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22.11. – Nedeľa Krista Kráľa                                   Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 

Pápež František: Ježišovo kráľovstvo lásky nie je z tohto sveta 

Slávnosť Krista Kráľa celého sveta, ktorú dnes slávime, je umiestnená na koniec 
liturgického roka a pripomína nám, že život stvorenstva nenapreduje len tak náhodou, ale 
postupuje smerom k záverečnému cieľu: ku konečnému zjaveniu Krista, Pána dejín a celého 
stvoreného sveta. Zavŕšením dejín bude jeho večné kráľovstvo. Dnešná evanjeliová stať (porov. 
Jn 18,33b-37) nám hovorí o tomto kráľovstve, o kráľovstve Krista, o Ježišovom kráľovstve, 
rozprávajúc o potupnej chvíli, v ktorej sa Ježiš ocitol po tom, čo ho zajali v Getsemanskej 
záhrade: poviazaný, dourážaný, obvinený a predvedený pred autority Jeruzalema. Následne je 
postavený pred rímskeho prokurátora ako niekto, kto útočí na politickú moc, aby sa stal kráľom 
Židov. Pilát preto začína svoje vyšetrovanie a v dramatickom dialógu sa Ježiša až dva razy 
pýta či je kráľ (porov. v. 33b.37). 

Ježiš prvý najprv odpovedá, že jeho kráľovstvo „nie je z tohto sveta“ (v. 36). Potom 
privolí: „Sám hovoríš, že som kráľ“ (v. 37). Na základe celého jeho života je jasné, že Ježiš 
nemá politické ambície. Pripomeňme si, že po rozmnožení chleba ho ľud, plný nadšenia zo 
zázraku, chcel vyhlásiť za kráľa, aby zvrhol moc Rimanov a znovunastolil kráľovstvo Izraela. 
Avšak pre Ježiša kráľovstvo predstavuje niečo iné, a zaiste sa neuskutočňuje vzburou, násilím či 
silou zbraní. Preto sa utiahol do ústrania na vrch modliť sa (porov. Jn 6,5-15). Teraz, keď 
odpovedá Pilátovi, poukazuje na to, že jeho učeníci nebojujú, aby ho obránili. Hovorí: „Keby 
moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom“ (v. 
36). 

Ježiš chce dať pochopiť, že nad politickou mocou stojí iná, omnoho väčšia, ktorá sa 
nedosahuje ľudskými prostriedkami. On prišiel na svet, aby vykonával práve túto moc, ktorou je 
láska, a tak vydal svedectvo pravde (porov. v. 37). Ide tu o božiu pravdu, ktorá je v podstate 
základným posolstvom Evanjelia: „Boh je láska“ (1 Jn 4,8) a chce v tomto svete nastoliť svoje 
kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja. A toto je to kráľovstvo, ktorého je Ježiš kráľom 
a ktoré má rozsah až po koniec čias. Dejiny nás učia, že kráľovstvá založené na sile zbraní a na 
represii sú krehké a skôr či neskôr sa rúcajú. Ale Božie kráľovstvo je založené na láske a svoje 
korene zapúšťa v srdciach – Božie kráľovstvo je zakorenené v srdciach –, udeľujúc tým, ktorí ho 
prijímajú pokoj, slobodu a plnosť života. My všetci chceme pokoj, všetci chceme slobodu 
a chceme plnosť. A ako to dosiahnuť? Dovoľ, aby sa Božia láska, Božie kráľovstvo, Ježišova 
láska, zakorenila v tvojom srdci, a nadobudneš pokoj, budeš mať slobodu a plnosť. 

Ježiš dnes od nás žiada, aby sme mu dovolili stať sa naším kráľom. Kráľom, ktorý svojím 
slovom, svojím príkladom a svojím životom obetovaným na kríži nás zachránil pred smrťou. 
A tento Kráľ ukazuje cestu k poblúdenému človeku, dáva nové svetlo našej existencii 
poznačenej pochybnosťami, strachom a každodennými skúškami. Nesmieme ale zabúdať na to, 
že Ježišovo kráľovstvo nie je z tohto sveta. On bude môcť dať nový zmysel nášmu životu, ktorý 
je častokrát vystavený tvrdým skúškam aj kvôli našim vlastným chybám a hriechom, len za 
podmienky, že sa neriadime logikou sveta a jeho „kráľov“. 

