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RÍMSKOKATOLÍCKA  FARNOSŤ  SV. CYRILA A METODA V KE - KRÁSNA 

                                                Katolícka cirkev  
1. novembra slávi 
prikázaný sviatok 

Všetkých svätých, 
na ktorý  

2. novembra 
nadväzuje deň 
Spomienky na 

všetkých verných 
zosnulých, ľudovo 

nazývaný 
Dušičky. Veriaci si 

dnes počas sv. 
omší pripomínajú 

svätých, ktorí 
viedli pravý 

kresťanský život, 
žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. Spomínajú 

a modlia sa aj za tých, ktorí nemajú miesto v 
kalendári, neboli vyhlásení za svätých, ale žili 

čestným životom, konali dobro a vedeli sa 
obetovať pre iných. 
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1. NOVEMBER VŠETKÝCH SVÄTÝCH 
 

                                                                                                            
Slávnosť Všetkých svätých 
 
Sviatok: 1. november 
 
Liturgické slávenie: Slávnosť; 
prikázaný sviatok 
 
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. 

http://www.zivotopisysvatych.sk/slavnost-vsetkych-svatych/
http://www.zivotopisysvatych.sk/zoznam-podla-datumu/november/
http://www.zivotopisysvatych.sk/sviatky/stupne-liturgickych-slaveni/
http://www.zivotopisysvatych.sk/sviatky/stupne-liturgickych-slaveni/
http://www.zivotopisysvatych.sk/bonifac-iv-papez/
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2. NOVEMBER DUŠIČKY 
 

