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Všetci žijeme v očakávaní toho, 
že jedného dňa budeme počuť slo-
vá: "Poďte požehnaní môjho Otca." 
Tento svet vnímame ako čakáreň, 
aby sme vošli do nebeského raja 
ako nám o tom hovorí prorok Izai-
áš - aby sme mali účasť na hostine 
všetkých národov. Ide o naplnenie 
nádeje, že Pán zničí smrť navždy a 
z našej tváre zotrie všetky slzy. 

Dnes nám preto prospeje, 
keď si položíme otázku, či sa naše 
túžby týkajú neba alebo pominu-
teľných vecí, ktorými sa obklopu-
jeme. Je to ako keby sme dali zo 
zreteľa preč to, čo má cenu, a hnali 
sa za vetrom. Bol by to náš najväč-
ší životný omyl. Je teda namieste 
opýtať sa, či žijem to, čo vyslovu-
jem vo Vyznaní viery? Očakávam 
vzkriesenie mŕtvych a život budú-
ceho veku? Ako toto očakávanie 
vyzerá? Sme schopní zamerať sa 
na to podstatné alebo ma rozpty-
ľuje rada povrchných vecí? Pes-
tujeme nádej alebo sa uberáme 
vpred neustálym horekovaním ale-
bo kladiem prílišnú hodnotu tomu, 
na čom nezáleží a čo sa pominie?

Keď sa postavíme pred Boží 
súd jediným bodom obžaloby 
budú slová z Matúšovho evanje-
lia: "Vtedy mu spravodliví povedia: 
Pane, a kedy sme ťa videli hladné-
ho a nakŕmili sme ťa, alebo smäd-
ného a dali sme ti piť? Kedy sme 

ťa videli ako pocestného a pritúlili 
sme ťa, alebo nahého a priodeli 
sme ťa? Kedy sme ťa videli cho-
rého alebo vo väzení a prišli sme 
k tebe?" (Mt 25, 37 - 39) Takto sa 
vyjadruje všeobecné prekvapenie 
spravodlivých i strach nespravod-
livých.

Kedy to bolo? Mohli by sme 
položiť presne tú istú otázku aj 
my? Nielenže mohli, my ju aj kla-
dieme. Ono "kedy sme ťa videli" je 
teraz, dnes a tu. V momente, keď 
vyjdeme z chrámu, zatvoríme dve-
re svojho bytu, vstúpime do ob-
chodu, prídeme do školy či práce... 
Spočíva v našich rukách, milosrd-
ných skutkoch a nie vo vynikajú-
cich analýzach či spoločenskom 
ospravedlňovaní. Tkvie v našich 
rukách a my nesieme zaňho zod-
povednosť.

Milovať bezplatne a stratovo! 
Najvyšší žije zdá sa v najmenších. 
Ten, ktorý žije na nebesiach, zo-
stúpil na zem a prebýva v tých, 
ktorých tento svet pokladá za bez-
významných. Jeho merítkom je lás-
ka. Láska, ktorá sa má diať teraz. 
Dajme si teda pozor, aby sme to 
TERAZ nepremeškali. Lebo otázka 
"kedy?" prichádza neskoro. Až keď 
príde Syn v sláve.

Podľa príhovoru pápeža Františka 
spracoval o. Peter Kačur

 » Pozývame všetkých, ktorí by sa 
chceli začleniť do nášho chrámového 
zboru Hlahol. Pravidelné nácviky sú 
v stredu v čase 17.00 - 18.00 hod. v 
pastoračnej miestnosti.

 » Taktiež vás pozývame k zapojeniu 
sa do zboru mladých. Pozvanie tu 
je pre chlapcov aj dievčatá, ale aj 
pre tých, ktorí vedia hrať na nejaký 
hudobný nástroj. Pravidelné nácviky 
sú v piatok v čase 16.15 - 17.15 hod. v 
pastoračnej miestnosti.

 » V pondelok 21. novembra máme 
sviatok Vstupu Bohorodičky do 
chrámu. Sv. liturgie s myrovaním 
budú o 6.30 hod. a 18.00 hod. Pri 
večernej sv. liturgii bude požehnanie 
detí. Srdečne pozývame celé rodiny 
k sláveniu sviatku. Veľkú večiereň 
sviatku s lítiou sa pomodlime v 
nedeľu o 17.00 hod.

 » Vo štvrtok 24. novembra a 1. 
decembra bude o 18.45 hod. tichá 
adorácia s požehnaním zakončená 
Korunkou Božieho milosrdenstva 
o 21.00 hod. 1. decembra bude od 

20.30 do 21.00 hod. moderovaná 
adorácia spoločenstvom žien.

