
 
 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hľadať pravú podstatu Zákona 

bola úloha, ktorá zamestnávala 

duchovné osobnosti Ježišovej doby. 

Mojžišov zákon sa postupne rozšíril do 

mnohých predpisov a vysvetlení. Bolo 

prirodzené pýtať sa, čo je medzi 

mnohými pravidlami a slovami skutočne 

podstatné. 

Láska – najväčšie prikázanie 

Ježišova odpoveď na túto otázku bola 

stručná: „Počúvaj, Izrael, Pán, náš Boh, 

je jediný Pán. Milovať budeš Pána, 

svojho Boha, z celého svojho srdca, 

z celej svojej duše, z celej svojej mysle 

a z celej svojej sily!“ a „Milovať budeš 

svojho blížneho ako seba samého!“ 

Prvé a najväčšie prikázanie – lásku 

k Bohu – preberá Ježiš zo Starého 

zákona z Mojžišových slov: „ Počuj, 

Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty 

budeš milovať svojho Boha, celým 

svojím srdcom, celou svojou dušou 

a celou svojou silou.“ (Dt 6,4-5) Tieto 

slová sa stali „krédom“ vyvoleného 

národa. Každý zbožný Izraelita 

opakoval tieto slová pri večernej 

modlitbe.  

V Ježišovej dobe muselo znieť veľmi 

prekvapivo, keď Kristus postavil za 

láskou k Bohu hneď lásku k človeku. 

Láska k blížnemu bola tiež formulovaná 

v knihách Starého zákona. Išlo však 

o nariadenia, ktoré boli zastrčené medzi 

mnohými inými príkazmi. Blížny tu bol 

takmer vždy niekto z príslušníkov 

vlastného národa. Vďaka Ježišovi 

dostáva „blížny“ nový univerzálny 

rozmer. Ježiš v Evanjeliu podľa Lukáša 

dáva na otázku, kto je môj blížny, úplne 

novú odpoveď. V podobenstve 

o milosrdnom Samaritánovi je „blížnym“ 

ten, kto je v rovine etnickej 

i náboženskej pre Izraelitu nepriateľom. 

Podstatou hlavného prikázania je teda 

láska. Ježiš nekladie žiadne hranice 

našej láske k Bohu a naša láska 

k blížnym musí byť aspoň taká veľká 

ako láska k sebe samým. Ako 

zdôrazňuje aj sv. Pavol – jedine láska 

zostane navždy a to dokonca aj vtedy, 

keď prestane viera i nádej. (porov. 1 Kor 

13,8) Svätý Ján z Kríža dodáva: „Na 

konci života budeme súdení podľa 

lásky.“ Kierkegaard hovorí, že láska 

k Bohu a láska k blížnemu sú ako dve 

brány, ktoré sa súčasne otvárajú. Je 

nemožné otvoriť jednu bez druhej a je 

nemožné zatvoriť jednu bez toho, aby 

sme súčasne nezatvorili aj druhú.  

Môj Bože, pomôž mi, aby som Ťa 

miloval viac ako všetkých ľudí i všetky 

veci. A všetkých ľudí a všetky veci aby 

som miloval v Tebe. 

