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Vernosť Kristovi – svedectvo viery 
(zo slov pápeža Františka účastníkom púte) 

 
 

Zdravím vás všetkých, ktorí ste prišli 

prejaviť svoje puto voči Petrovmu 

nástupcovi a verejne vyznať svoju vieru 

práve v tomto veľkonočnom období. 

Srdečne pozdravujem kardinála 

Jozefa Tomka, ktorého prítomnosť nám 

dáva pocítiť, že Cirkev je rodina, ktorá si 

vie ctiť starobu ako dar. Ale mám 

pochybnosť, zdá sa byť mladším odo 

mňa!  

Nosím si v srdci naše septembrové 

stretnutia v Bratislave, Prešove, 

Košiciach a v Národnej svätyni 

Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. 

Bolo pre mňa veľkým potešením vidieť, 

ako Cirkev na Slovensku žije bohatstvom 

rozmanitosti obradov a tradícií, ako most 

spájajúci kresťanský Západ a Východ. 

Ďakujem Pánovi, že som napriek 

pandémii mohol navštíviť vašu krajinu; 

nech dá dozrieť ovociu apoštolskej cesty!  

Dnes ste sa prišli v hojnom počte 

poďakovať, ale uvedomil som si, že 

slovenskí pútnici radi prichádzajú do 

Ríma: vidím to na generálnych 

audienciách. Váš ľud je veľmi spätý 

so stolcom svätých Petra a Pavla! 

Keď som prišiel medzi vás, chcel som 

vás povzbudiť, aby ste kráčali v štýle 

stretnutia, všetci spolu: mladí, rodiny, 

starší ľudia, rôzne komunity, ktoré sú 

historicky súčasťou vašej spoločnosti. 

V základoch tohto spôsobu života je 

evanjelium, je tu Duch Svätý. Vieme 

však, že v dejinách a v konkrétnom živote 

je táto harmónia neraz zranená našimi 
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hriechmi a obmedzeniami. Preto sme sa 

počas mojej návštevy modlili aj za 

uzdravenie rán. Prosím, buďte neúnavní 

vo vzývaní Ducha Svätého, ktorý je 

Tvorcom harmónie – je tvorcom 

harmónie a balzamom na rany!  

Povedali mi, že veľký koberec, ktorý 

bol použitý na pódiu počas stretnutia 

s rómskou komunitou v Košiciach, bol 

rozstrihaný a rozdelený medzi rodiny 

sídliska a môže slúžiť na uvítanie pred 

dverami každej domácnosti. Ako hosťa 

ste ma prijali 

s chlebom a soľou. 

A v poslednej dobe sa 

vaše prijatie opäť 

prejavilo, tentoraz 

v tragickom kontexte 

vojny. V týchto 

mesiacoch mnohé 

vaše rodiny, farnosti 

a inštitúcie prijali 

pod svoju strechu 

matky s deťmi z ukrajinských rodín, 

ktoré sa museli rozdeliť, aby sa 

zachránili. 

Pri pohľade do ich očí ste svedkami 

toho, ako vojna pácha násilie na 

rodinných väzbách, oberá deti 

o prítomnosť otca, o školu, a starých 

rodičov necháva v opustení. 

Povzbudzujem vás, aby ste sa aj naďalej 

modlili a pracovali za pokoj, ktorý sa 

buduje v našom každodennom živote, aj 

týmito gestami láskyplného prijatia.  

Kto prijme človeka v núdzi, robí 

nielen skutok lásky, ale aj viery, pretože 

v bratovi a sestre spoznáva Ježiša. Nech 

vás Boh vždy zachová bohatých na soľ 

pohostinnosti! A nech vaša soľ nestratí 

svoju chuť a vždy sa obnovuje čerpaním 

životnej sily z koreňov. Viem, že ste hrdí 

na dedičstvo svätých Cyrila a Metoda. 

Vyzývam vás, aby ste toto dedičstvo vždy 

uchovávali a rozvíjali, aby ste budovali 

mosty bratstva spolu so všetkými 

národmi, ktoré sa sýtia z tých 

istých koreňov evanjelizácie 

Európy, s oboma pľúcami 

kresťanstva, o ktorých hovoril 

svätý pápež Ján Pavol II. 

