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18.10. – Dvadsiata deviata nedeľa v období cez rok      Vzdávajme Pánovi slávu a česť. 
 

Príhovor Svätého Otca Jána Pavla II. pri svätej omši v Bratislave-Petržalke 2003 

O Crux, ave spes unica! Zdrav buď, kríž, nádej jediná! 

Drahí bratia a sestry! Dnešná nedeľná liturgia nás pozýva upriamiť pohľad 
na kríž. On je tým „privilegovaným miestom“, na ktorom sa nám zjavila Božia 
láska. Na kríž upierali svoj nezlomnou vierou naplnený pohľad aj biskup Vasiľ 
Hopko a rehoľná sestra Zdenka Schelingová, ktorých som dnes s radosťou zapísal 
do zoznamu blahoslavených. 

Na kríži sa stretá ľudská úbohosť s Božím milosrdenstvom. Adorácia tohto 
nekonečného milosrdenstva predstavuje jedinú cestu, ako sa človek môže otvoriť 
tajomstvu kríža. 

Kríž je osadený v zemi, akoby zakorenený v ľudskej zlobe. Ale zároveň je 
vztýčený do výšky, smerom k nebu, kam akoby prstom ukazoval na Božiu dobrotu. 
Kristov kríž je víťazstvom nad zlom, porážkou smrti, sprostredkovaním života, 
znovunavrátením nádeje a zvestovaním svetla. O Crux, ave spes unica! 

V mene ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Pána, zo srdca pozdravujem 
všetkých vás tu zídených na tomto petržalskom otvorenom priestranstve. ... 
Napokon, s pocitmi najhlbšej lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ, 
tu prítomný, alebo ma počúvajúci cez rozhlas či televíziu. Vzdávam vďaky Bohu 
za teba, že si si dokázal aj v ťažkých chvíľach zachovať vernosť Kristovi a jeho 
Cirkvi. Povzbudzujem ťa: nikdy sa nehanbi za evanjelium (porov. Rim 1,16)! 
Chráň si ho vo svojom srdci ako najcennejší poklad, z ktorého môžeš čerpať svetlo 
a silu do každodenného života. 

„A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn 
človeka, aby každý, kto verí, mal v Ňom večný život“ (Jn 3,14-15), vraví Ježiš. Čo 
teda vidíme, keď upierame zrak na kríž, na ktorom bol ukrižovaný (porov. Jn 
19,37)? Rozjímame nad znakom nekonečnej Božej lásky k ľuďom. 

Áno, „veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna“ (Jn 
3,16)! Obdivujeme – ohromení i vďační – aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka 
Kristovej lásky, presahujúcej každé poznanie (porov. Ef 3,18-19)! O Crux, ave 
spes unica! 

Istotne to bolo práve rozjímanie nad týmto veľkým a obdivuhodným 
tajomstvom, ktoré podržalo blahoslavených biskupa Vasiľa Hopka a rehoľnú sestru 
Zdenku Schelingovú v ich rozhodnutí sa pre zasvätený život, a najmä v ťažkých 
chvíľach utrpenia vo väzení. 

Obaja stoja pred nami ako žiarivé príklady vernosti z čias tvrdého 
a nemilosrdného náboženského prenasledovania. Biskup Vasiľ nikdy nezaprel 
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svoju príslušnosť ku Katolíckej cirkvi a vernosť pápežovi. Rehoľná sestra Zdenka, 
aby pomohla služobníkom Pána Boha, neváhala vystaviť vlastný život 
nebezpečenstvu. 

Obaja boli podrobení nespravodlivému súdnemu procesu a rozsudku, 
mučeniu, ponižovaniu, samote a smrti. Kríž sa im stal cestou k životu, prameňom 
sily a nádeje, skúškou lásky k Bohu a blížnemu. O Crux, ave spes unica! 

V Edene, pod rajským stromom, stála žena menom Eva (porov. Gn 3). 
Pokúšaná zlým duchom, siaha po tom, čo myslí že je boží život. V skutočnosti je to 
zárodok smrti, ktorý sa jej postupne zmocňuje (porov. Jak 1,15; Rim 6,23). 

Na Kalvárii, pod drevom kríža, stála iná žena, Mária (porov. Jn 19,25-27). 
Otvorená Božiemu zámeru, spoluprežíva vo svojom srdci obetu, ktorou sa Syn 
odovzdáva Otcovi pre život sveta. Prijímajúc apoštola Jána, ktorého jej Ježiš zveril, 
stáva sa matkou všetkých ľudí. 

Zajtra budeme sláviť sviatok Sedembolestnej, ktorú si, ako svoju Patrónku, 
zbožne uctievate. Jej zverujem súčasnosť i budúcnosť Cirkvi a slovenského národa, 
aby rastúc pod Kristovým krížom, v Ňom vedeli objaviť a prijať posolstvo lásky 
a spásy. 

