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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 
20. a 27. novembra večer. V tie isté dni 
bude aj telocvičňa na ZŚ Prostějovská 
so začiatkom o 19:15 hod. Biblická škola  
bude v utorok 21. a 28. novembra večer 
po sv. liturgii. Modlitby mužov budú v 
utorok 28. novembra v sakristii. Nácvik 
zboru bude v stredu 22. a 29. novembra 
večer. Tichá adorácia s Korunkou Božie-
ho milosrdenstva a požehnaním bude vo 
štvrtok 23. a 30. novembra (s osobným 
požehnaním) v čase 19:00 - 21:00 hod. 
Stretko detí a zborík budú v piatok 24. 
novembra a 1. decembra o 16:15 hod. na 
fare.
u V utorok 21. novembra máme svia-
tok Vstupu presv. Bohorodičky do chrá-
mu. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00 
hod. s myrovaním. Po večernej sv. liturgii 
bude požehnanie detí.

u Prvopiatkový týždeň je od 27. no-
vembra do 1. decembra. Pristúpiť k sv. 
spovedi môžete ako zvyčajne pred sv. 
liturgiami. Na prvý piatok mesiaca bude 
celodenná adorácia podľa rozpisu a o 
15:00 hod. Korunka Božieho milosrden-
stva s modlitbou žalmov. Pri oboch sv. li-
turgiách bude zvonček na podporu prá-
ce s mladými farnosti.
u Novéna k Matke ustavičnej pomoci 
bude v sobotu 25. novembra po večer-
nej sv. liturgii.
u Nedeľa Krista Kráľa bude 26. novem-
bra. Po oboch sv. liturgiách bude myro-
vanie.
u Večeradlo obetované za kňazov 
bude vo štvrtok 30. novembra o 18:45 
hod. Mariánske večeradlo bude na fatim-
skú sobotu 2. decembra o 17:00 hod.

o. Peter Kačur

R ADOSŤ L ÁSKY
Aj migrácia má dôsledky na rodinný život. Cirkev tu zohráva dôležitú úlohu. Ne-

vyhnutnosť udržať a rozvíjať evanjeliové svedectvo sa dnes javí ako naliehavá. Na 
jednej strane môže migrácia pomôcť rodine a krajine, ktorá ju prijíma, no na druhej 
strane nútená migrácia (vojna, prenasledovanie, chudoba a iné) ohrozuje tieto rodi-
ny. Špecifická pastorácia migrantov má byť orientovaná na celé rodiny, ale i na tých, 
ktorí ostávajú na pôvodnom mieste. Je tu potrebný rešpekt voči ich kultúram, nábo-
ženstvu, duchovným obradom a tradíciám z domova. Migrácia mimo zákon (obchod 
s ľuďmi) je ešte ničivejšia pre rodiny. Extrémna chudoba núti rodiny k predaju detí 
na prostitúciu alebo na obchod s orgánmi. Treba vyvinúť maximálne úsilie na pod-
poru zotrvania kresťanských rodín a spoločenstiev v krajinách ich pôvodu. Aj rodiny 
so zdravotným postihnutím čelia novým situáciám, túžbam či očakávaniam. Týmto 
rodinám patrí veľký obdiv. Vydávajú svetu vzácne svedectvo vernosti daru života. 
Aj tieto deti sú pre rodinu darom a príležitosťou na rast v láske, vzájomnej pomoci a 
jednote. Rodina plná viery dokáže zaručiť kvalitu a hodnotu každého života. Podnieti 
službu a opateru, povzbudí sprevádzanie a náklonnosť v každej fáze života. Záujem 
o migrantov, aj o osoby so zdravotným postihnutím, je znamením Ducha. Obe tieto 
situácie zohrávajú dôležitú úlohu v tom, akým spôsobom dnes žijeme logiku milo-
srdného prijatia a integrácie zraniteľných osôb.

