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SVäTOSť  
NiE jE LeN  

PrE VyVOLENýCh 
Ako sa stať svätým 
Chudoba v duchu je úzko spojená  
so „svätou ľahostajnosťou“, odporú-
čanou sv. Ignácom z Loyoly, pri kto-
rej dosahujeme obdivuhodnú vnú-

tornú slobodu: „Treba byť ľahostajný 
voči stvoreným veciam (vo všetkom, 
čo závisí od našej slobodnej vôle, 
a nie je zakázané); robíme tak, keď 
z našej strany nechceme viac zdravia 
ako choroby, bohatstva ako chudoby, 

úcty ako neúcty, dlhého života ako 

krátkeho a rovnako pri všetkom os-
tatnom.“ (69) 
Miera, ktorú my používame na 
dávanie, sa v nebi bude apli-
kovať na nás, keď budeme od-
meňovaní. Je dobré na to ne-

zabudnúť. (81) 
Keď srdce miluje Boha a blíž-
neho, keď je to jeho skutočný 
úmysel, a nielen prázdne  

slová, potom je aj srdce čisté 
a môže Boha uzrieť. (86) 
Nekonáme kult Boha obetami 

alebo vonkajšími darmi kvôli 
nemu samému, ale pre naše 
vlastné dobro a pre dobro  

 
 
 
blížneho. Boh vskutku nepotrebuje 
naše obety, ale chce, aby sme ich ko-

nali z našej nábožnosti  

pre dobro blížneho. Teda milosrden-
stvo, ktorým sa druhému pomáha 
v núdzi, je tou obetou, v ktorej má 
najväčšie zaľúbenie, lebo priamejšie 
prináša dobro blížnemu. (106) 
 

Pokora 
Keď sa budeš tešiť z dobra druhých 
akoby bolo tvoje vlastné a úprimne 

sa snažiť, aby boli vo všetkom upred-
nostnení pred tebou. Takým spôso-
bom zvíťazíš dobrom nad zlom, zaže-
nieš ďaleko od seba diabla a získaš 

radosť srdca. Snaž sa to konať najmä 
pri tých, ktorí sú ti najmenej sympa-
tickí. A vedz, že ak sa v tomto nebu-
deš cvičiť, nedosiahneš skutočnú 
lásku, ani nebudeš mať z nej úžitok. 
(117) 

Pokora sa môže zakoreniť v srdci len 

cez pokorenia. Bez nich niet pokory 



ani svätosti. Ak nie si schopný vydr-
žať a obetovať nijaké poníženia, nie si  

pokorný a nie si na ceste svätosti. 
Svätosť, ktorú Boh darúva Cirkvi, pri-
chádza skrze pokorenie jeho Syna, 
toto je cesta. Pokorenie ťa privádza 
k pripodobneniu sa k Ježišovi a je ne-
vyhnutnou súčasťou nasledovania 
Krista. (118) 

Ak žijeme v nepokoji a k druhým sa 
správame arogantne, skončíme una-
vení a vyčerpaní. Ale ak na ich limity 

a chyby hľadíme s láskavosťou 
a miernosťou, bez toho, aby sme sa 
cítili nadradení, môžeme im pomôcť 
a vyhneme sa míňaniu energie         

na zbytočné lamentácie. 
Pre svätú Teréziu z Lisieux „dokonalá 
láska spočíva v znášaní chýb druhých 
a nepohoršovaní sa na ich slabos-
tiach“. (72) 
 

Radosť a humor 
Svätý je schopný žiť s radosťou 
a zmyslom pre humor. Bez straty re-
alizmu osvecuje druhých pozitívnym 
duchom, plným nádeje. (122) 
Existujú ťažké okamihy, časy kríža, 
nič však nemôže zničiť nadprirodzenú 

radosť, ktorá sa „prispôsobuje a pre-
mieňa, ale vždy zostáva prítomná – 
aspoň ako lúč svetla, ktorý sa rodí 

z vnútornej istoty, že sme nekonečne 
nadovšetko milovaní“. Je to vnútorná 
istota, pokoj plný nádeje, ktorý po-
núka duchovné uspokojenie nepo-

chopiteľné na základe svetských kri-
térií. (125) 
 
