
 MEMENTO MORI! MEMENTO VIVERE! 
 

Vonku opäť poletuje lístie a vo vzduchu cítiť vôňu jesene. Prichádza obdobie, keď si 

spomíname na svojich najdrahších, ktorých 

sme stratili na svojej pozemskej púti. Keď sa 

skončil ich život, aj oni akoby odleteli, 

podobne ako lístie padajúce zo stromov. 

Spadnutý list je ako ukončený život. Napriek 

tomu, že lístie na jar opäť narastie a medzi 

nami pribudnú novonarodení, tí, čo už 

opustili pozemský život, sa už nikdy nevrátia. Zostáva nám iba spomienka na ich dobré 

skutky, dobré rady, príklad života. Viac, ako inokedy myslíme v modlitbách na svojich 

drahých zosnulých a prosíme za ich duše. Vždy, keď strácame milovanú osobu, sme na 

zádušnej svätej omši a pohrebe, stojíme nad hrobom, či pri cintorínskom kríži, 

uvedomujeme si vlastnú zraniteľnosť. Vtedy si v mysli preberáme, ako konáme vo svojom 

živote. Čo by sme mohli urobiť lepšie, a v čom by sme sa mali úplne zmeniť. Uvedomujeme 

si, že máme ešte čas. Ale koľko? Možno rok, mesiac, týždeň či deň a možno už iba hodinu. 

Máme čas, ktorý nám dáva vzkriesený a oslávený Pán, aby sme sa stihli pripraviť, aby sme 

mu – keď príde naša jeseň – mohli odovzdať zdravú a hojnú úrodu, dobré skutky, ktoré 

majú hodnotu pre večnosť. Pán nežiada od nás veľa. Možno len trochu viac ochoty, lásky, 

trpezlivosti. Nechce, aby sme premárnili svoj život na zemi, ale aby sme si vážili každý nový 

deň a uskutočňovali jeho príkaz lásky. Preto ho prosíme, aby naplnil naše srdce novou 

nádejou a láskou a dal nám odvahu, aby sme s pokorou a  odovzdanosťou prijímali životné 

skúšky, a tak boli pripravení, keď nás k sebe povolá... 

Prejde určité obdobie a znova nadíde jeseň a s ňou dušičkový čas. Pomodli sa  

a zamysli nad svojím životom. Pomodli sa za duše v očistci. Modlitby, ktoré síce 

nevidno, no beztak viem, že ich je plné nebo i plná zem. Lebo raz vyslovená 

modlitba ostáva naveky… 
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Sviatok Všetkých svätých 
 

Korene sviatku Všetkých svätých siahajú do 4. storočia. Vo Východnej cirkvi sa totiž už vtedy 

slávila spomienka na všetkých tých, ktorí položili svoj život pre vieru. V Západnej Cirkvi sa datuje 

vznik spomienky na všetkých svätých na začiatok 7. storočia. V roku 608, dňa 13. mája, sa slávila 

posviacka bývalého pohanského 

chrámu Panteónu, ktorý bol 

vystavaný v roku 25 pred Kristom 

za vlády cisára Oktaviána Augusta. 

Pohania ho zasvätili všetkým 

bohom. Je to div slávneho 

rímskeho staviteľstva. Chrám je 

totiž okrúhly, bez okien, bez 

pilierov a bez stĺpov. Svetlo sa doň 

dostáva len zhora, kde je okrúhly 

nezasklený otvor o priemere 8,85 m. Voda, ktorá naprší dnu, je odvádzaná kanalizáciou, ktorá je 

zabudovaná do podlahy. Chrám má rovnaký priemer i výšku – 43,29 m. Oproti vchodu stál oltár 

najvyššieho rímskeho boha Jupitera a po stranách boli oltáre a sochy ostatných rímskych bohov. 

Postupne, ako kresťanstvo zapúšťalo korene v Ríme, rúcali sa pohanské chrámy a oltáre. Jediný 

Panteón zostal ako posledný. Zachovali ho ako kultúrnu pamiatku. Pápež sv. Bonifác IV. nariadil, 

aby z neho vyhádzali všetky pohanské modly a premenil Panteón na kresťanský chrám. Deň pred 

spomínanou posviackou doviezli na osemnástich nádherne vyzdobených vozoch do tohto chrámu 

množstvo relikvií svätých mučeníkov a uložili ich do skriniek, ktoré tam boli na tento účel 

pripravené. Pápež zasvätil tento chrám Preblahoslavenej Panne Márii a všetkým svätým 

mučeníkom. Zároveň nariadil, aby sa vo výročný deň tejto posviacky konala slávnosť všetkých 

svätých. Pápež Gregor III. v roku 731 vystaval v chráme sv. Petra kaplnku ku cti všetkých svätých 

apoštolov, mučeníkov a spravodlivých. Spolu s biskupmi nariadil, aby sa slávnosť uctievania 

všetkých svätých slávila v Ríme 1. novembra. Veriaci si tak začali pripomínať, že je mnoho svätých, 

ktorí počas roka nemajú svoj sviatok. Ich spoločná oslava tak začala spadať na 1. november. O sto 

rokov neskôr (roku 844) pápež Gregor IV. rozšíril slávenie tohto sviatku na celú Cirkev. Odvtedy sa 

každoročne slávi po celom svete. 

