
 

  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ako nazveme človeka, ktorý 

nepoctivým spôsobom rýchlo príde k 
nejakým výhodám alebo materiálnym 
dobrám? Na prvý pohľad by sme 
odpovedali: „zlodej, gauner”. Často 
odpovieme: „šikovný“, a ešte to 
zdôvodníme: „vie v tom chodiť” alebo „vie 
sa obracať”… Ani si neuvedomíme ako z 
nepoctivého skutku urobíme čnostný. 

Ježiš neschvaľuje  ťahy 
nepoctivého správcu, ale dáva nám ho za 
vzor, ako si máme počínať, keď ide o 
Božie kráľovstvo. Kristus chváli 
prefíkanosť nepoctivého správcu, ktorou 
dokázal vykľučkovať z nepríjemnej 
situácie. Následne však s ľútosťou 
konštatuje, že ako často máme my 
množstvo dôvtipu na riešenie zložitých 
situácií v každodennom živote, ale chýba 
nám inteligencia vo veciach Ducha. 
Bohužiaľ, Kristus má pravdu.  

 

Viem, čo urobím... 
 

Kto z nás sa nestará o svoje 
úspory? Kto z nás si nenachádza rôzne 
cestičky ku známym a mocným na 
ochranu svojich istôt? Kto z nás 
nešpekuluje nad svojou budúcnosťou? 
Evanjelium nás pozýva rovnakú 
inteligenciu, rovnaký dôvtip vložiť do 
uskutočňovania Božích vecí. „Robte si 
priateľov z nespravodlivej mamony, aby 
vás, až sa pominie, prijali do večných 
príbytkov.“ (Lk 16, 9). Kto tak robí, koná 

opatrne. Aj hmotné veci využíva tak, aby 
mu nebránili, ale naopak, pomohli získať 
večnú spásu. 
       Boh každému človekovi zveril nielen 
čiastku hmotných majetkov, ale pozval 
ho aj na cestu spásy. Toto posledné je 
ďaleko dôležitejšie, než všetko ostatné. I 
hmotné veci, ktorými sme obdarení, 
máme použiť k tomu, aby nám zaistili 
večnú spásu. Časný život a všetky dobrá 
užívame správne len vtedy, ak 
nezabúdame pritom na spásu svojej 
duše. Podľa Kristových slov takto si 
robíme priateľov z mamony, aby raz, až 
príde deň účtovania, aby nás „prijali do 
večných príbytkov“ (Lk 16, 9) Božích v 
kráľovstve Boha Otca. 
       Nedajme sa teda prevýšiť 
šikovnosťou ľudí tohto sveta, ale 
zveľaďujme a rozmnožujme bohatstvá 
nie pre hrob, ale pre večnosť. 
 

              Peter Orendáč  
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Pred 30 rokmi zomrel kňaz Mastiliak, ktorý je v procese 
blahorečenia 

 
 

  Uplynulo 30 rokov od úmrtia prvého gréckokatolíckého redemptoristu 
slovenského pôvodu Jána Mastiliaka CSsR. Narodil sa 5. novembra 1911 v 
Nižnom Hrabovci pri Vranove nad Topľou. Do juvenátu k redemptoristom vstúpil 
ako 11-ročný spolu so svojim bratom Michalom po sv. misiách v Nižnom Hrušove. 
Po základnej rehoľnej a seminárnej formácii kvôli jeho výnimočným intelektuálnym 
schopnostiam bol vyslaný na ďalšie štúdia do Ríma. Študoval na Orientálnom 
inštitúte a neskôr aj na Gregoriánskej univerzite. Získal v Ríme titul Doctor in 
scientiis ecclesiasticis orientalibus. Vo svojom čase patril k najväčším učencom, 
filozofom a teológom na Slovensku. Od roku 1945 bol profesorom teológie v 
redemptoristovkom seminári v Obořišti. Prednášal dogmatiku, filozofiu, asketiku a 
orientáliá (res orientalis) a cudzie jazyky. 