Spracoval diakon R. Hreňo (body 46 - 47)

Bolo tesne po desiatej hodine v 
noci 14. apríla 1912, keď Titanic, najväč-
šia loď, ktorá sa dovtedy plavila, nara-
zila uprostred Atlantického oceánu na 
ľadovec a po štyroch hodinách išla ku 
dnu. O tom, čo sa dialo počas tej doby 
štyroch hodín, sa už písalo veľmi veľa. Tí, 
ktorí prežili, hovorili o hrdinstve kľud-
ného kapitána, dôstojníkov i posádky. 

Hovorili aj o odvahe muzikanta, 
ktorý hral pieseň „Bližšie k tebe, Bože 
môj“, zatiaľ čo sa oni snažili dostať do 
svojich záchranných pásov. Hovorili o 
mnohých ženách, ktoré sa mohli zach-
rániť, ale odmietli to a radšej sa utopili 
so svojimi manželmi.

Vyrozprávali aj iný príbeh, oveľa 
menej hrdinský, ale o to zvláštnejší. Istá 
žena, ktorej pridelili miesto v jednom 
zo záchranných člnov, požiadala, aby si 
mohla odbehnúť do svojej kajuty. Do-
stala na to tri minúty. Hnala sa chodba-
mi, ktoré už boli naklonené v nebezpeč-
ných uhloch a prebehla salónom. Tu sa 
po zemi váľali peniaze i cenné drahoka-
mi. Ľudia, ktorí chceli šperky ukradnúť, 
ich postrácali, keď utekali.

Vo svojej vlastnej kajute videla žena 
svoje poklady, ktoré len čakali nato, že 
ich zoberie. Pozrela sa na ne a nechala 
ich tak ležať. Siahla po troch pomaran-
čoch, na ktoré si spomenula a potom sa 
vrátila na svoje miesto v záchrannom 
člne.

Táto malá príhoda je veľmi pouč-
ná. Ešte pred hodinou by sa tejto žene 
zdalo nemožné, aby dala prednosť 
niekoľkým pomarančom pred jediným 
malým diamantom, ale na obrovskú a 

majestátnu loď sa nalodila Smrť a jej 
jediný závan prevrátil všetky hodnoty 
v živote človeka. Drahocenné veci, kto-
rých bolo nadostač pre každého, zrazu 
stratili svoju hodnotu. Boli bezcenné. 
Naopak, bezcenné veci získali na hod-
note. Pomaranče sa v tej chvíli stáli cen-
nejšie než diamanty.

Čo má skutočnú hodnotu pre nás v 
našom živote? Čo je to, na čo sme hrdí 
a do čoho vkladáme svoje nádeje? Z 
čoho sa dokážeme vytešovať a povedať 
si, že keď to máme, máme všetko a te-
raz môže prísť čokoľvek?

Pre muža z dnešného evanjelia to 
bolo uistenie sa, že má všetko. Túto 
istotu mu dávala úroda, ktorú mu pri-
nieslo pole. Tej úrody bolo toľko, že ju 
nemal kde uložiť. Keď postavil oveľa 
väčšiu sýpku, sám seba presvedčil, že 
teraz mu už nič nebude chýbať. Môže 
smelo odpočívať, jesť, piť a veselo ho-
dovať (porov. Lk 1216 - 21). Ale do jeho 
života vstúpila smrť.

Čo je to najcennejšie, čo v živote 
máme? Je to život sám. A tento život 
sa snažíme zabezpečiť si čo najviac. Ča-
stokrát však svoje nádeje vkladáme do 
niečoho pominuteľného. 

Pápež Ján Pavol II. povedal, že naj-
lepšie pre človeka je byť bohatý Bohom. 
Skúsme preto napĺňať svoje životy tým, 
čo je večné a nemôže pominúť. Skúsme 
zbohatnúť Bohom a budeme mať všet-
ko. Potom môžeme veselo žiť a môže-
me si byť istí, že nás nikto a nič nemôže 
prekvapiť.

o. Peter Kačur

Čo je cennejšie než diamanty?