    Ďakujem vám, moji drahí, za 

vašu vernosť Kristovi, prejavenú 

vo svedectve žitej viery, 

v praktickom ekumenizme vašich 

vzťahov s blížnymi, v láskavom 

prijatí aj tých, ktorí sú odlišní, v úcte ku 

každému ľudskému životu a v 

zodpovednej starostlivosti o životné 

prostredie. Sedembolestná Panna Mária, 

patrónka Slovenska, nech je pre vás 

Mamou, ktorá vás vždy sprevádza na 

vašej ceste a učí vás utešovať a prinášať 

nádej. Tú nádej, ktorá nesklame a ktorá 

má meno: Zmŕtvychvstalý 

Kristus.  Christós voskrése!  
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Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko 
(Liturgický kalendár – 11.máj) 

 

Biskup Vasiľ Hopko nesporne patrí, 

popri blahoslavenom biskupovi Pavlovi 

Gojdičovi, k veľkým osobnostiam 

Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.  

Narodil sa 21. apríla 1904 

v Hrabskom, neďaleko Bardejova. Jeho 

rodičia boli roľníkmi. Otec zastával aj 

funkciu zvonára a pri zvonení ho usmrtil 

blesk. Matka pre veľkú chudobu odišla za 

prácou do Ameriky. Ako sedemročného 

ho vzal k sebe matkin brat - 

gréckokatolícky kňaz Demeter Petrenko, 

ktorý pôsobil vo farnosti Oľšavica  

V roku 1923 vstúpil do kňazského 

seminára a za kňaza bol vysvätený                  

3. februára 1929 v Prešove biskupom                         

P.P. Gojdičom. 

Po kňazskej vysviacke bol poverený 

pôsobiť medzi gréckokatolíkmi v Prahe                  

a pomôcť organizovať farnosť. Jeho 

pôsobenie bolo mnohoraké: venoval sa 

mládeži, robotníkom, študentom, 

nezamestnaným, sirotám. Založil Spolok 

gréckokatolíkov - študentov a  Zväz 

gréckokatolíckej mládeže. Vasiľ Hopko 

zastával funkciu pražského farára od               

1. septembra 1936.  

Od 15. septembra 1936 ho biskup 

Gojdič ustanovil špirituálom kňazského 

seminára v Prešove.  

Táto práca ho napĺňala a veľmi tešila.   

V roku 1937 bol menovaný za 

konzistoriálneho konzultora. Neskôr, 

v roku 1943, za profesora pastorálnej 

a morálnej teológie na Vysokej škole 

bohosloveckej v Prešove. V tom čase sa 

stal aj redaktorom časopisu Blahovistnik.  

Bulou pápeža Pia XII. zo dňa                        

2. januára 1947 bol práve ThDr. Vasiľ 

Hopko menovaný za pomocného biskupa 

prešovského a titulárneho biskupa 

midilského. Biskupská konsekrácia sa 

udiala 11. mája 1947 v prešovskej 

katedrále. Hlavným svätiteľom bol 

biskup Pavol Peter Gojdič, OSBM. 

Biskup V. Hopko sa takto stáva 

pravou rukou biskupa Gojdiča, bol mu 

veľmi nápomocný. Často pri vizitáciách 

farností napomínal a povzbudzoval 

veriacich k plneniu svojich náboženských 

povinností a začal pripravovať veriacich 

aj na ťažké chvíle, ktoré nastali, keď 

komunisti v roku 1948 uchopili moc do 

svojich rúk.  

Útlak proti gréckokatolíkom 

vyvrcholil tzv. „Prešovským soborom“, 

ktorým bola Gréckokatolícka cirkev 

postavená mimo zákon a tak pre 

sídelného, ako aj pomocného biskupa sa 

začalo putovanie väznicami v Prešove, 
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Báči, Hlohovci a v Ruzyni. Tu prežil na 

samotke 122 dní, kde ťažko trpel. 