Za radostným dňom Všetkých svätých Katolícka cirkev stanovila 2. november za pamätný deň 
všetkých verných dušičiek, t j. duší tých ľudí, ktorí síce zomreli v Božej milosti a v priateľstve s 
Bohom, ale ich duše sa zdržujú v očistci, kde trpia časné tresty či už za všedné hriechy, v ktorých 
zomreli, alebo i za hriechy, ktoré im v živote boli síce odpustené, ale za ktoré nevykonali na tomto 
svete dostatočné pokánie. 
Duše v očistci tvoria Cirkev trpiacu a matka Cirkev ako Cirkev bojujúca, ktorá tieto všetky duše 
odprevadila na druhý svet vo svojej starostlivosti a láske na ne nezabúda. Stará sa a modli, aby 
tieto duše boli čím skôr vo víťaznej Cirkvi, aby sa dostali do neba medzi tých, ktorých už oslavovala 
1. novembra. Iste je v očistci veľa duši, na ktoré si nik osobitne nespomína a nik za nich neobetuje 
ani jednu svätú omšu, dobrý skutok, almužnu alebo modlitbu. Pre ne bol ustanovený deň Dušičiek. 
Pôvod tejto pamiatky sa nedá určiť. Tertulian spomína, že za jeho čias kresťania vykonávali 
výročnú pamiatku zomrelých. Gréckokatolíci vykonávajú pamiatku na duše v očistci v sobotu pred 
nedeľou, a to deviatnikom. V rozličných krajoch Cirkvi podľa miestnych zvykov určovali deň tejto 
pamiatky. Až svätý Odilio, opát clunských benediktínov, v 10. storočí určil, aby sa táto pamiatka v 
kláštoroch jeho rehole konala 2. novembra. Neskôr sa rozšírila po celej Cirkvi. V jednotlivých 
krajoch s povolením pápeža slúžievali dve i tri sväté omše v tento deň za duše v očistci. Pápež 
Benedikt XV. roku 1915 povolil všetkým kňazom Cirkvi, aby v tento deň mohli slúžiť tri sväté omše: 
jednu na úmysel kňaza, jednu za všetky duše v očistci a jednu na úmysel Svätého Otca. Keď 2. 
november pripadne na nedeľu, prekladá sa deň Dušičiek na 3. novembra. Je dobré a užitočné 
modliť sa za duše zomrelých. Dôkazom toho je Júda Machabejský, ktorý už v časoch Starého 
zákona poslal 2000 drachiem striebra do Jeruzalema, aby bola prinesená obeta za padlých 
vojakov.: „Bol to veľmi krásny a šľachetný skutok, lebo myslel na vzkriesenie. Veď keby sa nebol 
nádejal, že padli raz budú vzkriesení, bolo by bývalo zbytočné a nerozumné modliť sa za mŕtvych. 
Pamätal tiež, že je veľmi krásna odmena prichystaná pre tých, čo nábožne zosnuli. Svätá, a 
nábožná to myšlienka! Preto nariadil túto zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu." (2 
Mach 12,43c - 46) 
Modlitba za zomrelých je mimoriadne užitočná i pre nás samých, lebo nás nabáda k ostražitosti 
pred každým, čo i najmenším hriechom, aby sme sa nedostali do očistcových muk, ktoré sú veľmi 
hrozné, skadiaľ mnohé duše volajú: „Ach, zmilujte sa, priatelia, už nado mnou, dotkla sa ma Pánova 
pravica." (Jób 19,21) Toto všetko nám pripomína i deň Dušičiek. Horí mnoho sviec, ktoré príbuzní a 
priatelia zapálili na pamiatku nebohých, za ktorých sa obetujú tri sväté omše. Spomenie si aj na nás 
niekto, keď sa pominieme? Nebudeme potrebovať aj my modlitby iných? 
Deň Dušičiek nám teda pripomína, aby sme už tu v časnom živote konali čím väčšie pokánie za 
svoje hriechy, lebo kým tu na zemi sa pomerne dosť ľahko môžeme oslobodiť aj od veľkých 
časných trestov (napr. svätou omšou, skutkami sebazapierania, almužnou, odpustkami), v očistci i 
najmenší trest je veľmi bolestivý a hrozný a vyslobodenie z neho veľmi ťažké. Deň Dušičiek nám 
pripomína, aby sme čím horlivejšie pomáhali dušiam v očistci tými istými prostriedkami ako sami 
sebe. Kto dušiam v očistci horlivo pomáha, ten i sebe osoží, lebo dušičky mu budú na pomoci už aj 
v jeho časných ťažkostiach. No tým viacej po smrtí mu bude Boh milosrdným sudcom a na príhovor 
duší, ktoré z očistca vyslobodil, sám bude čoskoro vyslobodený z očistca. Tak sa splnia Pánove 
slová: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo." (Mt 5,7) 

ODPUSTKY 
1. vzbudiť si úmysel získať odpustky 

2. pristúpiť k sviatosti zmierenia 
3. vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť (vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu) 

4. prijať Telo Kristovo (sv. prijímanie) 
5. pomodliť sa modlitbu na úmysel Sv. Otca (napríklad Otče náš, Zdravas Mária, 

Sláva Otcu) 
1.-8. novembra - len pre duše 

v očistci 
Nábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých 

2. novembra - len pre duše  
v očistci 

Nábožne navštíviť kostol (kaplnku), pomodliť sa Otče náš a urobiť 
vyznanie viery (Verím v Boha) 
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SV. OMŠE NOVEMBER  2013 
 

 

Pobožnosť na cintoríne  
1.11.2013 o 15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu  vo farskom kostole 
sv. Cyrila a Metoda v KE – Krásna a následne  návšteva cintorína, kde pri 

hlavnom Kríži bude pobožnosť za zomrelých.  
2.11.2013 o 15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu vo Vyšnej a Nižnej 

Hutke a  následne  návšteva cintorína, kde pri hlavnom Kríži bude 
pobožnosť za zomrelých. 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. M. Križina, Rehoľná 2, Košice pozýva všetkých rodičov, priateľov 
školy a budúcich prváčikov dňa 28. 11. 2013 na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. 

