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hovorí: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo 

dnes musím zostať v tvojom dome“ (Lk 

19,5)! Slovo “musím“ je prejav Ježišovej 

lásky. „Neprišiel som volať spravodlivých, 

ale hriešnikov“ (Mt 9,13). Ježiš vedel, aký 

je pohľad na colníkov; kto sú, aké je ich 

správanie, prečo sú nenávidení. Colníci 

boli symbolom nepoctivosti, svojvôle, 

hrabivosti a pomstychtivosti. Boli ľudia, 

ktorí mohli rýchlo zbohatnúť, stáli v 

službách nepriateľov vlasti, ktorí zrádzali 

národ, vlasť i vieru. Kto sa chcel stať 

colníkom, musel vedieť, že sa vedome 

odlučuje od Boha, národa i vlasti, že sa 

sústavne bude prehrešovať proti Bohu, 

národu a vlasti, že musí na seba vziať 

opovrhnutie všetkých poriadnych ľudí, že 

musí podľa židovského názoru očakávať 

večný pekelný trest. Colník bol postavený 

na roveň s úžerníkom, zbojníkom, vrahom, 

drancovačom, zlodejom na cestách alebo 

pobehlicami. Boli to ľudia prekliati (porov. 

Jn 7,49). A Ježiš jedného z týchto 

prekliatych povoláva k sebe. Bolo to 

prekvapenie pre spravodlivých. Počestní 

ľudia, Ježišovi učeníci, zástup, ktorý 

počúval Ježiša, musel dostať ďalšiu 

praktickú lekciu lásky od Ježiša. Ježiš 

prišiel spasiť “stratenú ovcu domu Izraela“. 

Ježiš vedel, že ani Zachej by veci 

neporozumel. Preto chce s ním stráviť 

nejaký čas.                            kaplán Peter 

V evanjeliách nájdeme viac miest, kde sa 

Ježiš ujíma hriešnikov, keď vyhlasuje: 

„Neprišiel som volať spravodlivých, ale 

hriešnikov“ (Mt 9,13). Na tieto slová si 

spomína evanjelista sv. Matúš, ktorý bol 

tiež colníkom podobne ako Zachej, hlavný 

colník v Jerichu, keď Ježiš povedal 

podobne: „Lebo Syn človeka prišiel hľadať 

a zachrániť, čo sa stratilo“ (Lk 19,10). 

Stretnutie s Bohom 

Zachej zaiste veľa počul o Ježišovi z 

Nazareta. Niet sa čo čudovať, že keď sa 

dopočuje o tom, že Ježiš prichádza do 

Jericha, chce ho aspoň vidieť. Z 

neskoršieho správania je vidieť, že ho 

neviedla len zvedavosť, musel mať 

sympatiu k prorokovi, o čom Ježiš ako 

Boh vedel. To, že Zachej vylezie na strom, 

pretože bol malej postavy, je z jeho strany 

prostriedok, aby uspokojil svoju 

zvedavosť. Vlastne urobil, čo bolo z jeho 

strany potrebné urobiť. Ježiš mohol osloviť 

Zacheja aj vtedy, keby nebol vyliezol na 

strom. Zachejovo správanie je pre nás 

výzvou, aby sme urobili to, čo od nás Boh 

žiada. Tí, čo prišli za podobných okolností 

ku viere v Boha, ku Kristovi, konštatujú, že 

urobili to, čo vlastne Boh chcel, aby 

urobili. U Boha nie sú náhody. Stretnutie s 

Bohom často nekončí jedným stretnutím. 

