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RÍMSKOKATOLÍCKA  CIRKEV,  FARNOSŤ  SV. CYRILA A METODA V  KE - KRÁSNA 
 

POČAS OBIDVOCH SVIATKOV 1. A 2. NOVEMBRA NIELEN VERIACI, ALE I OSTATNÍ 
OBYVATELIA NA SLOVENSKU NAVŠTEVUJÚ HROBY SVOJICH BLÍZKYCH, ZDOBIA ICH 

KVETMI A ZAPAĽUJÚ SVIEČKY 

 

V TÝCHTO SVIATOČNÝCH DŇOCH SA KONAJÚ V 
KOSTOLOCH I NA CINTORÍNOCH SV. OMŠE A MODLITBOVÉ 
STRETNUTIA. V DNEŠNÝ DEŇ SI VERIACI SPOLU S KŇAZMI 

POČAS OMŠÍ PRIPOMÍNAJÚ SVÄTÝCH, KTORÍ VIEDLI PRAVÝ 
KRESŤANSKÝ ŽIVOT, MILOVALI BOHA A ŽILI PRE INÝCH. 

PRE VERIACICH KRESŤANOV JE SPOJENÝ S NÁDEJOU NA 
VZKRIESENIE A VEČNÝ ŽIVOT. KŇAZI ZDÔRAZŇUJÚ, ŽE 

PRVÉ NOVEMBROVÉ DNI MAJÚ ĽUĎOM PRIPOMENÚŤ, ABY 
LEPŠIE ŽILI, VÁŽILI SI DAR ŽIVOTA A PLNŠIE HO PREŽÍVALI.         

 

http://www.farnostkrasna.sk/
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NOVEMBROVÉ    DNÍ 
 
Na začiatku mesiaca november slávime dva sviatky: 1. novembra je Slávnosť všetkých 

svätých a 2. novembra slávime spomienku na všetkých verných zosnulých. 
Slávnosť všetkých svätých je sviatok, ktorý môžeme nájsť v dejinách Cirkvi už v 4. stor. V 

tradícii Cirkvi postupne narastal počet tých, ktorí boli zapísaní do zoznamu svätých. 
Čím sme ďalej od založenia Cirkvi, tým ich počet pribúda. Sú to všetko vzory konkrétnych 

ľudí, ktorí svojím životom jednak ukázali vernosť svojej viere, evanjeliu Ježiša Krista, 
samotnému Kristovi i Kristovej Cirkvi, ale každý aj nejakým iným, svojským, originálnym 
spôsobom. 

 
A aj v dnešnej dobe sa rozširuje tento počet svätých. Ak by sme zalistovali v dejinách 

Cirkvi, tak nájdeme známe i menej známe osobnosti. Niektoré sú zaradené do liturgického 
kalendára celej Cirkvi a v rámci celého liturgického roka si na nich spomíname počas 
slávenia sv. omší. Niektoré sú zaradené len do miestnych liturgických kalendárov, čo 
znamená, že všetky uvedené formy slávenia sú len napr. v cirkvi jedného národa, odkiaľ 
uvedený svätec pochádzal, alebo kde pôsobil, žil. 

 
Samozrejme, že nielen ten je svätý, kto bol oficiálne vyhlásený za blahoslaveného alebo 

svätého. Ale v celých dejinách Cirkvi žilo veľmi veľa veriacich, ktorí si tiež zaslúžia nazývať 
sa svätými, pre spôsob života, ktorý viedli. A tak sviatok Všetkých svätých je práve preto, 
aby sme v celom slávení Cirkvi nezabudli aj na tých, ktorých mená sa počas liturgického 
roka nespomínajú. Za dvetisíc rokov existencie Cirkvi nie je len 365 svätých ľudí. Len 
predchádzajúci pápež Ján Pavol II. počas svojho pontifikátu vyhlásil 482 svätých a 1 338 
blahoslavených. Preto v deň Všetkých svätých sa skutočne slávi spomienka či oslava 
všetkých tých, ktorí sa stali svätými v celých dejinách Cirkvi. 