Nech nám Panna Mária pomáha prijať Ježiša za Kráľa nášho života a šíriť jeho 
kráľovstvo vydávaním svedectva o pravde, ktorá je láskou.    (Preklad: Slovenská redakcia VR) 

Spracoval kaplán Jozef 
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NOVEMBER JAZERO ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

23. po 
07.00 +Eugen, Kamil 

 
18.00 +František, Ján, Michal, Mária 

24. ut 
07.00 +Ondrej 

 
18.00 +Marta 

25. st 
07.00 +Imrich, Helena 

18.00 
18.00 Poď. Jarmily za 50 r. života a za ZBP 

26. št 
07.00 +Michal 

 
18.00 +Ján (misionár) 

27. pi 
07.00 +Terézia, Juraj, Milan, Ján, Anna 

18.00 
18.00 +Marta 

28. so 07.00 Za + z rod. Kataríny  

29.  

18.00 +Viktor, Kristína, Ondrej, Veronika, Mária, Emília 

09.00 

08.00 Za ZBP pre Janu a deti s rodinami 

10.00 Poď. Márie pri život. jubileu a za ZBP pre rod. 

11.30 Za ZBP pre Branislava s rod. (45 r. života) 

18.00 Za ZBP pre Annu s rod. a Máriu s rod. 

LITURGICKÝ KALENDÁR:  
24.11. – Sv. Ondreja Dung – Laka, kňaza, a spol., mučeníkov, spomienka 
25.11. – Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľub. spomienka 
29.11. – Prvá adventná nedeľa 

Rozpis služieb 
Dátum, čas Služby 1. čítanie 2. čítanie Prosby Obetné dary 

28.11. 18.00 Jakubov J., Meringer J. Jakubov J. Meringer J. Meringer J.  

29.11. 

08.00 
Gburik J., Pajdič M. 
Valko M., Matej J. 

Gburik J. Futóová A Futóová A Gburikovci 

10.00 
Berberich B., Dzuričko S. 
Mikloš J. st., Stružák F. 

Dlhý R. Kolinovská M. Kolinovská M. Dlhí 

11.30 
Čepek M. ml, Čepek M. st. 

Cuper M., Papcun Z. 
Cuper M. Cuperová A. Cuperová A. Cerrňákovci 

18.00 
Mikluš Š., Katunská J. 

Hurtuk J. 
Frankovič J. Katunská J. Katunská J. Frankovičovci 

Oznamy:  
1. Od pondelka 16.11. sa slávia sv. omše v našej farnosti v zaužívaných časoch, aj na Vyšnom 

Opátskom. Max. počet je 50% kapacita kostola na sedenie. Vo farskom kostole je 50 % kapacity 
500 osôb, vo filiálnom je to 50 osôb.  

2. Povinnosť sedenia v lavici resp. na stoličke. Sadáme si od stredu lavice, nie od kraja, tak, 
aby medzi sediacimi bol čo najväčší odstup; nezostávame stáť v dverách alebo vzadu. 

3. Vždy dodržať odstup od seba - pri príchode, odchode a tiež keď čakáme v rade na sv. 
Prijímanie. Rúško, dezinfekcia rúk. 

4. Sviatosť Oltárna v utorok vyložená nebude. 
5. Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu 

získať celý november. Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z 



domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu 
získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa 
akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky 
(sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána 
Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad 
ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho 
milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do 
meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo 
vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života. 

6. Veriaci sú dišpenzovaní od účasti na nedeľnej sv. omši; zostáva povinnosť svätiť nedeľu 
ako Pánov deň – venovať primeraný čas modlitbe (liturgia hodín, ruženec či iná pobožnosť); 
sledovanie sv. omše online v televízii alebo v rozhlase. 

