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          SLOVO PRE ŽIVOT 

„Hľa stojím predo dvermi a klopem! 

Ak niekto počuje môj hlas a otvorí 

dvere, vojdem k nemu a budem 

večerať s nim a on so mnou“.  

(Zjv 3,20) 

Zaujatí osobnými či rodinnými 

starosťami, zavalení prácou, pohltení 

činnosťou, ľahko môžeme zabúdať na 

jednu základnú, veľmi dôležitú 

skutočnosť: každý z nás je osobne 

povolaný k rozhovoru a stretnutiu sa 

s Bohom. 

Zvlášť pekným spôsobom nám to 

pripomína sv. Ján. Ježíš stojí u dvier 

našej duše a klope. Ak niekto počúva 

jeho hlas a mu otvorí, Ježíš ho navštívi 

a pripraví mu duchovnú hostinu. A to 

platí pre nás všetkých bez rozdielu. Ba 

možno povedať, že natoľko sme 

kresťanmi, nakoľko sme schopní prijať 

toto osobné Ježišovo pozvanie. 

Ježíš je nám všetkým blízko. Mnohí 

ho však nepoznajú, pretože ho nikdy 

nehľadali. Iní ho radšej obídu, pretože sa 

akosi boja s ním stretnúť, aby Ježíš azda 

veľa od nich nežiadal. Daktorí veria 

v neho, trochu z tradície a trochu 

z presvedčenia, ale nepoznajú vnútorné 

stretnutie sa a intímny rozhovor s ním. 

Viacerí, čo ho poznajú, nie sú voči nemu 

„ani teplí ani studení“, pretože 

zotrvávajú vo svojej vlažnosti. Mnohí 

poznajú dobre náboženstvo, chodia do 

cerkvi, ale nezamerali svoj život na 

osobný vzťah s Ježišom. A práve v tomto 

spočíva podstata nášho náboženstva. 

S Ježišom sa možno stretnúť rôznym 

spôsobom. Možno ho stretnúť v bratovi, 

možno ho počúvať v tých, čo pokračujú 

v jeho poslaní, možno ho prijať 

v Eucharistii. No jestvuje ešte jeden 

veľmi jednoduchý spôsob, ako sa 

v každej chvíli možno stretnúť 

s Ježišom: hľadať ho v našom vnútri, 

otvoriť mu, keď klope na dvere našej 

duše. 

Vstúpili sme do nového občianskeho 

roku 2019. I tento nový rok je 

príležitosťou k tomu, aby sme Boha 

hľadali a nachádzali. Keď mu už teraz na 

začiatku nového roku otvoríme dvere 

a budeme počúvať jeho hlas, bude 

s nami večerať a my s ním. Dá na okúsiť 

zo svoje hostiny. Zakúsime, čo znamená 

život jednoty s Bohom, dôverný život 

s Ježišom.   

A čím viac sa naučíme „počúvať jeho 

hlas“ v každej prítomnej chvíli, tým 

ľahšie a istejšie dokážeme otvoriť mu 

dvere keď zazneje jeho posledné 

pozvanie na hostinu do Kráľovstva, ktoré 

potrvá naveky.  

Pane,  prosíme ťa o to, aby sme mali 

stále pre tebe otvorené dvere svojho 

srdca. Amen 

 



LITURGICKÝ PROGRAM GRÉCKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI  

U SV. MÁRIE MAGDALÉNY V BRNE 

Deň Chrám sv. Márie 

Magdalény 

Krypta pod chrámom  

sv. Márie Magdalény 

 

UTOROK 

1. 1.2019 
 

OBREZANIE NÁŠHO PÁNA, 
BOHA A SPASITEĽA JEŽÍŠA 

KRISTA 

 

10 15 – Sv. Liturgia SL 

 

Prikázaný Sviatok !!! 

M 

 

 

 

 

STREDA 

2. 1. 

 

Svätý otec Silvester,  

rímsky pápež 

 

17 30 – Sv. Liturgia SL 
Večerné modlitby 

 

NEDEĽA  

6. 1. 
 

BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, 
BOHA A SPASITEĽA JEŽÍŠA 

KRISTA 

 

10 15 – Sv. Liturgia SL 

M 

Veľké svätenie vody 

 

 

 

UTOROK  

8. 1. 
 

Prepodobný otec Juraj 

Chozebita 

  

 

 

6 30 – Sv. Liturgia CSL  
 

 

STREDA  

9. 1. 
 

Svätý Gregor, nysský biskup 

 

17 30 – Sv. Liturgia SL 
Večerné modlitby 

 

 

NEDEĽA  

13. 1. 
 

NEDEĽA PO BOHOZJAVENIU 

 

10 15 – Sv. Liturgia SL 

FR 

 

 

 

 

 

 

UTOROK 

15. 1. 
 

Poklona reťaziam sv. apoštola 

Petra 

  

 

6 30 – Sv. Liturgia CSL  
 

 

STREDA 

19. 1. 
 

Prepodobný otec Anton 

Veľký 

 

 17 30 – Sv. Liturgia SL 
Večerné modlitby 

 

 

 

NEDEĽA  

20. 1. 
TRIDSIATA NEDEĽA  
PO PÄŤDESIATNICI 

 

10 15 – Sv. Liturgia 

CSL 

 

 

 



 

UTOROK 

22. 1. 
 

Svätý hieromučeník Klement 

  

 

6 30 – Sv. Liturgia CSL  
 

 

STREDA 

23. 1. 
 