Jedinou jeho stravou bol kúsok chleba 

a pohár vody. Sám biskup píše: „Modlil 

som sa, aby som mal silu a zostal verný 

Katolíckej cirkvi.“ 

 Dňa 24.10. 1957 bol odsúdený 

Štátnym súdom v Bratislave na 15 rokov 

väzenia za protištátnu činnosť, zločiny 

velezrady a vyzvedačstva. Celkove 21x ho 

prevážali z väzenia do väzenia 

(Leopoldov, Ilava, Valdice, 

Ruzyňov, Mírov). 

Zlé väzenské 

zaobchádzanie mu spôsobilo 

trvalé zdravotné následky. 

Kvôli tomu ho v roku 1963 

prepustili z väzenia a bol 

umiestnený do Domova 

dôchodcov v Oseku, avšak 

stále zostával pod policajným 

dozorom. 

 Po obnovení činnosti 

Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 sa 

biskup Vasiľ Hopko sa aktívne 

zúčastňoval obnovy cirkvi.  

2. apríla 1969 bol menovaný za 

svätiaceho biskupa. Aj toto poslanie 

vykonával zodpovedne, napriek veku 

a narušenému zdraviu. Posilňoval 

veriacich, konsekroval kňazov ako dobrý 

pastier, zachovávajúc jemu zverenú 

úlohu. Zomrel 23. júla 1976 v Prešove. 

Pochovaný bol 28. júla a jeho ostatky boli 

uložené v krypte prešovskej katedrály. 

ThDr. Vasiľ Hopko, pomocný 

prešovský biskup, ktorý v tejto funkcii 

pôsobil v rokoch 1947-1976, naplnil svoje 

biskupské heslo: „Da vsi jedino budut“ -  

„Aby všetci jedno boli“ do bodky a spečatil 

to svojou vlastnou krvou, keď v duchu 

tohto hesla a v dobe, ktorá nebola 

naklonená Bohu a Cirkvi, vydával 

svedectvo pravde, svojmu presvedčeniu, 

pre všetkých, ktorých viedol, 

ktorým bol otcom i pastierom. 

Doba, v ktorej žil, naplno 

vydala svedectvo o jeho 

vnútornom duchovnom živote 

a o jeho jednote, ktorú prežíval 

s Bohom. 

Počas exhumácie bola 

v jeho telesných ostatkoch 

toxologickou skúškou 

potvrdená nadmerná prítomnosť jedu 

arzénu, ktorý podľa analýz musel byť 

v takom množstve podávaný po dlhý čas. 

Biskup Hopko sa stal teda mučeníkom 

pre vieru, pretože obetoval svoj život za 

Ježiša Krista a za Cirkev. 

14. septembra 2003 ho rímsky biskup 

Ján Pavol II. v Bratislave, počas svojej 

pastoračnej návštevy Slovenska, vyhlásil 

za blahoslaveného s  liturgickou 

spomienkou na deň 11. máj (deň jeho 

biskupskej konsekrácie). 
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Liturgický program 
 

 

 

 

 

Liturgický program po 4. nedeli po Pasche  

09.05. – 15.05. 2022 
 

 

 

 
 

 

Pondelok 

09.05. 

 

Prenesenie ostatkov sv. Mikuláša 

Divotvorcu z Myri do Bari 
 

06:30 sv. lit. (csl.)                         † Michal, Vasiľ 

18:00 sv. lit. (slov.)                      1. † Anna, Jozef 

                                              2. † Ján (panychída) 

Utorok 

10.05. 

 

Sv. apoštol Šimon Horlivec 

  

06:30 sv. lit. (csl.)                        1. † Anna, Vasiľ 

     2. † Juraj, Helena, Jozef, Štefan (panychída) 

18:00 sv. lit. (slov.)                                       † Jozef  

Streda 

11.05. 

 

Blaž. hieromučeník Vasiľ,            

prešovský svätiaci biskup 
 

Polovica Päťdesiatnice 

 

07:30 sv. lit. (csl.)                                  † Ján, Ján 

18:00 sv. lit. (slov.)                                  1. † Peter 

                                        2. † Alžbeta (panychída) 
 

Štvrtok 

12.05. 