7. Sv. spoveď 30 minút pred sv. omšou (okrem nedele). Garantujte sebe a spovedníkovi, že ste 
zdraví, bez respiračných symptómov. Na sv. spoveď prichádzame pripravení a sme struční. V 
tomto čase vykonaná sv. spoveď, už platí k Vianociam. 

8. Duchovné a iné záležitosti služba kancelária v pondelok až piatok od 15.30 do 17.00 hod. 
tel. číslo 674 25 25. 

9. V nedeľu 22.11. po sv. omši o 10.00 hod. bude pobožnosť pred Vyloženou Oltárnou 
sviatosťou s modlitbou zasvätenie na Krista Kráľa; možnosť získať úplné odpustky. 

10. Online prenosy z nášho kostola: sv. omša v nedeľu 10:00; link 
https://youtube.com/channel/UCDKkfwxy1AWZrZdCo8NtYeQ 

11. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej 
izolácii. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky 
kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia. Zákaz 
podávania rúk. 

12. Číslo farského účtu je: SK5502000000000587849512. VÚB banka. Číslo účtu filiálky 
Vyšné Opátske je: SK1309000000000445041104. SLSP. Vopred ďakujeme!  

13. Milodary na kostol: bohuznáma osoba 100 eur (č. 31/20), na účet 20 eur a 50 eur. 
Ďakujeme! 

14. Farské katechézy sú naďalej pozastavené.   
15. V sobotu pri večernej sv. omši 28.11. a v nedeľu 29.11. pri každej svätej omši budeme 

požehnávať adventné vence a sviece. 
16. Na budúcu nedeľu 29.11. bude zbierka  na charitu. 

 
Od pondelka platia nové pravidlá, týkajú sa aj verejných bohoslužieb 

Od pondelka 16. novembra platia na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva  nové 
pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. 

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa 
používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky 
takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom 
nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade 
za sebou. 

Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa 
môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, 
bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich.  

Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme 
teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme 
pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch 
pred chrámom. 



Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné 
sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so 
svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie 
do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná 
dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. 

Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa 
dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme! 

V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, 
aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov zaviesť osobitnú svätú omšu v nedeľu. 
Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti. 

Biskupi kňazov veľmi povzbudzujú k pastoračnej horlivosti, aby vychádzali v ústrety a boli 
ľuďom k dispozícii, najmä pre vysluhovanie sviatostí, ale aj pre ďalšie naliehavosti. Treba, 
samozrejme, primerane dbať na hygienu a fyzické zdravie, nesmieme však zanedbať ani náležitú 
duchovnú starostlivosť o veriacich. 

Taktiež opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť kňazov aj 
veriacich, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.                                 www.tkkbs.sk 

 

Biskupi znovu vyhlásili prísny piatkový pôst za odvrátenie koronavírusu 
       Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie 
koronavírusu. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne "Modlitbu za Slovensko". 
     "Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi 
vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. 
a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich 
piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia 
mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší 
pokrm," povedal arcibiskup Zvolenský. 
       
Modlitba za Slovensko:    
Všemohúci Bože, Otče, 
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. 
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, 
spôsobenými pandémiou 
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, 
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, 
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, 
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú 
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. 
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození 
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. 
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, 
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť 
mamonou a nemravnosťou. 
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v 
čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. 
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám 
dal za patrónku. 
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. 
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa 
z nášho ľudu, svätého Gorazda. 
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v 
našej dobe. 
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a 
kraľuje na veky vekov. Amen.                                                                www.tkkbs.sk 
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	16.  Na budúcu nedeľu 29.11. bude zbierka  na charitu.
	Od pondelka platia nové pravidlá, týkajú sa aj verejných bohoslužieb
	Biskupi znovu vyhlásili prísny piatkový pôst za odvrátenie koronavírusu
	       Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne "Modlitbu za Slovensko".
	     "Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm," povedal arcibiskup Zvolenský.
	      
	Modlitba za Slovensko:   
	Všemohúci Bože, Otče,
	tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
	Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
	spôsobenými pandémiou
	a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
	o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
	o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
	o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
	politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
	Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
	nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
	V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
	stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
	mamonou a nemravnosťou.
	Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
	Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
	S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
	Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
	Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.



