
PONDELOK 13. december
Mučeníci Eustratios a spol.
Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8, 11 – 21, 
zač. 33; (HS: 320; PZ: 295)
07.00 za uzdravenie Márie a Jolany
UTOROK 14. december
Mučeníci Tyros a spol.
Hebr 9, 8 – 10. 15 - 23, zač. 321; Mk 8, 
22 – 26, zač. 34; (HS: 155; PZ: 109)
17.00 + Monika, Marta, Žofia, Dana, 
Mária
STREDA 15. december
Arcibiskup Štefan Vyznávač
Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30 – 34, 
zač. 36; (HS: 156; PZ: 111)
17.00 + Jozef, Ondrej, Verona, Helena 
z rodiny Paločkovej
ŠTVRTOK 16. december
Prorok Aggeus
Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326; Mk 9, 10 – 
16, zač. 39; (HS: 157; PZ: 112)
17.00 + Anatolij
PIATOK 17. december
Prorok Daniel
Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327; Mk 9, 33 – 
41, zač. 41; (HS: 159; PZ: 114)
17.00 + z rod. Turčíkovej a Olejníkovej
SOBOTA 18. december
Sobota pred Kristovým narodením 
Mučeník Sebastián a spol.
Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 13, 18 – 29, 
zač. 72; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Jozef, Helena, František 
z rodiny Borošovej
NEDEĽA 19. december
Nedeľa svätých otcov
Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 – 40, zač. 
328; Mt 1, 1 – 25, zač. 1; (HS: 148, 321; 
PZ: 101, 296); hlas 5; 11.00 hod.
PONDELOK 20. december
Hieromuč. Ignác Bohonositeľ. Obdobie 
pred sviatkom Narodenia nášho Pána, 
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Hebr 11, 17 – 23. 27 - 31, zač. 329; Mk 9, 42 
– 10, 1, zač. 42; (HS: 323, 154; PZ: 298, 108)
07.00 za zdravie a požehnanie Jozefa, 
Márie, Jozefa, Jozefa, Zlatice, Richarda
UTOROK 21. december
Mučenica Juliána
Hebr. 12, 25 – 26. 13, 22 – 25, zač. 
333; Mk 10, 2 – 12, zač. 43; (HS: 323, 
155; PZ: 298, 109)
17.00 za zdravie a požehnanie 
Bronislavy, Marka, Michala a Anny
STREDA 22. december
Veľkomučenica Anastázia
Jak 1, 1 – 18, zač. 50; Mk 10, 11 – 16, 
zač. 44; (HS: 323, 157; PZ: 298, 111)
17.00 + Stanislav (ročná liturgia s 
panychídou)
ŠTVRTOK 23. december
Desať krétskych mučeníkov
Jak 1, 19 – 27, zač. 51; Mk 10, 17 – 27, 
zač. 45; (HS: 323, 158; PZ: 298, 112)
07.00 + Paraska
PIATOK 24. december
Predvečer Kristovho narodenia 
Mučenica Eugénia
Zdržanlivosť od mäsa s pôstom
Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Lk 2, 1 – 20, 
zač. 5; (HS: 324; PZ: 299)
15.00 Veľká večiereň s liturgiou 
svätého Bazila Veľkého
22.00 Veľké povečerie
SOBOTA 25. december
Narodenie nášho Pána Ježiša Krista. 
Prikázaný sviatok; myrovanie
Gal 4, 4 – 7, zač.209; Mt 2, 1 – 12, 
zač. 3; (HS: 325; PZ: 300); 11.00 hod.
NEDEĽA 26. december 
Nedeľa po Kristovom narod. Pami-
atka svätých a spravodlivých Jozefa 
Snúbenca, kráľa Dávida a Jakuba 
Zhromaždenie k Presv. Bohorodičke
Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Mt 2, 13 – 
23, zač. 4;  (HS: 149, 330; PZ: 101, 
306); Hlas 6; 11.00 hod.