 » V piatok 25. novembra a 2. 
decembra bude o 17.30 hod. detská 
sv. liturgia. 2. decembra bude aj 
stretnutie detí pripravujúcich sa na 
prvú sv. spoveď.

 » V sobotu 26. novembra bude po 
večernej sv. liturgii Novéna k Matke 
ustavičnej pomoci.

 » Budúcu nedeľu 27. novembra bude 
jesenná zbierka na charitu.

 » Prvopiatkový týždeň bude 28. 
november - 2. december. Spovedať 
budeme ako zvyčajne pred rannými 
i večernými sv. liturgiami. Na prvý 
piatok mesiaca bude celodenná 
adorácia podľa rozpisu.

 » Každý, kto by chcel prispieť na 
výzdobu chrámu počas Vianoc, 
môže tak urobiť v sakristii už 
odteraz.

o. Peter Kačur
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Aj keď sa nám to bude zdať čudné, aj 
byzantská tradícia, ktorej sme aj my sú-
časťou, pozná ZNAK POKOJA, ktorý sa 
môže pri sv. liturgii odovzdávať. Konkrét-
ne to v našej liturgii vidíme na mieste pred 
modlitbou vyznania viery, kedy si kňazi 
uctievajú bozkom dary na oltári ako aj sa-
motný oltár a potom seba navzájom. Táto 
prax vychádza z textu Matúšovho evanje-
lia: "Keď teda prinášaš dar na oltár a tam 
si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti 
tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a 
choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; 

až potom príď a obetuj svoj dar." (Mt 5, 
23 - 24) Prvé pramene jasne ukazujú, že 
bozk pokoja si nevymieňali len biskupi s 
kňazmi, ale aj diakoni s laikmi. Naše dary, 
chlieb a víno, sú už na oltári, ale predtým, 
než budú premené na Kristovo Telo a Krv, 
sám Ježiš nás pozýva, aby sme sa zmierili 
so svojimi bratmi a sestrami navzájom. Vy-
meňme si úctivo bozk pokoja na znak na-
šej ochoty odpúšťať si navzájom, aby nám 
bolo odpustené, ak sme niekoho urazili, a 
aby sme boli v pokoji. Oživenie tejto praxe 
prichádza aj do našich končín.

o. Peter Kačur

Znak pokoja



Liturgický program
21. november
Vstup Bohorodičky do chrámu. Myrovanie. 
Požehnanie detí (18.00).
6:30 csl. sv. lit. (HP 298); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
283); Ap. zač. 320 (Hebr 9, 1 – 7), Lk zač. 54 
(10, 38 – 42; 11, 27 – 28)

28. november
Prepodobný mučeník Štefan NovýPrepodobný mučeník Štefan Nový
6:30 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)

P

22. november
Sv. apoštol Filemón a jeho spoločníci
6:30 sl. sv. lit. (PZ 283); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
298); Ap. zač. 286 (1 Tim 5, 11 – 21), Lk zač. 87 
(17, 26 – 37)

29. november
Sv. mučeník Paramon
6:30 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)

U

23. november
Sv. Amfilochios, ikonijský biskup a Gregor, 
akragantský biskup
6:30 csl. sv. lit. (HP 298); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
283); Ap. zač. 287 (1 Tim 5, 22 – 16, 11a), Lk 
zač. 90 (18, 15 – 17. 26 – 30)

30. november
Sv. a všechválny apoštol Andrej 
Prvopovolaný
6:30 csl. sv. lit. (HP 300); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
284); Ap. zač. 299 (2 Tim 4, 9 – 22), Lk zač. 99 
(20, 1 –8)

S

24. november
Sv. veľkomučenica Katarína
6:30 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); 18:45 Mariánske večeradlo obeto-
vané za kňazov; 19:15 – 21:00 Tichá adorácia 
ukončená korunkou Božieho milosrdenstva a 
požehnaním

1. december
Sv. prorok Nahum
6:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); 
Ap. zač. 300b (Tít 1, 5 – 2, 1), Lk zač. 100 (20, 
9 – 18); 18:45 – 21:00 Tichá adorácia ukonče-
ná Korunkou Božieho milosrdenstva a osob-
ným požehnaním; 20:30 - 21:00 Moderovaná 
adorácia 

Š

25. november
Zakončenie sviatku Vstupu Bohorodičky do 
chrámu
6:30 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)

2. december
Sv. prorok Habakuk. Prvý piatok v mesiaci.
6:30 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); Celodenná adorácia podľa rozpisu

