádza z tejto lásky... 
    Keď sa obzriem na 24. jún 1981, keď som prvýkrát videla pannu Máriu, často si kladiem 
otázku, prečo sa rozhodla zjaviť dieťaťu. Po rokoch som pochopila, že nám symbolicky 
chcela povedať: „Prišla som vás priviesť k svojmu Synovi.“ Keď nás vedie k Synovi, dáva 
nám všetko. Dáva nám pokoj... Pravý pokoj pochádza len od Boha. Niektorí ľudia ma 
navštevujú v nádeji, že im vyriešim všetky problémy, ale ja som len človek, ktorý sa potrebu-
je modliť tak, ako všetci ostatní. Panna Mária je niekedy vnímaná ako nejaké božstvo, ktoré 
spĺňa túžby a uzdravuje chorých, no aj ona sa musí modliť k Bohu, aby niečo dosiahla...
    Panna Mária svojimi zjaveniami vytvorila „záhradu“ obrátenia. Mnohí pútnici cítia v 
Medžugorí hlbokú silu, ktorá zmäkčuje ich zatvrdnuté srdcia a inšpiruje ich, aby zmenili 
svoj život... Raz prišla do našej ubytovne v Medžugorí skupinka šiestich Talianov. Všetci už 
mali po šesťdesiatke. Piati boli hlboko veriaci, ale jeden nie. Keď som ich pozdravila, ten, 
čo neveril v Boha, hneď povedal: „Ja sa o to nezaujímam. Len som prišiel s priateľmi.“ „To 
nie je problém,“ povedala som s úsmevom. „Ak sa chcete porozprávať...“ „Nie, ďakujem 
vám.“ Na tom človeku som videla hlboký žiaľ, skrytý za nevrlý zovňajšok. Za toľké roky 
som sa naučila všeličo v ľuďoch rozpoznať, ale nie u všetkých... V tomto Talianovi som 
nevnímala zlo. Cítila som len zranenie. A vedela som, že ani on, podobne ako iní, čo pri 
príchode hovorili, že sú neveriaci, neodíde nezmenený. Na druhý deň som ho našla, ako na 
gauči plače ako malé dieťa. Bolelo ma, keď som videla, že 60-ročný muž je taký skormúte-
ný. Sadla som si k nemu a povedala som: „Je to pre moje varenie?“ Usmial sa, zhlboka sa 
nadýchol a utrel si slzy. Môžete mi napísať modlitbu: „Zdravas, Mária?“ povedal. „Neviem 
slová a chcem sa ísť na vrch modliť.“ „Samozrejme, môžem.“ „Toľko času som premárnil,“ 
povedal a opäť sa rozplakal. Položila som mu ruku na rameno. „Nepremárnili ste ani sekun-
du. Len málo ľudí má to šťastie, aby cítili, čo práve teraz cítite vy.“ Takmer celú noc sa 
modlil na vrchu.
    Mate Šebo sa narodil v roku 1901. Tvrdil, že Medžugorie bude posvätným miestom a na 
Podbrdo budú viesť stovky schodov. Každý sa mu smial, ale dnes je cesta na vrch taká 
vychodená a vyleštená nohami nespočetných pútnikov, že pripomína mramorové schodis-
ko... Mate dokonca povedal, že sa splnenia predpovede nedožije. Zomrel v roku 1979. Keď 
sa o dva roky začali zjavenia, ľudia v dedine si spomenuli na to, čo predtým odmietli ako 
táraniny starého muža.

(Mirjana Soldo: Moje srdce zvíťazí)

Čítajme

Svätý prorok Nahum
Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená tešiteľ, 
potešenie. V poradí siedmy zo skupiny tzv. malých 
prorokov pochádzal z osady Elkoš. Bol vynikajúcim 
básnikom. Podľa údajov z prorockej knihy – po ňom 
pomenovanej – pôsobil za vlády judského kráľa 
Joziáša a ohlasoval v rokoch 663 až 612 pred Kristom 
slová útechy o ukončení obdobia súdu nad Izraelom. 
Nahumovo proroctvo je v podstate uvažovaním o 
Božom súde a konečnom víťazstve Boha v dejinách. 
Ohlasuje (s netajeným zadosťučinením) skazu 
niekdajšieho nástroja Božieho trestu, lebo Asýrsko po 
stáročia utláčalo a ukrutne týralo národy Blízkeho 
východu. Tak sa Nahum stal prorokom Boha, ktorý 
trestá každá nespravodlivé násilie na ľuďoch. Pri 

archeologických objavoch v Kumráme našli okrem hebrejských a gréckych textových 
zlomkov aj komentár k častiam prorockej knihy Nahum.