zdroj: Slovo

Liturgický program

    Pri nedeľnom Podobenstve o veľkej večeri som rozmýšľal, akú formu pozvánky by mal 
Pán Boh vymyslieť, aby nás zasiahol, oslovil a pozval k sebe. A hlavne, aby sme jeho 
pozvanie neodmietli. Keď sa dnes všetko sústredilo do online priestoru, keď vám ako 
pozvanie už len príde link, na ktorý kliknete, a spustí sa videopozvánka aj s prezentáciou, so 
všetkými ponukami a bonusmi... Čo by mal vymyslieť Pán Boh? Odpoveď? Na jeho 
pozvaní už niet čo vylepšiť. Pozýva osobne. Sluhom v podobenstve, ktorý prichádza najprv 
k vzácnym pozvaným hosťom, aby im povedal, že nastal čas večere, a potom ide hľadať 
všetkých chudobných, mrzákov, slepých a chromých, aby sa naplnila hodovná sieň, je 
milovaný Boží syn, ktorý zostúpil ako malé dieťa. 
    „Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Kúpil som päť záprahov volov a idem ich 
vyskúšať. Oženil som sa, a preto nemôžem prísť.“ Čo vlastne tieto odpovede znamena-
jú?  Možno by sme ich vedeli zhrnúť do slova – výhovorky. Ale to je len krajšími slova-
mi povedané: „Nestojím o teba! Ja to, čo si pre mňa pripravil, nepotrebujem.“ Lebo, ak 
mi je niekto priateľom, ak ho mám rád, nemôžem dať prednosť iným veciam. Miera 
toho, čo všetko som ochotný dať zo svojich vlastných plánov nabok, odhaľuje veľkosť 
priateľstva a dôležitosť osoby. Uvedomujeme si však, čo takto odmietame? To, čo sa 
v prvom rade ponúka pri spomínanej veľkej večeri v podobenstve, nie je jedlo. Je to 
spoločnosť a blízkosť toho, kto pozýva – nebeského Otca. Celý náš život je odpoveďou 
na Božie pozvanie. Prijali sme ho a putujeme, vybrali sme sa na cestu do nádhernej 
hodovnej siene. Sprevádza nás ten, ktorého Pán vyslal, a na tejto ceste nás posilňuje. 
    V piatok večer ma na dvojke zaujal program, ktorý moderuje naša najpopulárnejšia 
moderátorka. Jedným z hostí, ktorého si do relácie pozvala, bol pán zo zahraničia, ktorý 
rozprával o zaujímavom projekte – Magnus MacFarlane-Barrow, zakladateľom 
Mary´s Meals, čo v preklade znamená Máriine jedlá. Narodil sa v Škótsku v roku 1968. 
Jeden večer v roku 1992 (mal 24 rokov) so svojím bratom Fergusom videli v miestnej 
krčme reportáž o utečeneckom tábore neďaleko Medžugoria. V Juhoslávii totiž vypukla 
občianska vojna. Začali organizovať pomoc pre týchto ľudí – balíky jedla, oblečenia 
a liekov, ktoré dopravili do Bosny a Hercegoviny. V roku 2002 zavítal do africkej Malawi, 
kde bol veľký hlad. Navštívil chudobnú rodinu, ktorej otec zomrel a matka umierala na 
AIDS. Opýtal najstaršieho z detí, 14-ročného Edwarda, aké sú jeho sny a ambície do 
budúcnosti. Jeho slová ho veľmi zasiahli. „Chcel by som mať dosť jedla, aby som sa 
najedol, a jedného dňa by som chcel ísť do školy.“ Toto boli sny a ambície 14-ročného 
chlapca: jedlo a možnosť ísť do školy! Práve takto, zo slov chudobného, hladného dieťaťa, 
sa zrodilo dielo Mary´s Meals. To, čo sa začalo v roku 2002 dvesto deťmi v Malawi, teraz 
kpokračuje s 2 058 099 sýtených detí denne. Ročné náklady na nasýtenie jedného dieťaťa 
sú neuveriteľných 18 eur a 30 centov. Viac informácií nájdete na: marysmeals.sk. 
    Tak som si pomyslel: Ktoré z týchto detí, by odmietlo pozvanie na večeru? Nestali sa nám 
najväčšou prekážkou na ceste spásy naše pohodlie bezstarostnosť a plné bruchá? Aj preto 
majme v úcte tento pôstny prípravný čas, nech nám všetkým prinesie veľa úžitku.

