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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek sa uskutočnia v 
pondelok a piatok večer po večernej sv. 
liturgii.
u Biblická hodina bude v utorok 20. 
októbra po večernej sv. liturgii.
u Nácvik chrámového zboru je v stre-
du po večernej sv. liturgii. Zároveň po-
zývame do zboru všetkých, ktorí majú 
záujem, ale zatiaľ nemali príležitosť za-
pojiť sa. Dvere sú otvorené pre každého. 
u Štvrtky sú vyhradené tichým ado-
ráciám, ktoré trvajú od 18:45 ho 21:00 
hod. Zakončené sú Korunkou Božieho 
milosrdenstva a požehnaním. Srdečne 
vás pozývame stíšiť sa pred eucharistic-
kým Kristom.
u V sobotu 17. októbra bude po večer-
nej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi 
a požehnanie s jeho relikviami.
u V nedeľu 25. októbra bude pri sv. 
liturgiách naša farská zbierka na dokon-
čenie farskej budovy.

u V sakristii chrámu si môžete obno-
vovať hramoty po každej sv. liturgii.
u Časopisy Slovo (16,-€) a Misionár 
(13,-€) na rok 2021 si môžete predplatiť 
v sakristii chrámu počas celého mesiaca 
október.
u Aj tohto roku si môžete zakúpiť 
vzadu pri dverách sviece, ktorých kúpov 
podporíte kampaň za nenarodené deti. 
Na výber sú sviece malé - plastové a veľ-
ké - sklenené.
u Pozývame mladých, ktorí by mali 
záujem spievať v mládežníckom zbore, 
na pravidelné nácviky, a to v piatok o 
16.00 hod. na fare.
u Prosíme rodičov detí, ktorí pôjdu 
tento školský rok na prvú sv. spoveď, aby 
svoje deti prihlasovali v sakristii chrámu. 
Po začatí učenia náboženstva na ZŠ budú 
deťom odovzdané aj prihlášky, pokiaľ si 
ich rodičia nevyzdvihnú v sakristii.

o. Peter Kačur

Každé dieťa má svoju mamu. Každá mama čaká na to ako jej malé dieťa povie 
prvé slovo a tajne dúfa, že tým slovom bude práve MAMA. Dieťa rastie a mama stojí 
stále po jeho boku. Prežíva s ním všetky jeho úspechy i zlyhania. Verí v jeho schop-
nosti a podporuje ho, keď to potrebuje. Sprevádza ho až do chvíle, keď dieťa odchá-
dza. Čo robí mama potom? No to isté čo aj doteraz. Je stále pri svojom dieťati len 
inak. Tou najlepšou prítomnosťou je miesto modlitby. Tam padajú akékoľvek hranice 
času a priestoru. Pozrime sa na Božiu Matku. Čo robila ona? Vstúpila do vôle Boha a 
ostala v nej počas celého života. Bola pri svojom Synovi v Káne Galilejskej. Bola v jeho 
sprievode, keď chodieval po celom kraji. Stála vonku pred domom, keď on vyučoval 
a uzdravoval. Isto sa starala o všetky jeho potreby až po Golgotu, kedy sa Syn postará 
o svoju Matku. Zveruje ju svojmu učeníkovi Jánovi. Toto je tvoja matka, toto je tvoj 
syn. Úžasný vzťah. Ježiš tento vzťah matky a dieťaťa ponúka každému z nás. My deti 
dnes môžeme byť vďační za naše mamy, ktoré boli a mnohé stále sú pri nás a modlia 
sa za nás. Vy mamy dnes môžete ďakovať Bohu za vaše deti, pre ktoré sa môžete 
obetovať, zriekať a ktoré môžete požehnávať. Isto čerpáte svoju silu pri Božej Matke 
Márii. Ďakujem vám, naše mamy, že pre vás nie sme samozrejmosťou.

o. Peter Kačur

N A  S LO V Í Č KO  O  M A M ÁC H

Hnutie Modlitby matiek (ďalej 
MM) vzniklo v auguste 1995 v Anglic-
ku na katolíckej charizmatickej kon-
ferencii „Nový úsvit“. Zakladateľka Ve-
ronica  Williams a jej švagriná Sandra 
začali odovzdávať v modlitbe svoje 
deti do Ježišových rúk vo veľkej dôve-
re, že On môže zmeniť chod vecí. Na-
písali o tejto modlitbe len svojim zná-
mym. Bez akejkoľvek reklamy sa tieto 
modlitby rozšírili do rozných krajín a 
dnes sú už 25 rokov vo 
vyše 120-tich krajinách 
celého sveta.

V apríli roku 1996 
sa aj na Slovensku za-
čali dve matky modliť 
za svoje deti. Onedlho 
vznikli viaceré skupinky 
MM. Dnes sa v našej kra-
jine modlia tisíce matiek 
v malých skupinkách. 
Len na Slovensku sú 
modlitbami matiek pokryté všetky 
dni v týždni od piatej hodiny ráno do 
neskorého večera. MM sú schválené 
Konferenciou biskupov Slovenska a 
osobitne všetkými slovenskými die-
céznymi biskupmi rímskokatolíckej a 
gréckokatolickej cirkvi.