Pre tajomstvo tvojho svätého kríža a tvojho zmŕtvychvstania, zachráň nás, 
Pane! Amen       spracoval kaplán Jozef 

 

OKTÓBER JAZERO ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

19. po 
07.00 +Marta 

 
18.00 + Alexander, Júlia, Igor, Alena 

20. ut 
07.00 +Ján, Mária, Štefan, Jozef, Katarína 

 
18.00 +Ján, Anna, Mária 

21. st 
07.00 Za + z rod. Suchej 

18.00 
18.00 Za + z rod. Škodyovej 

22. št 
07.00 +Jozef, Milan 

 
18.00 Za + z rod. Knižovej, Čekanovej 

23. pi 
07.00 +Peter, Rozália 

18.00 
18.00 +Július 

24. 

so 07.00 Za ZBP pre kňaza Pavla  

 

18.00 +Slavomír  + z rod. Salončukovej 

09.00 

08.00 Za ZBP pre Štefana s rod. 

10.00 Poď. za 50 r. manž. živ. Marty a Ondreja a za ZBP pre rod. 

11.30 Za ZBP pre Janku, Martu, Stana, Fera a obrátenie rodín 

18.00 Poď. za 80r. živ. Magdalény a za ZBP pre rod. 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:  

           25.10. – Tridsiata nedeľa v období cez rok 



Oznamy:  
1. Na sv. omši môže byť 6 osôb vrátane kňaza, účasť je vyhradená pre tých, na ktorých 

úmysel je naplánovaná sv. omša; je potrebné deň dopredu telefonicky na 055/674 25 25 
v čase 15:30 – 17:00 dohodnúť svoju prítomnosť; naplánované úmysly sú slúžené v 
stanovený deň zvyčajne 7:30 od pondelka do piatku bez účasti ďalších veriacich; 
preloženie úmyslu sv. omše na iný dátum oznámte vopred telefonicky; v nedeľu bude sv. 
omša o 10:00. 

2. Kostol bude otvorený k súkromnej modlitbe denne 14:00-16:00. 
3. Príprava na 1. sv. prijímanie a birmovku je v momentálnej situácii pozastavená. 

O ďalšom postupe Vás budeme informovať podľa vývoja situácie. 
4. Zbierka na Misie sa uskutoční v náhradnom termíne, ktorý bude oznámený dodatočne. 
5. Milodar na kostol bohuznáma osoba darovala 150 eur, č. 22/20. Pán Boh zaplať! 
6. Milodary zaslané na účet bohuznáma osoba - za september: 15 eur, 20 eur, 15 eur, 50 

eur, 30 eur. Do 14. októbra: 15 eur, 120 eur, 10 eur, 50 eur, 50 eur, 10 eur. Ďakujeme! 
7. Číslo farského účtu je: SK5502000000000587849512. VÚB banka. Číslo účtu filiálky 

Vyšné Opátske je: SK1309000000000445041104. SLSP. Svoje milodary môžete zasielať 
na čísla účtov. Vopred ďakujeme!  

8. V kostole na Vyšnom Opátskom sa 11.10.2020 vyzbieralo pre potreby kostola  152,90 
eur. Pán Boh zaplať!  

9. Farská kancelária je otvorená ako obvykle, pondelok až piatok od 15.30 do 17.00 hod. 
Vstup iba s rúškom! 

10. Pohreby, krsty a sobáše sa budú môcť vykonávať aj po dátume 15. októbra 2020, 
avšak s obmedzeným počtom účastníkov. Bude pre ne platiť pravidlo 1 osoba na 15 m2 v 
interiéri; v exteriéri sa počet neobmedzuje, zostane však povinnosť zachovať 2m rozostupy. 

11.  Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových 
prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Všetkých pozývame k 
modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách 
obracajme na našu Nebeskú Matku: "Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, 
prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, 
ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou 
utiekame!" Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne 
odvolaný. 

12. MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC. Aj tento rok sa môžu deti spojiť v 
modlitbe, kdekoľvek sa nachádzajú – 18. októbra o 9.00 hod. Zapojme sa do tejto modlitby 
vo svojich rodinách. 

13. Fotky a pamiatky z 1. sv. prijímania „inoškolných“ detí si vyzdvihnite v kancelárii 
v pracovné dni od 15.30 do 17.00 od 13. októbra. 

14. V noci z  24. na 25. októbra sa mení čas! O 03. hod. letného času posúvame hodiny 
na 02. hod. stredoeurópskeho času. 

 
ZAPISOVANIE INTENCIÍ NA SV. OMŠE V ROKU 2021 

Na mesiace Január - Február  2021  od stredy 11.11.2020  
Na mesiace Marec - Apríl  2021  od stredy 13.1.2021  

Na mesiace Máj - Jún  2021 od stredy 10.3.2021 
 



Zdravotné okienko 

KIVI 
 

 „Čo sa za mladi naučíš jesť, to budeš konzumovať celý život“  tvrdia 
britskí vedci na základe dlhodobých sledovaní a zároveň povzbudzujú  
rodičov, ktorým záleží na zdraví svojich detí, aby často núkali deťom 
jablko, mrkvu, banán alebo i kivi. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia 
málokto vedel, čo je kivi. Zvonka drsné a chlpaté, zvnútra pekné zelené. 
Pochádza z Číny a Angličania ho pôvodne nazývali čínsky egreš. Kivi 
nesie pomenovanie podľa vtáka, ktorý je národným symbolom Nového 
Zélandu. Je najvýznamnejším vývozným artiklom tohto štátu. Kivi je pre 
naše telo zaujímavé pre vysoký obsah troch dôležitých látok -  vitamínu 