 
Zoznam oficiálnych svätých nájdeme v knihe, ktorá sa nazýva martyrológium. Posledné 

martyrológium vyšlo v roku 2004 a je v ňom oficiálne uznaných 6 658 osôb, ktoré boli 
pozdvihnuté k úcte oltára. Ďalších 6 881 je síce bez mena, ale uvádza sa miesto a rok ich 
mučeníckej smrti. Rímske martyrológium vyšlo už v druhom vydaní, má 844 strán v 
latinskom jazyku a pripravila ho Kongregácia pre Boží kult a správne vysluhovanie sviatostí. 
V tomto zozname okolo 20 percent tvoria ženy. Čo sa týka mien, prvenstvo patrí menu Ján 
(331), medzi ženami si prvenstvo udržuje Mária. 

 
K druhému sviatku - Pamiatke všetkých zosnulých - treba povedať, že podľa učenia Cirkvi 

rozlišujeme tri stavy, kam sa môže človek dostať po skončení pozemskej púte. Nebo, peklo 
a očistec. Očistec je stav, ktorý nie je trvalý, ale je prechodným stavom a z neho sa človek 
dostáva do neba. Práve za tých, ktorí ešte nedosiahli nebeský stav, sa modlí celá Cirkev na 
druhý sviatok - v deň Pamiatky zosnulých. Aby práve modlitbou, a nielen súkromnou, ale aj 
spoločnou vyprosila dosiahnutie trvalého nebeského stavu. 

 
Je zaujímavé pozrieť sa práve v tento deň na naše cintoríny. Ako dokážeme vyzdobiť 

hroby, pomníky svojich blízkych. Na jednej strane zápasíme s vierou, na druhej strane 
vidíme, že aj po mnohých rokoch veríme, máme nádej, dúfame... v iný život. To sú naše 
modlitby pri hroboch, naše rozhovory s nimi... Tento deň má v sebe akúsi tajomnú silu, ktorá 
poukazuje na iný, večný život. 

 
Nech teda prežijeme obidva sviatky v ich hĺbke. V úcte ku všetkým tým, ktorí sú už svätí, 

ale aj v pomoci cez modlitbu voči tým, ktorí ju ešte nedosiahli, zamyslení a zahĺbení sa aj do 
seba samého o otázke a zmysle večného života. 
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ODPUSTKY 

 Čo sú to odpustky a ako ich pochopiť 

Dovoľte niekoľko slov, na tému čo to sú odpustky a prečo je dobré ich získať. Predstavme si deti, ktoré sa 
hrajú na ulici s futbalovou loptou. Náhodou kopnú loptu do susedovho okna a rozbijú ho. Pani suseda vyjde 
na ulicu síce nahnevaná, ale pre svoju lásku k deťom sa upokojí a odpustí im, že to urobili. Povie im však, že 
bude dobré, aby škodu nahradili, teda cez svojich rodičov sa postarali, aby jej okno znovu zasklili. 

Podobne sa to deje aj s hriechom, ktorý človek spácha. Vinu nám Boh odpustí vo sviatosti zmierenia, ale to, 
čo sme hriechom spôsobili, musíme nahradiť. Nahrádzame to modlitbou a pokáním, často rôznymi 
utrpeniami. Ak toto vynahradenie nie je dostatočné tu na zemi, musíme tieto škody spôsobené hriechom 
vynahradiť v očistci, aby sme sa mohli dostať do neba. Cirkev však ponúka prostriedok, pomoc cez 
odpustky, kedy nám tieto škody môžu byť odpustené (jednoducho, ak by pani suseda odpustila deťom aj to, 
aby jej okno museli zaskliť a ona by si to dala urobiť na svoje vlastné náklady). 