 V roku 1950 Jána Mastilika odsúdili v známom tzv. „monsterprocese“ v 
Prahe. Bol to zastrašujúci verejný súdny proces s desiatimi najvýznamnejšími 
rehoľníkmi vysielaný rozhlasom do celého Československa. Podľa mienky 
štátneho súdu v Prahe bol Ján Mastiliak najnebezpečnejším zo všetkých, lebo vraj 
pre svoju špionážnu činnosť bol zvlášť pripravovaný vo Vatikáne. Bol mu 
navrhovaný trest smrti, ale nakoniec odsúdili na doživotie a peňažnú pokutu vo 
výške 50 tisíc korún, konfiškáciu celého majetku a stratu čestných občianskych 
práv na desať rokov. Mastiliak prešiel následne väzeniami na Mírove, vo 
Valdiciach a v Leopoldove. Napriek všetkému utrpeniu, ktoré v živote prežil, 
nesťažoval sa, ani nenariekal. Ako verný Kristov svedok prežil vyše 15 rokov v 
komunistických väzniciach. Patril k najdlhšie väzneným kňazom v komunistickom 
Československu.  

Keď už bol na slobode a žil v Prešove, na podnet svojho vtedajšieho 
predstaveného o. Štefana Lazora napísal o svojom pobyte vo väzení útlu brožúrku 
s názvom Hrsť spomienok (má už svoje druhé vydanie vo Vydavateľstve Misionár). 
V rokoch 1968 a 1981 bol predstaveným gréckokatolíckych redemptoristov. 
Zaslúžil sa výraznou mierou o obnovu gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 a potom i 
naďalej pracoval v rôznych oblastiach na jej povznesení. Ovládal asi 14 cudzích 
jazykov, a tak prekladal hodnotné zahraničné knihy, ktoré sa šírili ako samizdaty. 
Najviac sa však do ľudských sŕdc zapísal ako muž svätého života, vyhľadávaný 
spovedník, radca a duchovný vodca. Zomrel pred nežnou revolúciou 18. 
septembra 1989 v Prešove. Je pochovaný v hrobke redemptoristov v 
Michalovciach. Mnohí očakávajú, že aj o. Ján Mastiliak CSsR raz bude oficiálne 
započítaný medzi blahoslavených a svätých Cirkvi. Prešovská archieparchia 
otvorila proces jeho blahorečenia v januári 2015. 

 
Zdroj: www.tkkbs.sk 

 



Oznamy  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

23. 9. 

 SV. PIA Z PIETRELCINY, KŇAZA 

spomienka 

Ezd 1,1-6,3; Ž 126; Lk 8,16-18 

6.30  ZBP a dary D. Sv. pre Adriána 

18.30  ZBP pre Máriu     

Ut 

24. 9. 

FÉRIA 

Ezd 6,7-8.12b; Ž 122; Lk 8,19-21 

6.30  ZBP a dary D. Sv. pre Natáliu 

18.30  K úcte Duchu Svätému  

St 

25. 9. 

FÉRIA 

Ezd 9,5-9; Ž Tob 13; Lk 9,1-6 

6.30  ZBP pre Michala a Moniku  

18.30 
 ZBP a dary D. Sv. pre Pavla,    
 Máriu a Matúša              / deti / 

Št 

26. 9. 

SV. KOZMU A DAMIÁNA, 

MUČENÍKOV – ľub. spomienka 

Ag 1,1-8; Ž 149; Lk 9,7-9 

6.30  + Mária     

18.30  + Anna Šmajdová 

Pi 

27. 9. 

SV. VINCENTA DE PAUL, KŇAZA 

spomienka 

Ag 1,15b-2,9; Ž 43; Lk 9,18-22 

6.30  ZBP pre Imricha   

18.30 
 Za obrátenie Martiny    
                           / birmovanci / 

So 

28. 9. 

PANNY MÁRIE V SOBOTU 

ľub. spomienka 

Zach 2,5-9.14-15d; Ž Jer 31; Lk 9,43b-45 

7.00  ZBP pre Oľgu (70 r. života) 

18.30 
 ZBP a dary D. Sv. pre Petra 
a Pavla s rodinami  

Ne 

29. 9. 