P

26. november
Prepodobný otec Alypios Stĺpnik
6:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
106); Ap. zač. 213 (Gal 5, 22 – 6, 2), Lk zač. 
51b (10, 19 – 21); 17:00 Veľká večiereň; 18:45 
Novéna k Matke ustavičnej pomoci

3. december
Sv. prorok Sofoniáš. Fatimská sobota.
6:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 96); 
Ap. zač. 218 (Ef 1, 16 – 23), Lk zač. 67 (12, 32 – 
40); 17:00 Mariánske večeradlo

S

27. november
25. nedeľa po Päťdesiatnici
6:30 Utiereň; 7:30 csl. sv. lit. (HP 107); 9:00 
sl. sv. lit. (PZ 106); 10:30 sl. sv. lit. (106); Ap. 
zač. 233 (Ef 6, 10 – 17), Lk zač. 71 (13, 10 – 17); 
17:00 Každodenná večiereň

4. december
26. nedeľa po Päťdesiatnici
6:30 Utiereň; 7:30 csl. sv. lit. (HP 97); 9:00 sl. 
sv. lit. (PZ 96);10:30 sl. sv. lit. (PZ 96); Ap. zač. 
229 (Ef 5, 8b – 19), Lk zač. 85 (17, 12 – 19); 
17:00 Veľká večiereň
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o. Ján Varga

Detské okienko

Pripravil o. J. Varga

MILÉ DETI, DNES MÁME NEDEĽU KRISTA KRÁĽA. AKO SI PREDSTAVUJEME KRÁĽA? MOŽ-
NO AKO PANOVNÍKA, KTORÝ SEDÍ NA TRÓNE, VLÁDNE, VŠETCI HO POČÚVAJÚ A PLNIA JEHO 
PRÍKAZY. MOŽNO TITUL KRÁĽ V NÁS VYVOLÁVA PREDSTAVU TRIUMFU, MOCI, BOHATSTVA, 
SLÁVY. PRESNE TAKÚTO PREDSTAVU MALI AJ ŽIDIA O SVOJOM OČAKÁVANOM MESIÁŠOVI, 
O KRISTOVI – KRÁĽOVI. 

AKO VNÍMAME JEŽIŠA AKO KRÁĽA? JE PRE NÁS IBA NIEKYM, KTO SEDÍ NA TRÓNE 
A DÁVA PRÍKAZY ALEBO AKO SPASITEĽA NÁŠHO ŽIVOTA. AKO TOHO, KTORÝ JE SÍCE KRÁĽ 
KRÁĽOV, ALE UPONÍŽIL SA A VYSTÚPIL NA DREVO KRÍŽA, ABY NÁM DAROVAL VEČNÝ ŽIVOT? 
JEŽIŠOVA MOC SPOČÍVA V LÁSKE BEZ HRANÍC, KTORÁ JE JEDINÁ SCHOPNÁ MENIŤ SRDCIA 
I SVET. V LÁSKE JE PRVÝ A NEPREKONATEĽNÝ. SKUTOČNÝ KRÁĽ. A VIEŠ ČO JE NA TOM CE-
LOM ÚŽASNÉ? AK JE JEŽIŠ PÁNOM TVOJHO ŽIVOTA – TY SI KRÁĽOVSKÉ DIEŤA. UVER 
TEJTO PRAVDE.

MODLITBA:

PANE, DAJ NECH SI 
PRIU SLOVÁCH „PRÍĎ 
KRÁĽOVSTVO TVO-
JE“ UVEDOMÍM, ŽE 

VLÁDNEŠ NAD MOJÍM 
SRDCOM A PRENI-

KAJ HO LÁSKOU, ABY 
BOLO DOBRÉ A PO-
KORNÉ AKO TVOJE. 

AMEN.

       POSPÁJAJ ČÍSLA ŽLTOU FARBOU

VIEŠ AKO SA POVIE KRÁĽ V RÔZNYCH JAZYKOCH? DOZVIEŠ SA 
TO, AK SPRÁVNE VYRIEŠIŠ PRIRAĎOVAČKU.

1. REX  A. TALIANSKY
2. RE  B. POĽSKY
3. KRÁĽ  C. LATINSKY                              
4. KIRÁLY D. ANGLICKY
5. KING  E. NEMECKY
6. KOROĽ F. GRÉCKY
7. BAZILIAS G. RUSKY
8. ROI  H. FRANCÚZKY
9. KÖNIG  I. MAĎARSKY
10. KRÓL  J. SLOVENSKY
11. REY  K. PORTUGALSKY
12. REI  L. ŠPANIELSKY
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