C, horčíka a vlákniny. Množstvo vitamínu C v tomto ovocí je trikrát vyššie ako v citróne (až 150 
mg v 100 g). V zelenom farbive kivi je veľa horčíka, ktorý je v organizme druhou najviac zastúpenou 
látkou. Horčík napomáha pri prenose nervových vzruchov do svalov, zabezpečuje optimálnu funkciu 
srdca  a uvoľňuje stres. Na preťaženosť sa dnes sťažujú ľudia za všetkých vrstiev spoločnosti – 
manažéri, študenti, ženy v domácnosti. V stresujúcom období konzumujme teda často kivi. Kivi 
obsahuje pomerne veľké množstvo vlákniny, ktorá sa v tele viaže na cholesterol, bráni jeho 
vstrebaniu a napomáha vylúčeniu z tela vo forme odpadu. Tým napomáha znížiť hladinu cholesterolu 
v krvi. 
         Dr. Henry G. Bieler (1893 – 1975) skúmal  päťdesiat rokov vplyv životosprávy na zdravie 
človeka. Počas svojej lekárskej praxe došiel k presvedčeniu, že mnoho ochorení je možné vyliečiť 
vhodnou potravinovou skladbou. „Ako mladý lekár som skúšal 20 liekov na každú diagnózu a ako 
starý končím s jedným liekom na 20 diagnóz“  konštatuje so snahou poukázať na úžasnú 
samoliečivú schopnosť ľudského tela, ktoré dokáže udržať harmóniu a rovnováhu i pri zlom 
zaobchádzaní. Úsmevne vyznievajú slová Olivera Wendella Holmesa (1809 – 1894) - lekára a 
zároveň člena najvyššieho súdu v USA, ktorý sa preslávil najlepšie prevedeným rozborom príčin 
horúčok: „Pevne verím , že keby sa podarilo vziať väčšinu liekov a vyhodiť ich na dno mora, 
veľmi by to prospelo človeku... a ublížilo rybám.“ Farmakologický priemysel  každý rok  ponúka 
stovky nových liekov na vyliečenie či zmiernenie klinických prejavov jednotlivých chorôb. Dalo by 
sa očakávať, že vďaka tomu počet ochorení vo svete klesá. Skutočnosť je však taká, že počet alergií, 
ochorení srdca, obličiek a pečene sa v posledných desaťročiach niekoľkonásobne zvýšil. 
Alzhajmerova choroba u seniorov rastie dokonca s exponentom na štvrtú. Fakt, že astma je nielen 
alergické, ale najmä chronické zápalové ochorenie, je známe už pomerne dlho a tento poznatok sa 
úspešne využíva v liečbe. Možnosti liečby astmy sú dnes na nepomerne vyššej úrovni ako kedysi, 
avšak najmä liečba ťažkých foriem sa stále nezaobíde bez nepríjemných nežiaducich účinkov. Ako 
nám v tejto súvislosti môžu pomôcť potraviny sa pozreli vedci v Južnej Kórei. Podali kivi extrakt 
myšiam, ktoré boli neskôr vystavené alergénom a potom ich sledovali tri týždne. V porovnaní s 
placebo skupinou u týchto myší zaznamenali 47 % ústup astmatických symptómov a 48 % redukciu 
počtu leukocytov. Predpokladá sa, že za tým všetkým by mohol byť enzým aktinidín, ktorý sa v kivi 
nachádza. Podobné výsledky v štúdiách dosiahol aj enzým bromelain, ktorý sa nachádza hlavne v 
ananáse. Jedna nórska štúdia ukázala, že konzumácia 2 či 3 kusov kivi denne znižuje hladinu tukov 
v krvi a pravdepodobne aj tlmí vytváranie krvných zrazenín. Iná štúdia z Hong Kongu ukázala, že 
dve kivi za deň poskytujú výraznú úľavu pacientom so zápchou. 
 
PS: Požiadať dámu o ruku sa dá rôznym spôsobom. Istý pán Róbert to urobil tak, že svojej láske, 
slečne Vierke, prostredníctvom oznamu na bilbordoch, vyjadril svoju lásku nasledovne: „Vierka, 
ľúbim ťa, vydaj sa za mňa! Róbert.“ Jeho výzva bola splnená v rekordnom čase. Nevesta sa u Róberta 
objavila vo svadobných šatách hneď na druhý deň. Firma, ktorá bilboard pripravila však vzápätí 
oznámila, že ďalších desať vydajachtivých žien menom Vierka sa pýtalo, či je správa určená pre ne. 
Dokonca sa našla i jedna Vierka, ktorá sa priatelila s dvoma mužmi menom Róbert, preto sa 
zaujímala o vzhľad chlapíka, ktorý si bilboard objednal.  

Pripravil: MUDr. Michal Slivka 
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