Pondelok, 20. november
Predsviatok Vstupu presv. Bohorodičky 
do chrámu. Blažená Jozafáta Hordašev-
ská, spoluzakladateľka sestier Služobníc.
06:30 csl. sv. lit. (HP 296); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
280); Ap. zač. 285 (1 Tim 5, 1 – 10); Lk zač. 
86 (17, 20 – 25)

Utorok, 21. november
Vstup presv. Bohorodičky do chrámu. 
Myrovanie. Požehnanie detí.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 283); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
298); Ap. zač. 320 (Hebr 9, 1 – 7); Lk zač. 54 
(10, 38 – 42;11, 27 – 28)

Streda, 22. november
Svätý apoštol Filemon a spoločníci
06:30 csl. sv. lit. (HP 298); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 283); Ap. zač. 287 (1 Tim 5, 22 – 25; 6, 1 
– 11a); Lk zač. 90 (18, 15 – 17; 26 – 30)

Štvrtok, 23. november
Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský 
biskup a Gregor, akragantský biskup  
06:30 sl. sv. lit. (PZ 283); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
298); Ap. zač. 289 (1 Tim 6, 17 – 21); Lk zač. 
92 (18, 31 – 34)

Piatok, 24. november
Svätá veľkomučenica Katarína 
06:30 csl. sv. lit. (HP 298); 17:30 sl. sv. lit (PZ 
283); Ap. zač. 290 (2 Tim 1, 1 – 2. 8 – 18); Lk 
zač. 95 (19, 12 – 28)       

Sobota, 25. november
Zakončenie sviatku Vstupu presv. Boho-
rodičky do chrámu   
06:30 csl. sv. lit. (HP 298); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
283); Ap. zač. 213 (Gal 5, 22 – 6, 2); Lk zač. 
51b (10, 19 – 21)

Nedeľa, 26. november
Nedeľa Krista Kráľa. Myrovanie.
08:00 csl. sv. lit. (HP 281); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 
286); Ap. zač. 250 (1 Kol 1, 12 – 20); Jn zač. 
59b (18, 33 – 37)          
17:00 Večiereň

Pondelok, 27. november
Svätý mučeník Jakub Perzský

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
108); Ap. zač. 294 (2 Tim 2, 20 – 26); Lk zač. 
97 (19, 37 – 44)

Utorok, 28. november
Svätý prepodobný mučeník Štefan Nový  
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
110); Ap. zač. 297 (2 Tim 3, 16 – 4, 4); Lk zač. 
98 (19, 45 – 48)

Streda, 29. november
Svätý mučeník Paramon  
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
111); Ap. zač. 299 (2 Tim 4, 9 – 22); Lk zač. 
99 (20, 1 – 18)

Štvrtok, 30. november
Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvo-
povolaný  
06:30 sl. sv. lit. (PZ 284); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
300); Ap. zač. 300b (Tít 1, 5 – 16; 2, 1); Lk 
zač. 100 (20, 9 – 18)
18:45 Večeradlo za kňazov

Piatok, 1. december
Svätý prorok Nahum. Prvý piatok.
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit (PZ 
114); Ap. zač. 301 (Tít 1, 15 – 2, 10); Lk zač. 
101 (20, 19 – 26)
7:30 – 17:15 Celodenná adorácia
15:00 Korunka Božieho milosrdenstva a 
modlitba žalmov         

Sobota, 2. december
Svätý prorok Habakuk. Fatimská sobo-
ta.    
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
115); Ap. zač. 218 (Ef 1, 16 – 23); Lk zač. 67 
(12, 32 – 40)
17:00 Mariánske večeradlo

Nedeľa, 3. december
Hlas. 1. Dvadsiata šiesta nedeľa po 
Päťdesiatnici. Svätý prorok Sofoniáš.
08:00 csl. sv. lit. (HP 97); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 
96); Ap. zač. 233 (Ef 6, 10 – 17); Lk zač. 91 
(18, 18 – 27)         
17:00 Večiereň

o. Peter Šturák ml.