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 
 

Am 6,1ab.4-7; Ž 146;  
1 Tim 6,11-16; Lk 16,19-31 

8.00  + Michal, Zuzana, Michal 

9.30 
 ZBP a dary D. Sv. pre rodinu 
Ivaničovú      

11.00  Za farnosť 

18.30  + Emília 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00   18.00  9.30 

Rod. 
oblasť 

      11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  29. 9. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Sztraka, 
Ocilková 

Chytra, 
Sabolová 

Jenčo, 
Jenčová 

Klapák, 
Klapáková 

Josipčuk, 
Josipčuková 

 

1. Na upratovanie kostola 

k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 

Dilikovú, Figmikovú a Hrubyovú. 

Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, 

ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Zbierka na Rádio Lumen činila 

v našej farnosti spolu 775,29 € (farský 

kostol 645,56 €, filiálka Dlhé 82 €, 

školská kaplnka Rodinná oblasť 47,73 €) 

3. V utorok po večernej sv. omši 

pozývame na Biblické stretnutie na 

faru. 

4. V piatok začneme duchovnú prípravu 

na odpustovú slávnosť k úcte sv. 

Františka z  Assisi. Začneme ju 

modlitbou Deviatnika k sv. Františkovi. 

Deviatnik sa budeme modliť každý večer 

5 minút pred sv. omšou. Využime túto 

príležitosť a dobre sa pripravme na 

sviatok nášho patróna. Odpustová 

slávnosť vyvrcholí o dva týždne v sobotu 

a nedeľu (5. - 6.októbra). Podrobný 

program bude oznámený budúcu 

nedeľu.  

5. Znova dávame do pozornosti, že je 

potrebné vyplniť a priniesť prihlášky 

na prvé sv. prijímanie a birmovku. 

Posledný termín je do piatku 

nasledujúceho týždňa. Prihlášky prineste 

do farskej kancelárie počas úradných 

hodín. Následne budú birmovanci 

rozdelení do skupiniek na stretká. 

 

 

Svätý Páter Pio z Pietrelciny, rehoľník 

 

Pôvod mena z latinčiny : pius – 

svätý. Francesco Forgione sa narodil 25. 

mája 1887 v Pietrelcine. Od detských 

rokov bol vizionár. 6. januára 1903 

vstúpil do noviciátu františkánskeho rádu 

kapucínov. Večné sľuby zložil r.1907. 

Počas štúdií sa mu viackrát vrátila 

choroba. Vyznačovala sa celkovým 

oslabením.  

Kňazskú vysviacku prijal 10. 

augusta 1910, r. 1916 ho rehoľní 

predstavení preložili do kláštora v San 

Giovanni Rotondo, kde pôsobil do smrti 

23. septembra 1968. Keď 20. septembra 

1918 kľačal pred krížom, dostal stigmy. 

Chodilo za ním veľa ľudí. Modlil sa 

s nimi, spovedal ich, radil im. 

Navštevovali ho aj mnohé významné 

osobnosti cirkevného i spoločenského 

života. V r. 1933 začal opäť slúžiť sväté 

omše za účasti veriacich a spovedať.  

Jeho pokora a mimoriadne 

charizmy spôsobili, že mnohí ľudia sa 

naňho obracali s prosbou o modlitbu, 

radu, usmernenie a duchovné vedenie. 

Mal dar čítať v ľudských srdciach. 

Poslednú svätú omšu odslúžil 22. 

septembra 1968. Ján Pavol II. ho 

vyhlásil 2. mája 1999 za blahoslaveného 

a 16. júna 2002 za svätého. V ikonografii 

je zobrazený v kňazskom liturgickom 

oblečení so stigmami na rukách.   

  

 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Libor Toman  a  Jana Kačmárová     

                     ohlasujú sa tretíkrát. 

Ing. Ondrej Neslušan                                    

                  a  JUDr. Veronika Balintová                          

                                ohlasujú sa prvýkrát. 

Zahrňte týchto mladých do svojich 
modlitieb. 

 

Liturgický program na 25. týždeň v období cez rok 

rokrokrok 