Sv. otcovia Epifanios, cyperský 

biskup a Germanos, konšt. 

patriarcha 

06:30 sv. lit. (csl.)                           † Vasiľ, Mária 

18:00 sv. lit. (slov.)                     1.  † Anna, Jozef 

                                                                 2. † Mária 

Piatok 

13.05. 

 

Sv. mučenica Glykéria 
 

zdržanlivosť od mäsa 

06:30 sv. lit. (csl.)                                 † Vladimír 

18:00 sv. lit. (slov.)                     1.  † Anna, Vasiľ 

                                            2. † Anna (panychída) 

Sobota 

14.05. 
Sv. mučeník Izidor 

 

07:00 sv. lit. (csl.)   * Štefan, Jozef s rod., Mária 

18:00 sv. lit. (slov.) † Fedor, Anna, Emil, Jarka 

 

 
 

Nedeľa 

15.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. nedeľa po Pasche 
- 

o Samaritánke 
 

 
 

 

 

 

hl. 4 

 

 

 

07:30 sv. lit. (slov.)   * Miroslav, Miloslava... 

09:00 sv. lit. (csl.)                       * za farnosť 

11:00 sv. lit. (slov.)                          1.  * Jakub 

                                                       2. * Peter s rod. 

17:15 sv. lit. (slov.)                            Večiereň 

18:00 sv. lit. (slov.)                                * Peter 
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Liturgický program 
 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program po 5. nedeli po Pasche  

16.05. – 22.05. 2022 
 

 

 

 

Pondelok 

16.05. 

 

Prep. otec Teodor Posvätený 
 

06:30 sv. lit. (csl.)    † Andrej, Anna, Ján, Anna 

18:00 sv. lit. (slov.)                           1. † Vladimír 

                                   2. † Ľubomíra (panychída) 

Utorok 

17.05. 

 

Sv. apoštol Andronik 

  

06:30 sv. lit. (csl.)             † Michal, Ján, Anna... 

18:00 sv. lit. (slov.)                                     * Lenka 

Streda 

18.05. 

 

Sv. muč. Teodot z Ankyry                    

 

06:30 sv. lit. (csl.)                         * Helena s rod.                      

18:00 sv. lit. (slov.)                     † Mária, Michal 
               

Štvrtok 

19.05. 

Sv. hieromučeník Patrik,                      

pruský biskup a spoločníci 

06:30 sv. lit. (csl.)                      † Michal, Michal 

18:00 sv. lit. (slov.)    1. † Margita (panychída) 

                                     2. † Mečislav (panychída) 

Piatok 

20.05. 

 

Sv. mučeník Tallelaios 

zdržanlivosť od mäsa 

06:30 sv. lit. (csl.)      † Mikuláš, Mária, Jozef… 

18:00 sv. lit. (slov.)                                  1. † Anna 

                                            2. † Jozef (panychída) 

Sobota 

21.05. 

Sv. veľkí králi a apoštolom rovní 

Konštantín a Helena 
 

 

07:00 sv. lit. (csl.)      † Michal, Alžbeta, Juraj... 

18:00 sv. lit. (slov.)                        * Maroš, Jana 

 

 
 

Nedeľa 

22.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. nedeľa po Pasche 
- 

o slepom 
 

 
 

 

 

 

hl. 5 

 

 

 

07:30 sv. lit. (slov.)                                   * Ján 

09:00 sv. lit. (csl.)                       * za farnosť 

11:00 sv. lit. (slov.)              1. * Dušan, Patrik 

                                2. * Ľubomír, Darina, Marko 

17:15 sv. lit. (slov.)                             Večiereň 

18:00 sv. lit. (slov.)        * Anna, Mária s rod. 
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Osemsmerovka 
(niečo na odreagovanie) 

 

 
 

Slová, ktoré treba vyhľadať: 
 