Naše katolícke učenie nám hovorí, že jestvujú tri stavy, v ktorých sa ľudia po smrti nachádzajú: 

nebo, peklo a očistec. Nebo je dosiahnutie cieľa, pre ktorý sme stvorení; je to jednota s Bohom, s 

blížnymi, nás samých so sebou a s celým Božím stvorením. Peklo je naopak krach v dosiahnutí tohto 

cieľa, totálna rozorvanosť, opustenosť, samota. V oboch prípadoch ide o vlastný výber, vlastné 

rozhodnutie. Žiaden z týchto dvoch stavov nedosiahneme proti svojej vôli, nevyberie či neuvrhne 

nás do neho Boh; každý z nich je výsledkom našej vedomej a slobodnej voľby. Nebo a peklo sú stavy 

konečné a večné a preto nemá zmysel sa za ľudí, ktorí sa v týchto stavoch nachádzajú, modliť. Ľudia 

v nebi to nepotrebujú a ľuďom zatrateným to nepomôže. Existuje však ešte tretí stav, ktorý je 

dočasný a to očistec. Presne títo ľudia potrebujú naše modlitby a obete a práve im patrí aj nedeľný 

sviatok Dušičiek. Očistec neuznávajú všetky kresťanské cirkvi. Uznáva ho len Cirkev katolícka.  

https://www.zivotopisysvatych.sk/bonifac-iv-papez/


 

OZNAMY: 

• Budúci týždeň budem k dispozícii k  sviatosti zmierenia pred dušičkami, aby sme mohli získavať 

odpustky pre duše v očistci. Spovedať budem v stredu od 6:00 hod. vo štvrtok a piatok od 

16:00 hod. do sv. omše. Taktiež budem spovedať v sobotu dopoludnia od 9:00 – 11:00 hod., 

a pondelok 31.10.2022 od 16:00 hod. 

• V noci z 29. (sobota) na 30. 10. 2022 (nedeľa), sa mení čas.  0 3:00 hod. letného času 

posúvame hodiny na 2:00 hod. stredoeurópskeho času. 

• Pobožnosť na cintoríne bude  v utorok  1.11.2022 o 15:00 hod. 

• Chorých navštívim v piatok  4.11.2022 od 8:00 hod. Chorých nahláste  v sakristii. 

• Prvý piatok 4.11.2022 popoludní bude vyložená sviatosť oltárna od 15:00 hod. do sv. omše. 

• V sobotu 5.11. 2022, pôjdeme z našej farnosti k hrobu  kňaza Milana Balicu v  Slovenskom 

Krivom pri spomienke na  10.výročie jeho úmrtia. O 10:00 hod.  budeme mať sv. omšu. 

Nahláste sa v sakristii. 

• V pondelok 10. 10. 2022 na plenárnom zasadnutí  KBS v Badíne bol košický arcibiskup 

metropolita Mons. Bernard Bober  v  tajných voľbách zvolený za nového predsedu 

Konferencie biskupov Slovenska na obdobie štyroch rokov.   

• Fórum života v čase Spomienky na všetkých verných zosnulých sa organizuje pravidelná 

zbierka pod názvom Sviečka za nenarodené deti s mottom: „Rozsvieťme Slovensko“. 

Sviečky si môžete zakúpiť  v zadnej časti kostola.  Cena malej plastovej sviečky je  1 € 

a sklenej veľkej 5 €. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Fórum života 

vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým podporovateľom. 

 

Podmienky na získanie plnomocných odpustkov pre duše v očistci. 

• Veriaci , ktorý v deň Spomienky na všetkých  verných zosnulých (2.11.) navštívi kostol 

alebo kaplnku a pomodli sa Modlitbu Pána a Verím Boha, môže získať úplné 

odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho sa žiada splniť tri 

podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca  

(Otčenáš, Zdravas a Sláva Otcu). 

• Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodli za zosnulých, 

môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 

1.11. do 8.11. v dušičkovej oktáve. Je potrebné splniť podmienky uvedené vyššie. 
 

 



 

Liturgický program  24.10. – 30.10. 2022 

25.10.2022 Utorok - 

 Féria 

11:00 Pohrebná sv. omša:  † Anna Ivanová 

18:00 † František a Mária 

26.10.2022 Streda - 07:00  
Féria 

ZBP Pavol 

27.10.2022 Štvrtok  
Detská 

sv. omša 18:00  
Féria 

† Tomáš a Štefan 

28.10.2022 Piatok Spoveď 
16:00-18:00 18:00  

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok 

† Dezider a Marta 

29.10.2022 Sobota 
Spoveď 

09:00-11:00 
Krst 11:00 

07:00  
Preblahoslavenej Panny Márie 

† Margita Kruľová 

30.10.2022 Nedeľa Krst 11:30 

 31. NEDEĽA CEZ ROK 

07:30 ZBP Pavol a Mária, 60 r.manž. 

10:30 Za veriacich farnosti 
 

Liturgický program  31.10. – 6.11. 2022 

31.10.2022 Pondelok Spoveď 
16:00-18:00 18:00 

Sv. omša z nasledujúcej slávnosti 

† Ján Ivanecký 

01.11.2022 Utorok 

Pobožnosť 
na 

cintoríne 
15:00 hod. 

 VŠETKÝCH SVÄTÝCH, SLÁVNOSŤ 

07:30 Za veriacich farnosti 

10:30 Za manželov Vysockých 

02.11.2022 Streda  

 Spomienka na všetkých zosnulých veriacich 

07:00 Vlastný úmysel 

18:00 Za všetkých zosnulých 

03.11.2022 Štvrtok 
Detská sv. 

omša 18:00 
Féria 

† Margita Lošová, 1.výr. 

04.11.2022 Piatok - 18:00  
Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka 

† členov a ctiteľov Božského Srdca Ježišovho 

05.11.2022 Sobota -  
 

sv. omša nebude 

06.11.2022 Nedeľa - 

 32.NEDEĽA CEZ ROK 

07:30 ZBP Terézia, 90 r. 

10:30 Za veriacich farnosti 
 
 