Aj v prípade Zacheja je tomu tak. Ježiš mu 

 V novembri si Katolícka cirkev 

pripomína dva významné sviatky: 1. 

novembra je to slávnosť Všetkých 

svätých. Cirkev už po stáročia spája 

s touto slávnosťou nádej na 

vzkriesenie. Je to deň radosti, a nie 

strachu. Pre iných je smrť realitou, 

ktorú treba prijať. Po vzkriesení Krista 

sa nachádzame na ceste do večného 

mesta, kde nás očakáva blaženosť 

všetkých tých, ktorí boli Pánom 

oslávení. To má byť zmyslom 

slávnosti Všetkých svätých. Začiatky 

slávenia sviatku Všetkých svätých 

nás vedú až do 4. storočia po 

Kristovi. Svätý Efrém Sýrsky (306 - 

373) a sv. Ján Zlatoústy (354 - 407) 

už poznajú sviatok všetkých svätých 

mučeníkov, ktorý sa slávil 13. mája, 

prípadne na prvú nedeľu po Turícach. 

Ešte aj v dnešnom gréckom kalendári 

sa táto nedeľa volá Nedeľa svätých. 

Slávnosť Všetkých svätých sa 

prvýkrát slávil v Ríme 13. mája 609, 

keď pápež Bonifác IV. prebral od 

cisára Fokasa pohanský chrám 

všetkých bohov, tzv. Pantheon a 

zasvätil ho Preblahoslavenej Panne 

Márii, vždy Panne a všetkým svätým 

mučeníkov. Pápež Gregor III. (731-

741) zmenil slávenie Všetkých 

svätých z 13. mája na 1. novembra, 

keď v Bazilike sv. Petra slávnostne 

posvätil kaplnku k úcte všetkých 

svätých. Prvého novembra sa sviatok 

Všetkých svätých (už nielen 

mučeníkov) začal sláviť v 8. storočí, 

najprv v Írsku, potom v Anglicku. 

Pápež Gregor IV. (827-844) rozšíril 

sviatok na celú cirkev. Veriaci si v 

tento deň pripomínajú aj svätých, 

ktorí nemajú miesto v kalendári alebo 

nie sú oficiálne vyhlásení za svätých. 

Na Slovensku je slávnosť Všetkých 

svätých dňom pracovného pokoja.   

Na slávnosť Všetkých svätých 

nadväzuje Spomienka na všetkých 

verných zosnulých – ľudovo 

nazývaná Dušičky. Spomienku 

zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 

998. Vplyvom clunyjských mníchov sa 

táto spomienka behom 11. storočia 

veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. 

storočí. Veriaci, ktorý v deň 

Spomienky na všetkých verných 

zosnulých nábožne navštívi kostol 

alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu 

Pána a urobí vyznanie viery (Verím v 

Boha), môže získať úplné odpustky, 

ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v 

očistci. Okrem tohto odpustkového 

úkonu sa žiada splniť tri podmienky: 

sv. spoveď (krátko predtým alebo 

potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten 

istý deň) a modlitba na úmysel Sv. 

Otca (stačí Otče náš, Zdravas a 

Sláva). Okrem toho ako vo 

všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek 

pripútanosť k hriechu, aj k všednému. 

Tieto odpustky možno získať od 

poludnia predchádzajúceho dňa až do 

polnoci určeného dňa. Veriaci, ktorý 

nábožne navštívi cintorín a aspoň 

mysľou sa pomodlí za zosnulých, 

môže získať odpustky, ktoré sa môžu 

privlastniť iba dušiam v očistci, raz 

denne od 1. novembra do 8. 

novembra. Treba splniť aj ďalšie 

obvyklé podmienky. 

Zdroj: TKKBS 

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých 



 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

31.10. 
Féria 

6.30 + Demeter 

18.00 + Jozef Petro 

Ut 

01.11. 
VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

slávnosť 

08.00 Za živých členov BSR 

09.30 + Peter, Pavol, Mária 

11.00 Vlastný úmysel 

18.30 + Denisa, Jozef 

St 

02.11. 

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH 
ZOSNULÝCH VERIACICH 

spomienka 

6.15! + Terézia 

18.00 + Agnesa 

Št 

03.11. 
Féria 

6.30 + Pavol 

18.00 + Mária, Michal 

Pi 

04.11. 