Logicky by sme povedali, že s tým zasklením je to skutočne spravodlivé, pretože deti okno rozbili. Tak isto aj 
v nadprirodzenom svete alebo povedzme svete duchovnom, ktorý nevidíme telesnými očami, existuje táto 
spravodlivosť, pretože hriech spôsobuje škodu, ktorú nevidíme, ale ju môžeme cítiť (cítime to vo svedomí, 
nepokoji, smútku, nevraživosti atď.). To všetko nezaťažuje iba nás, ale duchovne aj prostredie, v ktorom 
žijeme a zaťažuje to všetkých ľudí. Tak napríklad i človek, ktorý žije sväto nepomáha iba sebe, ale duchovne 
pomáha veľmi veľa ľuďom, pretože to dobré, čo urobí (zásluhu), Boh vezme ako vynáhradu a pomoc pre 
niekoho, kto to potrebuje napríklad na druhom konci sveta (spomeňme si napríklad na pátra Pia). Preto je tak 
dôležité, aby sme sa snažili zbavovať sa svojich hriechov. Cirkev nám ponúka pomoc vo forme odpustkov, 
kedy škody našich hriechov (zasklenie), nám Boh odpustí. Nepomýlme si však spoveď - sviatosť zmierenia, 
kde nám Boh odpustí vinu, ktorá sa týka večných trestov (ak by sme zomreli v neoľutovanom ťažkom 
hriechu, museli by sme dostať rozsudok večného zatratenia, teda peklo) a odpustky, kde nám Boh odpúšťa 
škody za hriechy (teda to, čo by sme mali nahradiť za naše hriechy tu na zemi alebo v očistci). Inak 
povedané, jedna vec je to, že pani suseda deťom odpustí a nebude sa na nich hnevať a prijíme ich do svojh 
domu (to činí Boh vo sv. spovedi) a druhá vec je to ak pani suseda deťom odpustí aj zasklenie (to činí Boh 
prostredníctvom odpustkov.) 

Úplné odpustky znamenajú, že sa jedná o odpustenie všetkých škôd, ktoré sme svojimi hriechmi za svoj 
život urobili. 

Čiastočné odpustky znamenajú, že sa jedná o odpustenie niektorých škôd, ktoré sme svojimi hriechmi za 
svoj život urobili. Závisí to však na našej duchovnej disponovanosti, teda čistote a ochote nášho srdca. 
Jedna z podmienok na získanie odpustkov je vyhýbať sa aj najmenšiemu hriechu. Boh však vo svojej láske 
pozerá na ochotu nášho srdca a aj keď máme problémy, určite nám pomáha ak vidí úprimnú snahu. Preto, 
ak sa posnažíme, môžeme sa s dôverou spoľahnúť a dôverovať jeho láske a odpustenie týchto škôd za 
hriechy získať. 

Dôležité je povedať, že odpustky môžeme získať pre seba alebo pre duše zomrelých (vždy je potrebné si 
vzbudiť úmysel, pre koho chcem odpustky získať alebo to zveriť do rúk Matky Božej, ktorá po Bohu vie 
najlepšie ktoré duše potrebujú najviac milosrdenstva). Čiže máme obrovskú možnosť tu na zemi pomôcť 
sebe samým, a tak isto aj dušiam zosnulých, pretože po našej smrti túto možnosť už mať nebudeme. Teraz 
máme milostivý čas. 

Pod všeobecnými podmienkami pre získanie odpustkov sa rozumie: 

 
1. svätá spoveď vykonaná v samotný deň alebo krátko potom alebo predtým, 
2. účasť na svätej omši, sväté prijímanie, 
3. modlitba na úmysel Svätého Otca (napríklad Otče náš, Zdravas, Sláva), 
4. vylúčiť aj najmenšiu naviazanosť na hriech 

 
Pri rôznych príležitostiach môžu byť k týmto podmienkam pridané ešte osobitné podmienky, o ktorých nás 
Svätý Otec alebo príslušná cirkevná autorita vždy informuje. 
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SV. OMŠE     NOVEMBER  2015 
 

DEŇ ÚMYSEL ČAS DEŇ ÚMYSEL ČAS 

      