P O N ÚK A M E  VÁM 
 7,45 – 9,30 otvorené vyučovacie hodiny v jednotlivých triedach 
 15, 00 – 17,00 prehliadka priestorov školy spojená s prezentáciou činnosti školy 

Teší sa na Vás kolektív pedagógov. Bližšie informácie nájdete na stránke školy 
www.czskrasnake.edu.sk 

 
 

DEŇ ÚMYSEL ČAS DEŇ ÚMYSEL ČAS 

1. 
PI 

+  REGINA, JÁN TAKÁČ 8.30 15. 
PI 

+ JÁN, MÁRIA, JÁN Z ROD. 
BERTOŠOVÝCH 

7.00 

+ MARIÁN DUCÁR 10.30 + MÁRIA HALÁSOVÁ 18.00 

2.SO 
+ KAROL SALAK, + IMRICH BRADA 7.00 

16.SO + HELENA ŠTUDENCOVÁ 8.00 
VŠETCI ZOMRELÍ 9.00 

3. 
NE 

+ JÁN, ANNA BILLY 8.30 17. 
NE 

PRO POPULO 
8.30 

+ MÁRIA ŠOLTESOVÁ 10.30 ZBP FRANTIŠEK, VIERA S ROD. 10.30 

4.PO + HELENA 7.00 18.PO + JÁN, ALŽBETA MRAZKOVI 7.00  

5. 
UT 

+ JOZEF 7.00 
19.UT 

+ MARGITA BORGOŇOVÁ 7.00  
+ FRANTIŠEK, ALŽBETA KIRAĽ 18.00 + KAMIL STRAKA 1. VÝR. 18.00  

6.ST + BRANISLA REVAK 7.45 20.ST 
+ MARGITA, PAVOL, ALŽBETA, 

MICHAL UHAĽ 
7.45  

7.ŠT + HELENA ŠTUDENCOVÁ 7.00 21.ŠT + HELENA, JÁN DOROV 7.00 

8. 
PI 

+ MÁRIA MATISOVÁ 7.00 22. 
PI 

+ HELENA, JOZEF KOVER 7.00 

+ JÁN HORŇÁK 18.00 + JÁN HORŇÁK 18.00 

9.SO 
+ ANNA, VERONIKA, JÁN 

HRABKOVSKÝ 
8.00 23.SO + ALŽBETA MIKLOŠOVÁ L. VÝR. 8.00 

10. 
NE 

ZA MISIE 8.30 24. 
NE 

+ FRANTIŠEK FRAŇO 10. VÝR. 8.30 

PRO POPULO 10.30 + ILONA HALČINOVÁ 10.30 

11.PO + JOZEF MIČKO 7.00 25.PO ZBP MARGITA S ROD. 7.00 

12. 
UT 

LADISLAV HAKE 85 RŽ 7.00 
26.UT 

+  MAGDA JAKUBCOVÁ 7.00  
+ ROD. DUCÁROVA 18.00 + JÁN, ANNA VALIK 18.00  

13.ST 
+ VERONIKA, JÁN, JOZEF, 

ALŽBETA, MICHAL HEGEDUŠ 
7.45 27.ST + MARGITA. ŠTEFAN LEŠKO 7.45  

14.ŠT 
+ BARRTOLOMEJ, ALŽBETA, 

FRANTIŠEK TAKÁČ 
7.00 28.ŠT 

+ ROD. KAŠUBOVÝCH A 
MURČOVÝCH 

7.00 

 
29. 
PI 

+ JÁN, MÁRIA, JÁN KOVALČÍK 7.00 

+ FRANTIŠEK, JÁN, ALŽBETA 18.00 

30.SO + ELENA, PAVOL, ALŽBETA 8.00 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. CYRILA A METODA
ŽIACKA 17,04018 KE-KRÁSNA, 055 6852217

 

 

 

http://www.czskrasnake.edu.sk/