Prepodobná matka Xénia 

Rímská 

 

 17 30 – Sv. Liturgia SL 
Večerné modlitby 

 

 

NEDEĽA  

27. 1. 

 
TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA  

PO PÄŤDESIATNICI  

10 15 – Sv. Liturgia SL  

P 

 

 

UTOROK 

29. 1. 
 

Prenesenie pozostatkov 

svätého hieromučeníka 

Ignáca Bohonositeľa. 

  

 

6 30 – Sv. Liturgia CSL  
 

 

STREDA 

30. 1. 
 

Traja svätí svätitelia, veľkí 

veľkňazi Bazil Veľký, 

Gregor Teológ a Ján 

Zlatoústy 

 

 17 30 – Sv. Liturgia SL 
Večerné modlitby 

 

Sviatok 

 

CSL – Cirkevnoslovanská liturgia,  SL – Slovenská liturgia,  M – Myrovanie   

FR – farná rada ZB – Zbierka mesačná na chrám,   ML – Molebeň   

EUP – Eucharistická pobožnosť       P – Panachída 

* vstup do krypty: 6:15 – 6:50  a 17:15 – 17:50, cez Sakristiu chrámu sv. Márie 

Magdalény (dvere na pravej strane). Zaklopať na dvere.  

 

Oznamy:  

V sobotu 26. 1. v 15:00 sa bude konať pred 1. piatkov v mesiaci spoločná liturgia 

sviatosti pokánia s individuálnym vyznaním hriechov a rozhrešením. Vstup do 

chrámu bude cez ul. Františkánska 2 medzi 14:45 – 14:55!   

 

Od 7.1.  – do  11. 1. medzí  10:00 – 12:00 a 15:00 – 17:00  bude možnosť posvätiť 

byt. Kto ma záujem posvätiť byt napíšte deň a hodinu na email farnosti.  



Duchovné zásady pre človeka, 
ktorý miluje Ježiša Krista 

 

1. Túžiť stále rásť v láske  

k Ježišovi Kristovi.  

2. Často si vzbudzovať akty lásky  

k Ježišovi Kristovi. Začať už pri 

rannom vstávaní a nezabudnúť na to 

ani večer, pred ukladaním sa  

k spánku. Hľadať stále zjednotenie 

svojej vôle s vôľou Ježiša Krista.  

3. Často meditovať o jeho umučení.  

4. Stále hľadať lásku Ježiša Krista.  

5. Často pristupovať k svätému 

prijímaniu a niekoľkokrát denne ho 

prijímať aj duchovne.  

6. Často navštevovať Najsvätejšiu 

sviatosť.  

7. Každé ráno prijať z rúk Ježiša 

Krista vlastný kríž.  

8. Túžiť po raji a po smrti, aby sme 

dokonale a večne milovali Ježiša 

Krista.  

9. Často hovoriť o láske Ježiša 

Krista.  

10.Prijímať protivenstvá kvôli 

Ježišovi Kristovi.  

11. Tešiť sa z Božej blaženosti.  

12.Robiť to, čo sa viac páči Ježišovi 

Kristovi, a neodmietať nič, čo mu robí 

radosť.  

13.Túžiť a snažiť sa, aby všetci 

milovali Ježiša Krista.  

14.Stále sa modliť za hriešnikov  

a za duše v očistci.  

15.Vyháňať zo srdca každý cit, 

ktorý nie je Kristov.  

16. Často sa utiekať k Panne Márii, 

aby nám vyprosila lásku  

k Ježišovi Kristovi.  

17. Uctievať Pannu Máriu, aby sme 

spravili radosť Ježišovi Kristovi.  

18.Všetko robiť len preto, aby sme 

sa zapáčili Ježišovi Kristovi. 

19.Obetovať sa Ježišovi Kristovi a 

byť ochotný všetko preňho vytrpieť.  

20.Rozhodnúť sa radšej zomrieť než 

spáchať dobrovoľne hoci len jeden 

ľahký hriech.  

21.Kríže pretrpieť s pokojom, 

hovoriac: „Tak sa páči Ježišovi 

Kristovi.“  

22.Zriekať sa vlastných potešení  

z lásky k Ježišovi Kristovi.  

23.Modliť sa, koľko môžeme.  

24.Umŕtvovať sa, koľko nám 

dovoľuje poslušnosť.  

25.Všetky cvičenia vykonávať, ako 

keby boli posledné.  

26.Vytrvať v dobrých skutkoch  

aj počas suchopárnosti.  

27.Nič nerobiť kvôli ľudským 

ohľadom.  

28.Nesťažovať sa počas choroby.  

29.Milovať samotu kvôli dôvernému 

prebývaniu s Ježišom Kristom.  

30.Odháňať smútok.  

31.Odporúčať sa často ľuďom, ktorí 

milujú Ježiša Krista.  

32.V pokušeniach sa utiekať  

k ukrižovanému Ježišovi a k bolestnej 

Panne Márii.  

33.Dôverovať utrpeniu Ježiša 

Krista.  

34.Po chybe neupadať na duchu, 

ale hneď ju oľutovať a napraviť.  

35.Robiť dobre tomu, kto ti robí zle.  

36.Hovoriť dobre o druhých  

a vysvetliť dôvod, keď nemôžeme 

pomôcť.  

37.Pomáhať blížnemu, koľko sa len 

dá. 

 

Sv. Alfonz Mária de’ Liguori - Úryvok z knihy 

O škrupuliach Krátke zásady kresťanského 

života 


