
Pomôžte svetu k láske 

List synodálnych otcov mladým ľudom vo svete 
 

Pomôžte svetu „opäť povstať a obrátiť svoj pohľad k láske, kráse, pravde      

a spravodlivosti“, píšu biskupi zo synody mladým ľuďom na celom svete ako 

svoj záverečný odkaz. Ich spoločný list prečítal pri slávnostnom zakončení 

synody v Bazilike sv. Petra generálny sekretár Synody biskupov kardinál 

Lorenzo Baldisseri. List prinášame v plnom znení: 

     List synodálnych otcov mladým 

Vám, mladým tohto sveta, adresujeme my, synodálni otcovia, slovo 

nádeje, dôvery a útechy. V týchto dňoch sme sa zhromaždili, aby sme počúvali 

hlas Ježiša, „večne mladého Krista“, a rozpoznali v ňom vaše mnohé hlasy, 

vaše jasavé výkriky, žalosti i mlčanie. 
 

Vieme o vašich vnútorných hľadaniach, radostiach a nádejach, 

bolestiach a úzkostiach, ktoré vytvárajú váš nepokoj. Túžime po tom, aby ste 

teraz mohli počuť naše slovo: chceme spolupracovať na vašich radostiach, 

aby sa vaše očakávania premenili na ideály. Sme si istí, že s vašou chuťou žiť 

budete ochotní vložiť sa do toho, aby sa vaše sny mohli uskutočniť vo vašom 

živote a v ľudských dejinách.  
 

Nech vás neodradia naše slabosti. Naše krehkosti a hriechy nech 

neprekazia vašu dôveru. Cirkev je vašou matkou, neopúšťa vás a je 

pripravená sprevádzať vás na nových cestách, po výšinách, kde vietor Ducha 

vanie silnejšie a rozháňa hmly ľahostajnosti, povrchnosti a skleslosti. 

Keď sa svet, ktorý Boh tak veľmi miloval, že mu daroval svojho Syna Ježiša, 

zameriava iba na materiálne veci, okamžitý úspech, pôžitok a utláča 

najslabších, vy mu pomôžte opäť povstať a obrátiť svoj pohľad k láske, kráse, 

pravde a spravodlivosti. 
 

Celý mesiac sme kráčali spoločne s niektorými z vás a mnohí ďalší boli 

s nami spojení modlitbou a priazňou. Túžime teraz pokračovať v tejto ceste     

v každej časti zeme, kam nás Pán Ježiš posiela ako učeníkov misionárov. 
 

Cirkev a svet naliehavo potrebujú vaše nadšenie. Buďte spoločníkmi 

na ceste tým najkrehkejším, chudobným a doráňaným životom. 
 

Vy ste prítomnosť. Buďte jasnejšou budúcnosťou. Zdroj: tkkbs.sk 

45 
2018 

XII. ročník 

4. novembra 2018 
 

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA  

CEZ ROK 

Resp.: Milujem ťa, Pane, ty moja sila. 
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Základná myšlienka, ktorá sa ťahá 
celým Sv. písmom je: „Boh ponúka, my 
odpovedáme“. Boh vždy miluje človeka a 

jeho nezištná láska je vždy aktuálna, ale 
výsledok tejto lásky nie je u všetkých 
rovnaký. Každý človek inak odpovedá na 
Božiu lásku a potom ju tak aj prežíva.  

Pán Ježiš nám dnes v evanjeliu dáva 
najdôležitejší príkaz: Milovať budeš Pána... 
milovať budeš blížneho. Každý Žid tento 
príkaz veľmi dobre poznal, keďže je to pre 
nich najdôležitejší zákon. Až taký bol 
dôležitý, že bol napísaný na papieriku, 
uložený v malej krabičke a upevnený na 
dverách (mezuza). Táto mezuza, všetkým, 

ktorí vchádzali a vychádzali z domu, 
pripomínala tento najdôležitejší Boží zákon 
– milovať budeš Pána, milovať budeš 
svojho blížneho. Tým si to stále opakovali 

a naučili sa, že láska je v prvom rade 
rozhodnutie, ktoré musíme urobiť vo 
svojom srdci.  