otec Marek
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► Slávenie svätých liturgií. Na základe rozhodnutia vlády SR budú od piatka 10. 
decembra znovu povolené verejné bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môže 30 osôb 
v režime OP (očkovaní a prekonali v ostatných 180 dňoch). Pre nezaočkovaných je 
k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí po osobnom 
dohovore s kňazom. Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pas. 
► Slávenie sviatkov. Aj keď podľa aktuálneho rozhodnutia vlády nie je možná účasť 
všetkých veriacich na bohoslužbe, nezabudnime svätiť sviatočné dni a využite možnosť sledo-
vania bohoslužieb TV Lux či internetovej televízie TV Logos. Úmysly bohoslužieb vo farnosti 
budú odslúžené, tak ako boli zapísané.
► Predvianočná spoveď. Spoveď chorých doma bude v piatok 17.12. od 08.30 hod. 
Predvianočná spoveď pre všetkých ostatných bude vo štvrtok a v piatok od 16.30 pred 
večernými liturgiami a v nedeľu 19.12. popoludní od 16.00 hod.
► Svätá liturgia 23. decembra. Vo štvrtok 23.12. bude sv. liturgia ráno, aby sa stihla 
pripraviť vianočná výzdoba na sviatky.
► Predvečer sviatku Narodenia Pána. 24. decembra je Predvečer sviatku Pánovho 
narodenia. V tento deň sa zachováva zdržanlivosť od mäsa. Popoludní o 15.00 bude Veľká 
večiereň s Liturgiou sv. Bazila. Práve táto večiereň nás svojimi čítaniami pripravuje na 
tajomstvo celého Svätého večera. Môžete si priniesť sviecu alebo kahanček na betlehemské 
svetlo, aby ste si ho mohli zapáliť pri večeri. Po Štedrej večeri bude o 22.00 ako poďakova-
nie za Pánov príchod modlitba Veľkého povečeria. 
► 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 svätý kríž ku knihe, „ktorú, treba 
otvoriťa 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 k 
tomu, aby som v nás prebudil túžbu čítať knihy, ktoré neprinášajú len zaujímavý 
príbeh, ale predovšetkým hojný duchovný úžitok. Chcel by som vás priviesť k 
tomu, aby ste mali práve cez čítanie dobrých kníh vo svojom vnútri veľa dobrých 
myšlienok. A preto na tomto mieste nájdete ukážky z kníh, ktoré ma zaujali, a 
verím, že zaujmú aj vás. Pri troche snahy si ich budete vedieť aj pozháňať .
    