1. 
NE 

+FRANTIŠEK LACKO ML, JÁN 
ALŽBETA, ELENA 

8.30 15. 
NE 

+ ANNA ČORBOVÁ 8.30 

ZA FARNOSŤ 10.30 ZA FARNOSŤ 10.30 

2.PO 
+ MARGITA, ONDREJ KOVER 7.00 

16.PO ZBP MÁRIA 7.00 
+ ANNA MATISOVÁ pohrebná 18.00 

3. 
UT 

+JÁN, VLADIMÍR, PAVOL 7.00 
17. 
UT 

+MICHAL, MÁRIA, MICHAL, 
ALŽBETA 

7.00 

ZBP VERONIKA 18.00 
+IRENA, ŠTEFAN, PAVOL 

ŠTEFUŠ 
18.00 

4.ST +JOZEF TAKÁČ /EDISONOVA/ 7.00 18.ST +VINCENT KLIK 7.00 

5.ŠT   19.ŠT   

6. 
PIA 

ZBP ANNA 7.00 20. 
PI 

+ANNA, MÁRIA, JÁN, JÁN 
KRAJŇÁK 

18.00 

+KAROL, IMRICH 18.00 + KAMIL STRAKA 18.00 

7.SO +ONDREJ, ALŽBETA, PETER  8.00 21.SO + ILONA, JOZEF 8.00 

8. 
NE 

ZBP ZA 50RŽ 8.30 22. 
NE 

+ANTON, JOZEF, ŠTEFAN 8.30 
ZA FARNOSŤ 10.30 ZA FARNOSŤ 10.30 

9.PO +ANNA, JÁN BILLÝ 7.00 23.PO ZA DUŠE V OČISTCI 7.00 

10. 
UT 

+  JOZEF MIČKO 7.00 24. 
UT 

+MICHAL, MARGITA, 
FRANTIŠEK TOROK 

7.00 

+PAULÍNA, ONDREJ KIRÁĽ 18.00 +VERONIKA VINCOVÁ 1.VÝR. 18.00 

11.ST + JÁN, MARTA 7.00 25.ST 
+MICHAL, MÁRIA, 

EDUÁRD,JÁN 
7.00 

12.ŠT   26.ŠT   

13.PI 

+ MARGITA, FRANTIŠEK 
GORDOŇ 

18.00 27. 
PIA 

ZA ROD. KUĽBAGOVU, 
FRANKOVU 

18.00 

+MÁRIA, LADISLAV HAKE 18.00 + ANNA, MARTINA 18.00 

14.SO +LADISLAV, JULIA VIDA 8.00 28.SO + MICHAL KRAJČOVIČ 8.00 

3.11.2015 Mons. Bernard Bober – arcibiskup 
a metropolita Košíc sa dožíva 65 rokov 

29. 
NE 

ZBP 60RŽ 8.30 
ZA FARNOSŤ 10.30 

30.PO +HELENA, LADISLAV, MARIÁN 7.00 

  

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI 

╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ 

Od 1.11. do 8.11. je možné získať úplne odpustky, a to nasledovne: a/ Veriaci, ktorý 2.11. nábožne navštívi 

kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, získa úplne odpustky privlastnené iba 

dušiam v očistci. 

b/ Veriaci, ktorí od 1. do 8.11. nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, získa 

úplne odpustky raz denne privlastnené iba dušiam v očistci. 

- Okrem odpustkového úkonu sa žiada splniť obvyklé tri podmienky: 

sv.spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca (Otče náš, Zdravas+Sláva Otcu). Pritom treba 

vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. 

Keď budeme spomínať na našich drahých zosnulých, spomeňme si v modlitbách aj na nenarodené deti. 

Zakúpením sviečok/1euro/ vzadu na stolíku, ich zapálením 2.11. v oknách našich príbytkov podporíme 

projekty Fóra života zamerané na ochranu ľudského života. Mementom nech je pre nás fakt, že denne 

zomrie na Slovensku pri umelom potrate 35 detí ! 
 

                    

 