Pri našej farnosti, s podporou du-
chovného otca Petra Kačura i koordi-
nátorky prešovskej eparchie p. Teré-
zie Baníkovej sa v októbri 2015 začali 
mamy modliť za vytvorenie skupiny 
Modlitby matiek .

Začínali sme v dvoch skupinkách, 

postupne sa k nám mamy pridávali a 
v súčasnosti sa modlí takmer 30 ma-
tiek v  piatich skupinkách. V jednej 
skupinke sa modlia 2 max. 8 mám. 
Pravidelne sa stretávame vo svojich 
domovoch a v chráme raz týždenne, 
vždy v ten istý deň (pondelok, štvrtok, 
piatok, nedeľa) a v rovnakom čase.

Spiritualitou MM  je jednodu-
chosť, odovzdanosť, dôvera, láska, 
modlitba, trpezlivosť. Tri zásady: ne-

ohovárať, neradiť a ne-
vynášať dovernosti zo 
skupinky. Matky svoje 
problémy vkladajú do 
modlitby z jednotnej 
knižočky. Posilnené vzý-
vaním sv. Ducha rozjí-
majú nad Božím slovom, 
ktorým sa k nim priho-
vára sám Pán Ježiš v ten-
to deň. Prosia Ježiša o 
Jeho pohľad a riešenie, 

chvália Ho a vzdávajú vďaku za dar 
materstva.. Odovzdávajú svoje deti, 
krstné, birmovné i duchovné deti k 
pate kríža s veľkou dôverou, že On ich 
miluje najviac a len On vidí aj v skry-
tosti. Každý týždeň máme za čo chvá-
liť, o čo aktuálne prosiť,  vrátane tých 
úmyslov, o ktoré nás žiadaju sestry a 
bratia v Kristovi.

Možem povedať nielen za seba, 
ale aj za všetky modliace sa ženy, 
mamky, babky i bezdetné ženy, že 
stretnutia sú pre nás radosťou, že sme 
tento dar - pozvanie Pána - prijali. Silu 

MODLITBY MATIEK



Pondelok, 12. október
Sv. muč. Probus, Tarach a Andronik.
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 108); Ap. zač. 248. (Flp 4, 10 – 23); Lk 
zač. 33. (7, 36 – 50);

Utorok, 13. október
Sv. muč. Karpos, Papyl a Agatonika.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 110); Ap. zač. 249. (Kol 1, 1 – 2. 7 – 
11); Lk zač. 34. (8, 1 – 3);

Streda, 14. október
Prep. matka Paraskeva Trnovská.
6:30 csl. sv. lit. (HP273); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
260); Ap. zač. 251. (Kol 1, 18 – 23); Lk zač. 
37. (8, 22 – 25); 

Štvrtok, 15. október
Prep. otec Eutymios Nový. 
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 113); Ap. zač. 252. (Kol 1, 24 – 29); Lk 
zač. 41. (9, 7 – 11);

Piatok, 16. október
Sv. muč. Longin stotník.
6:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 
114); Ap. zač. 253. (Kol 2, 1 – 7); Lk zač. 42. 
(9, 12b – 18a);

Sobota, 17. október
Sv. prorok Ozeáš.
06:30 csl. sv. lit. (HP 115);18:00 sl. sv. lit. 
(PZ115); Ap. zač. 174. (2 Kor 3, 12 – 18); Lk 
zač. 22. (6, 1 – 10);
17:00 Veľká večiereň
18:45 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi a po-
žehnanie s relikviami

Nedeľa, 18. október
20. nedeľa po Päťdesiatnici. Sv. apoštol 
a evanjelista Lukáš
06:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 100, 
275); 09:00 sl. sv. lit. (PZ 99, 262); 10:30 
sl. sv. lit. (PZ 99, 262);12:00 sl.sv.lit (PZ 99, 
262)Ap. zač. 203. (Gal 2, 16 – 20); Lk zač. 
35. (8, 5 – 15);
17:00 Každodenná večiereň

Pondelok, 19. október
Sv. prorok Joel. Sv. muč. Varus
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 108); Ap. zač. 255. (Kol 2, 13 – 20); Lk 
zač. 43. (9, 18 – 22);

Utorok, 20.október
Sv. veľkomuč. Artemios. 
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 110); Ap. zač. 256. (Kol 2, 20 – 23; 3, 1 
– 3); Lk zač. 44. (9, 23 – 27);

Streda, 21.október
Prep. otec Hilárion Veľký. 
6:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
111); Ap. zač. 259. (Kol 3, 17 – 25; 4, 1); Lk 
zač. 47. (9, 44 – 50);

Štvrtok, 22. október
Sv. apoštolom rovný, Aberkios Divotvor-
ca, hierapolský biskup.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 113); Ap. zač. 260. (Kol 4, 2 – 9); Lk 
zač. 48. (9, 49 – 56);