 

Milovať budeš... 
 
Od tohto sa učíme aj my, že láska 

a milovať druhého, nie je len o citoch (aj 
keď k láske patria), ale o pevnom 
rozhodnutí vôle – ja chcem milovať. Ak by 
naša láska mála stať len na emóciách a na 
citoch, tak si dovolím povedať, že by sme 
boli najúbohejší ľudia na svete – boli by 
sme stále zmietaní svojimi pocitmi a naša 
láska by bola chvíľková. Či v dobrom alebo 
v zlom, láska je rozhodnutie – rozumový 
záväzok – ktorý si vyžaduje, aby sme 

vo svojom rozhodnutí boli verní.  
Pán Ježiš nás dnes pozýva k takejto 

láske. Ako Boží Syn, on najlepšie vie, že 
sme v láske slabí a kolísaví, ale práve preto 
nám dnes tento príkaz pripomína: milovať 
budeš. Tak, ako židia si to denne 
pripomínali niekoľkokrát dotykom mezuzy, 
aj my si to máme denne opakovať – milovať 
budeme. Len takouto motiváciou sa 

budeme môcť v láske stále zdokonaľovať a 
Ježišovi viac pripodobňovať.  

Všetci si uvedomujeme, že žiť takto 
v láske, podľa lásky, je celoživotná práca. 
Nikto z nás nikdy nie je v láske „za vodou“, 
nie sme dokonalí v láske a všetci máme na 
čom popracovať a v čom sa polepšiť. Ale ak 
chceme mať naozaj kvalitný život, mať 
Bohom požehnaný život, žiť podľa lásky, je 
to najlepšie rozhodnutie, ktoré môžeme 
v živote urobiť.  

Nech nás všetci poznajú podľa našej 
lásky, aby sme naozaj naplnili to najväčšie 
prikázanie, milovať budeš, nielen slovami, 
ale aj skutkami. 

   kaplán Mathias 

 



Oznamy Liturgický program na 31. týždeň cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

5.11. 

FÉRIA 

Flp 2, 1-4; Ž 131; Lk 14, 12-14 

6.30  + Jozef, Anna  

18.00  + Denisa, Jozef 

Ut 

6.11. 

FÉRIA 

Flp 2, 5-11; Ž 22; Lk 14, 15-24 

6.30  + Andrej, Božena   

18.00  + Jozef, Ida, Otokár  

St 

7.11. 

FÉRIA 

Flp 2, 12-18; Ž 27; Lk 14, 25-33 

6.30  + Jozef, Helena  

18.00  + Pavol       / za účastí detí 

Št 

8.11. 

FÉRIA 

Flp 3, 3-8; Ž 105; Lk 15, 1-10 

6.30  ZBP Martin  

18.00  + Mária, Michal  

Pi 

9.11. 

VÝROČIE POSVIACKY 

LATERÁNSKEJ BAZILIKY  

sviatok 

Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Ž 46; Jn 2, 13-22  

6.30  + Tibor 

18.00 
 + Michal, Helena  
              / birmovanci a mládež 

So 

10.11. 

SV. LEVA VEĽKÉHO,  

PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI  

spomienka 

Flp 4, 10-19; Ž 112; Lk 16, 9-15 

7.00 
 ZBP Dary Ducha Svätého  
  bohuznáme krstné deti  

18.00  + Mária, Jozef 

Ne 

11.11. 