ABAKUS - ANJEL - ČNOSŤ - DOMOV - ILINOIS - LÁSKA - MYSTIKA - 

NÁDEJ - NEBO - ODLESK - OKOVY - POKORA - PRIATEĽSTVO -  ROVNOSŤ 

- SLOBODA - SPOLOČNOSŤ - SPRAVODLIVOSŤ - TVORBA - VIERA - VIOLA 

 

 

 

Výsledok osemsmerovky (zostať musí 43 znakov): 
 

                    
                    

                    
                    

                    

Č S A D O B O L S O N A R E I V  

E P CH S P R A V O D L I V O S Ť 

C O T V O R B A E O O T E V , S 

A L B N Y Ľ A U I D A D O O A O 

A O I Á A N K V L K R M O K B N 

R Č I D J L U E I I O V S O Á V 

O N M E , N S T N D N Á E V R O 

K O L J E K S O O B L T E Y A R 

O S N B I Y V Y I Ť S O N Č I M 

P Ť O ! M O V T S Ľ E T A I R P  
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Pohár mlieka 
   (príbeh pre potešenie duše) 

 

Chudobný mladík sa usiloval zarobiť 

si na štúdia podomovým predajom 

papierových vreckoviek a iných 

drobností. Raz mal obrovský hlad a vo 

vrecku len zopár drobných. Rozhodol sa, 

že v najbližšom dome poprosí o niečo na 

jedenie. Ale keď mu prišlo otvoriť krásne 

zelenooké dievča, nenašiel dosť odvahy. 

Namiesto jedla si vypýtal len pohár vody. 

Dievča pochopilo, že je hladný a prinieslo 

mu veľký pohár plný mlieka.  

Chlapec sa srdečne 

poďakoval a opýtal sa: 

„Čo som dlžný?“ 

„Nie ste dlžný nič,“ 

odpovedalo dievča. 

„Mama hovorí, že za 

láskavosť sa neplatí.“ 

Mladík odvetil: „Ďakujem, ďakujem 

z celého srdca.“  

Keď Howard odišiel z toho domu, cítil 

sa lepšie telesne, ale posilnila sa aj jeho 

viera v Boha a v ľudstvo. Už chcel všetko 

vzdať a zanechať štúdium, no toto malé 

gesto mu dodalo silu aj vôľu bojovať. 

O mnoho rokov neskôr toto dievča, už 

ako dospelá žena, vážne ochorelo. 

Miestni lekári nevedeli, čo robiť. Poslali 

ju preto do veľkého mesta, kde boli 

špecialisti na liečbu jej zriedkavej 

choroby. Na lekárske konzílium pozvali 

aj doktora Howarda Kellyho, kapacitu vo 

svojom odbore. Keď začul názov mesta, 

z ktorého pochádzala žena, zažiarilo mu 

v očiach zvláštne svetlo. Hneď bežal na 

oddelenie a spýtal sa na izbu, v ktorej 

ležala pacientka. 

Hneď ju spoznal – a nielen podľa 

zelených očí. Potom sa vrátil na 

konzílium rozhodnutý urobiť všetko pre 

záchranu jej života. Od tej chvíle väčšinu 

času venoval jej prípadu. Po 

dlhom a namáhavom boji 

nad chorobou zvíťazili.  

Profesor Kelly si vypýtal 

v pokladni nemocnice účet 

za liečbu. Prezrel si ho 

a potom do rohu niečo napísal. Účet 

zaniesli pacientke. Váhala, či ho má 

otvoriť, pretože si bola istá, že sa bude 

musieť zadlžiť na zvyšok svojho života, 

aby ten účet zaplatila. Napokon sa naň 

opatrne pozrela. Jej pozornosť upútali 

slová v rohu papiera. Čítala: „Uhradené 

v plnej výške jedným pohárom mlieka.“ 

Podpísaný doktor Howard Atwood Kelly. 

„A kto by dal piť jednému z týchto 

maličkých čo len za pohár studenej vody 

ako učeníkovi, veru, hovorím vám: 

Nepríde o svoju odmenu.“ (Mt 10, 42) 