Sr.Consolata 
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Resp.: Milujem Ťa, Pane, ty moja sila. 
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Drahí členovia Ekumenickej rady 
cirkví v Slovenskej republike, 
Srdečne vás pozdravujem a 
ďakujem vám, že ste prijali pozvanie 
a vyšli mi v ústrety: ja, pútnik na 
Slovensku, vy, vítaní hostia na 
Nunciatúre! Som rád, že prvé 
stretnutie je s vami: je to znak, že 
kresťanská viera je a chce byť v 
tejto krajine semienkom jednoty a 
kvasom bratstva. Ďakujem, Vaša 
Blaženosť, brat Rastislav, za Vašu 
prítomnosť; ďakujem, drahý biskup 
Ivan, predseda Ekumenickej rady, 
za slová, ktoré ste mi adresovali a 
ktoré svedčia o odhodlaní naďalej 
kráčať spolu, aby sa prešlo od 
konfliktu k spoločenstvu. 
Cesta vašich komunít začala 
nanovo po rokoch ateistického 
prenasledovania, keď bola 
náboženská sloboda znemožnená 
alebo tvrdo skúšaná. Potom 
konečne nastala. Teraz vás spája 
úsek cesty, na ktorom skusujete, 
aké je pekné, ale zároveň ťažké, žiť 
vieru v slobode. Existuje totiž 
pokušenie znova sa stať otrokmi, 
iste, už nie režimu, ale ešte horšieho 
otroctva, toho vnútorného. 
Pred týmto vystríhal Dostojevskij v 
slávnom príbehu Legenda o Veľkom 
inkvizítorovi. Ježiš sa vrátil na zem a 
uväznili ho. Inkvizítor mu adresuje 
ostré slová: vznáša proti nemu 
obžalobu, že dal ľudskej slobode 
príliš veľkú dôležitosť. Hovorí mu: 
„Chceš ísť do sveta a ideš s 
prázdnymi rukami, s akýmsi 
prísľubom slobody, ktorý oni vo 
svojej prostoduchosti a vrodenom 
rozvratníctve nemôžu ani pochopiť, 

ktorého sa boja a ľakajú – lebo nikdy 
nebolo pre človeka a 
ľudskú  spoločnosť nič 
neznesiteľnejšie ako sloboda!“ 
(Bratia Karamazovovci I., Bratislava 
1990, s. 311). A ešte pritvrdzuje, keď 
dodáva, že ľudia sú pripravení 
vymeniť svoju slobodu za 
pohodlnejšie otroctvo, podriadenie sa 
niekomu, kto za nich rozhodne, aby 
mali chlieb a istoty. A tak Ježišovi 
vyčíta, že sa nechcel stať cisárom, 
aby zlomil svedomie ľudí a nastolil 
pokoj silou. Namiesto toho naďalej 
uprednostnil ľudskú slobodu, kým 
ľudstvo žiada „chlieb a niečo k tomu“. 
Drahí bratia, nech sa nám nestane 
takáto vec; pomôžme si navzájom, 
aby sme nepadli do pasce 
uspokojenia sa s chlebom a niečím 
k tomu. Lebo toto riziko prichádza 
znenazdania, keď sa situácia 
znormalizuje, keď sme sa ustálili a 
usadili s cieľom zachovať si pokojný 
život. Potom to, na čo sa 
zameriavame nie je „sloboda, ktorú 
máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), 
jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje 
(porov. Jn 8, 32), ale získanie 
priestoru a privilégií, čo je podľa 
evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 
Tu zo srdca Európy nás to núti sa 
pýtať: nestratili sme trochu my 
kresťania horlivosť ohlasovania a 
proroctvo svedectva? To, čo nás 
oslobodzuje, je pravda evanjelia, 
alebo sa cítime slobodní, keď si 
zaobstaráme komfortné zóny, ktoré 
nám umožňujú riadiť svoj život 
a  pokojne napredovať bez 
negatívnych odoziev? 

Pokračovanie v buddúcom poverelle 

Príhovor Svätého Otca pred členmi Ekumenickej rady cirkví (1. časť) 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

1.11. 
Všetkých svätých 

slávnosť 

8.00 
Za uzdr. a B. pomoc Iveta 

(O) 

9.30 ZBP Anna (O) 

11.00 ZBP rod. Klapáková (Z) 

18.30 (OTP) 

Ut 

2.11. 
Všetkých verných 

zosnulých 

6.30 + Pavol (O) 

16.30 
Za všetkých verných 

zosnulých (O) 

18.00 + Pavol (Z) 

St 

3.11. 
FÉRIA 

6.30 + Helena, Mikuláš (O) 

18.00 
+ Štefan (OTP) 
/za účastí detí/ 

Št 

4.11. 
Sv. Karola Boromejského 

spomienka 

6.30 + František (O) 

18.00 +Jozef, Anna, Jozef (OTP) 

Pi 

5.11. 
FÉRIA 

6.30 + Jozef, Helena (O) 

18.00 
+ Štefan Dilik (OTP) 

/birmovanci/ 

So 

6.11. 
Panny Márie v sobotu 

16.30 + Štefan, Anna (O) 

18.00 + Mária (OTP) 

Ne 

7.11. 