TRIDSIATA  DRUHÁ  NEDEĽA 
CEZ ROK 

 

1 Kr 17, 10-16; Ž 146;  
Hebr 9, 24-28; Mk 12, 38-44 

8.00  + Mária, Ján, Ladislav 

9.30  ZBP Peter  

11.00  + Adam, Zuzana, Tomáš 

18.30  Za uzdravenie vzťahov v rodine 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé 18.00 18.00 18.00 18.00   9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  11.11.2018:   

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Novák, 
Sabolová 

Uriga, 
Harakaľová 

Sztraka, 
Sztraková 

Josipčuk, 
Josipčuková 

Kočiš, 
Sinčáková 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Alžovú, Polaščíkovú 
Saxonovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, 

ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
2. Na kostolné potreby darovali študenti 
Cirkevného gymnázia zo svojej stužkovej 
slávnosti 50,-€. Pán Boh zaplať. 
3. Dni nasledujúceho týždňa až do štvrtku 
sú dňami tzv. dušičkovej oktávy. Každý 
deň môžeme získať úplné odpustky pre 
duše v očistci za predpokladu, že v stave 
posväcujúcej milosti pristúpime k svätému 
prijímaniu a pomodlíme sa na cintoríne za 
ich spásu, ako aj Na úmysel sv. Otca. 

Povzbudzujeme vás k duchovnej pomoci 
dušiam v očistci. 
4. V utorok po večernej omši bude Biblické 
stretnutie v katechetickej miestnosti fary. 
5. V stredu bude sv. omša za účastí detí – 
téma: 6. Mojžiš a 10 Egyptských rán. 
6. Vo štvrtok o 15.30: miništrantské stretko. 

7. Pozývame na Godzone turné, ktoré bude 
v rámci týždňa cirkvi pre mládež, v utorok 
13. novembra v Košiciach. Hlavný program       
sa začína o 18:00 večer v hale Cassosport a 
je zadarmo. Prihlásiť na autobus sa ešte dá, 
odkaz je na farskom webe. 

----------------- 

Svätý Lev Veľký,  
pápež a učiteľ Cirkvi 

 

Pôvod mena z gréčtiny léon – lev. 

Narodil sa okolo r. 400 v Tuscii v Taliansku. 

Pápež Celestín I. ho menoval za diakona. 

Keď bol ako legát v Galii, bol zvolený za 

pápeža (440). Jeho pontifikát pripadol na 

časy početných teologických sporov 

a chaosu medzi cirkevnou hierarchiou. Musel 

bojovať proti herézam ako aj zápasiť za 

jednotu Cirkvi na Západe. Cez svojich 

legátov sa zúčastnil na koncile v Chalcedone 

r. 451.  

Naň bol doručený list pápeža Leva 

Veľkého Epistola dogmatica ad Flavianum 

o dvoch prirodzenostiach v Kristovej osobe. 

List sa stretol so súhlasom a stal                 

sa základom pre výklad koncilu. Konciloví 

otcovia prijali list s nadšením: „Tak veríme 

všetci, tak verili otcovia a apoštoli, ústami 

Leva prehovoril Peter“. Tento list bol 

označený ako prvé neomylné pápežovo 

rozhodnutie „ex cathedra“.   

Zomrel 10.novembra 461. Zachovalo   

sa po ňom 200 listov a 100 kázní, ktoré 

predniesol Rimanom počas rôznych sviatkov. 

Tie dovoľujú poznať teologické vzdelanie 

pápeža ako aj vtedajší liturgický život. Je 

pochovaný v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. 

V roku 1754 ho Benedikt XIV. vyhlásil za 

učiteľa Cirkvi. Je patrónom hudobníkov 

a spevákov. V ikonografii je zobrazený 

s pápežskými insígniami s tiarou, niekedy 

v liturgickom oblečení východného rítu, 

inokedy nad pulpitom ako pápež, ktorý píše. 

Jeho atribútmi sú kniha, kalich, tiara.     

        Lucia Horná  

 

----------------- 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Lukáš BAK   a  
Andrea KLEMBAROVÁ 

  ohlasujú sa tretíkrát 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb 