c h O D e N i e  D O  c h R Á M u

Ostatky svätých - relikvie

L i T u R G i c K Ý  P R O G R A M

Pri vstupe do nášho chrámu si môžeme všimnúť „novotu“, relikvie – ostatky bl. 
biskupa  P. P. Gojdiča. A predsa môžeme povedať, že to pre nás nie je „novota“. Už 
otcovia Druhého Nicejského snemu v roku 787 vyhlásili, že žiaden chrám nesmie byť 
posvätený skôr, ako by sa ostatky svätých nenachádzali pod prestolom (oltárom). 
V našom chráme môžeme ostatky našich blahoslavených biskupov nájsť takisto ulo-
žené v ich ikonách umiestnených na ikonostase. Avšak úcta k ostatkom svätých pa-
radoxne nevznikla nejakým nariadením alebo dekrétom cirkvi, ale zaviedol to kres-
ťanský ľud, ktorý si chcel uctiť od počiatku tých, ktorí umierali pre svoju vieru a Krista 
a Cirkev tento dobrý zvyk potvrdila.

Jeden z najstarších príkladov uctievania ostatkov máme u svätého mučeníka 
Ignáca, antiochijského biskupa a apoštolského učeníka, ktorý zomrel mučeníckou 
smrťou v Ríme niekedy medzi rokmi 104 – 116, keď bol roztrhaný divou zverou. Kosti 
svätca kresťania zobrali, priniesli ich do Antiochie a uchovávali ich ako drahocennú 
vzácnosť.

Keď skončilo  prenasledovanie kresťanov, nad hrobmi mučeníkov sa začali sta-
vať chrámy, ktoré niesli poväčšine ich názov. Čoskoro začali kresťania konať procesie 
k svätým hrobom, relikviám a chrámom svätých apoštolov a svätcov. Sv. Ján Zlato-
ústy svedčí o rozšírenom uctievaní ostatkoch mučeníkov: „Pozri na posvätnosť, ktorá 
spočíva na hroboch mučeníkov, pozri na ľud, ktorý horí smädom po mučeníkoch.“ Preto-
že aj my sa chceme posilniť príkladom hrdinov, ktorí položili život pre Krista a ktorých 
chceme prosiť o modlitby, navštevujeme ich hroby a uctievame si ich ostatky.

Spracoval o. Peter Šturák ml.

ČOMu PODĽAhNeM TOhTO ROKu?

- zdržanlivosť od mäsa

Čas novembra a decembra je veľmi 
špecifický. Zovšadiaľ sa na nás valí via-
nočná atmosféra, ktorá zažíva svoj vrchol 
ešte pred samotným sviatkami narode-
nia Krista. Nakupovanie darčekov, zhon v 
príprave sviatočných jedál, upratovanie 
našich príbytkov... Nejeden z nás čaká 
na to, kedy už Vianoce skončia, aby sme 
si mohli konečne vydýchnuť. Do tohto 
stresu, ktorý prežívame, zrazu prichádza 
nádherný pozdrav „Christos raždajetsja“ 
(Kristus sa rodí). Týmto pozdravom pro-
klamujeme, že Vianoce neskončili. Trva-
jú stále. Kristus je medzi nami prítomný 
ako malé bezbranné dieťa. Dieťa, ktoré 

prichádza na svet, aby ma vyviedlo z 
mojich otroctiev, v ktorých žijem. Aby 
ma oslobodil z môjho vlastného „naliňaj-
kovaného“ spôsobu života, v ktorom sa 
nabehám a častokrát bez úžitku.

Čomu preto podľahnem tohto roku? 
Nechám sa očariť marketingom a kon-
zumom, ktorý vyvrcholí v dobrom jedle 
a šťastnom úsmeve mojich blízkych pri 
rozbaľovaní darčekov alebo sa nechám 
očariť malým dieťaťom, Bohom, ktorý sa 
chce narodiť do môjho života? Čomu do-
volím, aby zabralo miesto v mojom srdci? 
Kto si ma získa? Boh alebo tento svet?

o. Peter Kačur