Piatok, 23. október
Sv. apoštol Jakub, Pánov brat podľa tela.
6:30 csl. sv. lit. (HP 276); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 
263); Ap. zač. 261. (Kol 4, 10 – 18); Lk zač. 
50. (10, 1 – 15 );

Sobota, 24. október
Sv. muč. Aretas a spoločníci.
06:30 csl. sv. lit. (HP 115);18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 115);Ap. zač. 178. (2 Kor 5, 1 – 10a); Lk 
zač. 29. (7, 1b – 10).
17:00 Veľká večiereň

Nedeľa, 25. október
21. nedeľa po Päťdesiatnici.
06:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 101); 
09:00 sl. sv. lit. (PZ 100); 10:30 sl. sv. lit. (PZ 
100); 12:00 sl.sv.lit. (PZ 100 ); Ap. zač. 215. 
(Gal 6, 11 – 18); Lk zač. 83. (16, 19 – 31).;
17:00 Každodenná večiereň

o. Ján Varga

L I T U R G I C K Ý  P R O G R A M POKRAČOVANIE
spoločnej modlitby sme pocítili vy-
slyšaním  prosieb za utvorenie Mod-
litieb otcov pri našej farnosti. Naďalej 
sa modlíme za omladenie modliteb-
ných skupín MM, za našich kňazov, 
diakonov a ich rodiny, za vznik sku-
pinky Deti viery a dokončenie farskej 
budovy...

Ale nestačí, aby sme sa modlili len 
jednu hodinu za týždeň. Skupinku je 
možné prirovnať k orchestru – kvar-
tetu, kvintetu, triu - podľa počtu čle-
nov, Aby tento orchester mohol fun-
govať, každý jeden nástroj musí byť 
naladený. To ladenie  je osobná mod-
litba jednotlivých mám počas celého 
týždňa a odovzdávanie všetkého, čo 
prežívame. A na najbližšom stretnutí 
ako orchester každá prítomná zahrá 
na svojom nástroji krásnu symfóniu.

Každý štvrťrok sa matky z MM 
stretávajú na modlitbovom trojdní, 
ktoré sa v rovnakom čase koná na 
celom svete. Sú to modlitby odpro-
senia, odpustenia iným a modlitby 
chvál. Tieto modlitby sú otvorené pre 
všetkých ľudí dobrej vôle, pokiaľ to 
aktuálna situácia pre Coronu dovolí. 
Septembrové trojdnie sa konalo v na-
šom chráme pred dvomi týždňami.. 
Požehnanie otca Petra, povzbudenie 
do ďalších dní tohto zložitého ob-
dobia, podpora chvál  s hudobným 
a speváckym dioprovodom zo spo-
ločenstva Michael, sloboda, pokoj, 
štedrosť sŕdc, slzy radosti a vďaky zú-
častnených  sú odmenou za vynalo-
ženú námahu s prípravou.

Každý rok na jar sa koná veľké 
stretnutie (vo Svite) za účasti mám z 
celého Slovenska. Obohacujú nás tiež 
svedectvá mám zo stretnutí jednotli-

vých domácich skupín, či svedectvá 
vyslyšaných modlitieb aj zpoza hra-
níc, ktoré sú okrem iného obsahom v 
Listoch MM.

Drahá sestra v Kristovi, modlitby 
matiek sú otvorené pre všetky ženy, 
bez ohľadu na miesto, ktoré v rodine 
zastávaš (slobodná, bezdetná, vyda-
tá, mama, stará mama, mamička na 
MD...) Ak váhaš, alebo si pod ťarchou 
rodinných povinností vyčerpaná, ne-
máš podporu u ostatných členov ro-
diny, modli sa denne jeden desiatok 
radostného ruženca na tento úmysel 
a Pán sa postará... Ak chceš, príď do 
chrámu a buď účastná na modlitbe  
po večernej liturgii v pondelok alebo 
v piatok. 

Máš ešte jednu známu v rodine, 
susedstve, v práci, v škole? Už ste sku-
pinka. V ktorý deň a hodinu sa bude-
te modliť a kde sa budete stretávať 
závisí od dohody a Vám vyhovujúcim 
podmienkam.

Ešte nevieš? Nech Ťa povzbudia 
slová nášho symbolu: Láska matiek 
premáha svet  a slová duchovného 
otca MM na Slovensku o. Dragúňa: 
„Milé mamy, majte  odvahu odstraňo-
vať všetko falošné v nás, v našich rodi-
nách a v spoločenstve. Symfónia sŕdc 
MM može zaznieť v plnej kráse jedine 
cez pokánie, vnútornú pokoru, odo-
vzdanosť, lásku a odpustenie. Z celého 
srdca sa modlím a vyprosujem božské-
ho dirigenta, aby pod jeho taktovkou 
zaznievali krásne a čisté tóny orches-
tra, každej skupinky MM.“

Mária Mláková 
zodpovedná za skupinku MM