    Hovoriť o posolstvách Panny Márie je ľahšie než ich žiť, ale odmena za to, že sa 
usilujeme konať podľa Božej vôle, je veľmi veľká. Marko i ja sme toho svedkami v 
našej rodine. Marija a Veronika vyrástli na krásne veriace mladé ženy. Teraz, keď sú 
už staršie, si nemusím klásť otázku, či sa modlia, či chodia na svätú omšu alebo 
pomáhajú núdznym. Je to pre ne prirodzené, lebo Marko i ja sme im dali príklad. 
Keby sme sa rozhodli, že za daždivých dní zostaneme doma a nepôjdeme na svätú 
omšu, tak isto by sa zachovali aj vo svojom živote. My sme však chodili za každého 
počasia. Alebo keby nikdy nevideli, ako sa Marko i ja modlíme, mysleli by si, že to 
nie je dôležité. My sme sa však usilovali pomodliť sa každý večer aspoň jeden ruže-
nec. Deti vnímajú oveľa viac, než si myslíme. Rodičia im musia ukázať, že Boh je 
pre nich na prvom mieste. Každá dobrá matka celý svoj život dbá o to, aby pre svoje 
deti urobila všetko, čo môže. To isté platí pre Pannu Máriu, ale nikdy nikoho nenúti, 
aby ju počúval. Na svojich dievčatách najviac oceňujem ich radosť. Usmievajú sa, 
vyžarujú pokoj a vedia žartovať. Myslím si, že je to ovocie zdravej viery. Ako raz 
napísal pápež Benedikt XVI.: „Tam, kde vládne smútok, kde zomiera humor, tam 
určite chýba duch Ježiša Krista.“ Marija i Veronika majú o mňa obavy, lebo sa veľmi 
venujem pútnikom. Boja sa, aby sa mi pre vyčerpanie nezhoršil zdravotný stav. Tieto 
obavy možno súvisia s úmrtím nášho milovaného otca Slavka. Ak vidia, že som 
unavená a po dlhom rozhovore s pútnikmi mám bolesti, prinesú mi vodu a pripo-
menú mi: „Niekedy musíš myslieť aj na seba. Aj my ťa potrebujeme.“ Ako keby som 
mala pri sebe dvoch anjelov...
    V roku 2009 biskup Perič, ktorý bol skeptický voči našim zážitkom, požiadal, aby 
sa už zjavenia nekonali v komunite Cenacolo. Najprv som bola pre jeho rozhodnutie 
smutná. Členovia komunity poskytovali vhodné prostredie, lebo Panna Mária sa 
prišla modliť za tých, čo neveria. Každý mladý muž mi pripomínal strateného syna v 
Lukášovom evanjeliu, ktorý „bol mŕtvy a opäť ožil“. Ako katolíčka som však rešpek-
tovala biskupovo rozhodnutie. Každý deň sa za neho modlím....
    Rozmýšľala som, čo mám robiť. Mám prežívať zjavenia doma alebo mám nájsť 
nové miesto, aby som bola na verejnosti? Bola som v pokušení zostať doma, lebo 
som vždy obľubovala samotu. Pamätám si, aký pokoj som prežívala, keď ma Panna 
Mária navštívila v izbe. Nebol tu ruch, davy, fotoaparáty pri tvári a mohla som sa 
viac sústrediť na modlitbu, kým som čakala na Preblahoslavenú Matku... 
    Keď som na ďalšie zjavenie vystupovala k Modrému krížu, v biskupovom rozhod-
nutí som uvidela Božiu ruku. V Cenacole sa zjavenia konali v malom auditóriu, kde 
bolo miesto len pre niekoľko stoviek ľudí. Na Vrch zjavenia došli tisíce.

(Mirjana Soldo: Moje srdce zvíťazí)

Čítajme

Svätý hieromuč. Ignác Bohonositeľ
Jeho meno má latinský pôvod a znamená ohnivý, žiariaci, zapá-
lený. O jeho detstve nevieme nič. Kresťanom sa stal pravdepo-
dobne v neskoršom veku. Bol učeníkom sv. Jána a osobne 
poznal apoštolov Petra a Pavla. V roku 70 sa stal na vyše tridsať 
rokov biskupom v Antiochii. Sám seba nazýval Theoforos – 
nosiaci Krista. Za cisára Trajána nastalo veľké prenasledovanie 
kresťanov. V roku 107 Ignáca obžalovali, že obracia mnoho 
ľudí ku Kristovi. A keďže nechcel obetovať cisárovým bohom 
a zriecť sa viery, sám cisár nad ním vyriekol rozsudok. Nariadil, 

aby ho odviedli do Ríma a hodili divej zveri. Cestou sa zastavili v Smyrne, kde bol bisku-
pom Ignácov priateľ sv. Polykarp. Mnohí kňazi a biskupi i pospolitý Boží ľud vyšiel, aby 
pozdravil odsúdeného. Sám Polykarp pobozkal jeho okovy. Zo Smyrny napísal cirkvám 
v Efeze, v Magnézii, v Trallách ďakovné listy za láskavé prijatie. Napísal tiež aj List 
Rimanom, z ktorého sú známe jeho slová: „Som Kristovým zrnom; chcem, aby ma 
zomleli zuby divej zveri, aby som sa tak stal Kristovým čistým chlebom.“ Do Ríma prišli 
pravdepodobne 20. decembra 107. V tom čase sa končili hry a vo Fláviovom amfiteátri 
sa schádzali najväčšie zástupy ľudí. Ignáca odviedli do arény a predhodili na roztrhanie 
divej zveri. Kresťania jeho ostatky pozbierali a neskoršie odviezli do Antiochie.