Sv. Karola Boromejského, 
biskupa 

spomienka 

6.30 + Jozef a Helena 

18.00 + Štefan 

So 

05.11. 
Fatimská sobota 

7.00 + Štefan 

18.00 + Štefan, Anna 

Ne 

06.11. 

TRIDSIATA DRUHÁ 
NEDEĽA  

 

8.00 + Ján, Alžbeta 

9.30 + Marián 

11.00 + Michal, Helena 

18.30 + Peter 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  09.30 18.00  18.00 8.00 9.30 

Rod. oblasť  11.00 17.00    11.00 

 

Lektori na budúci víkend, 05. – 06.11.2022: 

05.11. 18.00 06.11. 08.00 06.11. 9.30 06.11. 11.00 06.11. 18.30 

Chytra, 
Sinčáková 

Vavrek, 
Vavreková 

Sztraka, 
Sztraková 

Kočiš, 
Štefanková 

Biž,  
Bižová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 31. týždeň Cez rok 

Farské oznamy 
1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Dilikovú, Figmikovú, Urigovú a 

Hrubyovú. Ďakujeme rodinám, ktoré 

upratovali kostol pred dnešnou nedeľou. 

2. Zbierka na Misie z minulej nedele 

činila spolu 1233,17 € (Farský kostol –

987,02 €, filiálka Dlhé – 191,50 € 

a Školská kaplnka Rodinná oblasť – 

54,65 €. Úprimné Pán Boh zaplať. 

3. Na kostolné potreby obetovali 

bohuznáma 200,- €, bohuznáma rodina 

100,-€, bohuznáma 50,-€,. Štedrým 

darcom vyslovujeme vďaku.  

4. Na slávnosť Všetkých svätých v 

utorok budú sv. omše ako v nedeľu. V 

stredu na spomienku na Všetkých 

zosnulých veriacich budú sv. omše vo 

farskom kostole ráno a večer, na 

Rodinnej oblasti v kaplnke o 17.00hod. 

a na Dlhom o 18.00 hod. 

5. Pobožnosť za duše v očistci bude v 

utorok 1.11. na slávnosť Všetkých 

svätých o 13.30 hod. na cintoríne na 

Dlhom.  

6. Pred nami je prvopiatkový týždeň. 

Keďže sme spovedali pred Všetkými 

Svätými, tak väčšie spovedanie 

v nasledujúcom týždni už nebude. Tak, 

ako počas bežných dní  sa však spovedá 

pred každou sv. omšou v týždni.   

7. Adorácia na Prvý piatok vo farskom 

kostole začne o 15.00 hod. modlitbou 

Korunky Božieho milosrdenstva. 

Pozývame vás. 

 

8. Chorých budeme spovedať 

v piatok dopoludnia. 

9. Fatimská sobota bude vo 

farskom kostole, ako aj na filiálke vo 

zvyčajnom čase v sobotu ráno. 

10. Dávame do pozornosti, že 
v týchto dňoch sme v rámci projektu 
s názvom: Technické zabezpečenie 
pre Rímskokatolícku farnosť sv. 
Františka z Assisi realizovali nákup 
technických zariadení, ktoré nám 
umožnia realizovať online prenosy 
sv. omší, duchovných, vzdelávacích 
a kultúrnych aktivít a podujatí 
predovšetkým pre veriacich našej 
farnosti. Zakúpené zariadenia budú 
môcť využívať dospelí, mládež i deti. 
Tento „Projekt je podporený 
z rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja“. Výška 
dotácie z PSK je 3000,-€. 

 
 

 

Lektori na utorkovú slávnosť 

Všetkých svätých (01.11.2022): 

08.00 – Uriga, Harakaľová 

09.30 – Benčo, Fecenková 

11.00 – Novák, Vargová 

18.30 – Vaterka, Vaterková 