TRIDSIATA DRUHÁ 
NEDEĽA  
CEZ ROK  

8.00 + Anna, Štefan (O) 

9.30 + Pavol, Mária, Michal (O) 

11.00 
ZBP Jolana, Štefan s rod. 

(Z) 

18.30 + Margita, František (O-T-P) 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé 
08.00 (O) 

09.30 (Z) 

16.30 (O) 

18.00 (Z) 

18.00 

(O) 
 

18.00 

(O) 
 

8.00 (O) 

9.30 (Z) 

Rod. oblasť       
?11.00 

(OTP)? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektori na budúcu nedeľu, 7. 11. 2021: 

Sobota 18.00 8.00 9.30 11.00 18.30 

Fecenková, 
Chytra 

Smolej, 
Smolejová 

Jenčo, 
Jenčová 

Ištok, 
Ištoková 

Novák, 
Sinčáková 

 

Liturgický program na 31. týždeň cez rok Oznamy 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Klapákovú, Josipčukovú 

a Kopkovú. Ďakujeme rodinám, 

ktoré upratovali kostol k dnešnej 

nedeli.  

2. Na kostolné potreby obetovali 

zo stužkovej slávnosti študenti 

Cirkevného gymnázia 100,-€. 

Úprimné Pán Boh zaplať. 

3. Zbierka na Misie činila v našej 

farnosti spolu 1586,84 € (farský 

kostol – 1257,64 €, filiálka Dlhé 

329,20 €). Vyslovujeme vďaku 

všetkým darcom. 

4. Zajtra (na slávnosť Všetkých 

svätých) budú sv. omše ako 

v nedeľu. V utorok (Spomienka na 

všetkých zosnulých) bude vo 

farskom kostole sv. omša navyše 

o 16.30 (oproti bežnému dňu). Na 

filiálke Dlhé v utorok dve sv. omše 

(16.30 a 18.00). 

5. Dnes (31.10.) o 14.00 vás 

pozývame na spoločnú modlitbu 

sv. ruženca, ktorá sa uskutoční nie 

v kostole, ale na farskom dvore. 

Pozývame zvlášť deti. Mesiac 

október zakončíme  spoločnou 

modlitbou, ktorú nielen duchovne, ale 

aj fyzicky pošleme k nebesiam 

v podobe sv. ruženca vytvoreného 

z balónov. 

 

 

6. Pobožnosť za duše v očistci 

bude na cintoríne na Dlhom v 

pondelok popoludní o 13.30 hod. 

pri kríži (tentokrát nie v Dome 

smútku!) Nezabudnime, že počas 

dušičkovej oktávy môžeme získať 

svojimi dennými  modlitbami na 

cintoríne a sv. prijímaním úplné 

odpustky pre duše v očistci. 

7. Spovedanie chorých bude na 1. 

Piatok dopoludnia. Adorácia vo 

farskom kostole od 15.00 hod.  

8. Od zajtra (1.11.) bude náš okres 

v čiernej farbe Covid automatu. 

Znamená to zníženie počtov 

veriacich na sv. omšiach. Sv. 

omša  očkovaní max. 100 ľudí, sv. 

omša neočkovaní - 1 človek na 25 

m2, sv. omša O-T-P – 1 človek na 

15 m2. V programe je napísaná 

skratka, ktorá sv. omša je pre ktorú 

skupinu. Prosíme, aby ste to 

rešpektovali, keďže v takom prípade 

aj na sv. omšu pre neočkovaných 

vojde počet, ktorý je stanovený 

podľa m2. 

 