Modlitba 
Neverím vo svätosť bez modlitby,  
aj keď nemusí ísť o dlhé chvíle alebo 

intenzívne pocity. Snaž sa byť vytr-
valý v modlitbe, a neprestaň ani 
uprostred telesných úkonov. Či už 
ješ, piješ, hovoríš s druhými alebo 
robíš akúkoľvek vec, vždy túž           
po Bohu a na neho upriamuj svoje 

srdce. Avšak, aby toto bolo možné, 
sú nevyhnutné aj okamihy venované 

iba Bohu, v samote s ním. Pre svätú 
Teréziu Avilskú je modlitba „intímny 
vzťah priateľstva, často v samote, len 
s tým, o ktorom vieme, že nás mi-
luje“. Chcem nástojiť na tom, že to 
nie je len pre niekoľkých privilegova-
ných, ale pre všetkých, pretože všetci 

potrebujeme toto vzývajúcou prítom-
nosťou naplnené mlčanie. (147-149) 
Aj keď nám Pán hovorí rozličnými 

spôsobmi – uprostred našej práce, 
prostredníctvom druhých a v každom 
okamihu – nie je možné zanedbať ti-
cho dlhšej modlitby na lepšie vníma-

nie tohto jazyka, na objasnenie sku-
točného zmyslu inšpirácií, ktoré ve-
ríme, že sme dostali, na upokojenie 
úzkostí a usporiadanie celku vlastnej 
existencie v Božom svetle. (171) 
 

Sv. Písmo a Eucharistia 
Modlitbové čítanie Božieho slova… 
nám umožňuje zastaviť sa a počúvať 
Majstra, aby sa stal lampou pre naše 
kroky, svetlom na našej ceste. Úcta 
k Božiemu slovu nie je len jedna 
z mnohých, pekná, ale nepovinná. 

Patrí do srdca a k samotnej identite 
kresťanského života. Slovo má 
v sebe moc premieňať životy. Stret-

nutie s Ježišom v Písmach nás privá-
dza k Eucharistii, kde samotné Slovo 
dosahuje svoju maximálnu účinnosť, 
pretože je skutočnou prítomnosťou 

toho, ktorý je živým Slovom. 
(156,157) 
 
Spytovanie svedomia 
Prosím všetkých kresťanov, aby ni-
kdy neprestali v dialógu s Pánom, 

ktorý nás miluje, robiť si každý deň 
úprimné „spytovanie svedomia“. 
(169) 
 

Pápež František 

 



Program bohoslužieb od 11.11.2019 – 17.11.2019 

 

 liturgický kal. miesto čas úmysel 

Pondelok 
11.11. 

Svätého Martina 
z Tours, biskupa 

Babie 17:30 ZBP Juraj a Peter 

Hanušovce 18:00 
ZBP a dary DS.  

o. Martin 

Utorok 
12.11. 

Svätého Jozafáta, 
biskupa a muče-

níka 

Pavlovce 06:30 + Ján a Alžbeta 

Hanušovce 18:00 + Ján 

Streda 
13.11. 

 
Radvanovce  17:30 

+ Andrej, Helena,  

Jozef, Helena 

Hanušovce 07:00 + Anna Knašinská 

Štvrtok 
14.11. 

 
Medzianky 17:30 + Michal a Michal 

Hanušovce 18:00 + Andrej, Zuzana 

Piatok 
15.11. 

 
Pavlovce 17:30 + Ján 

Hanušovce 18:00 + Juraj, Mária 

Sobota 
16.11. 

 
Radvanovce 18:00 + Michal a Mária 

Hanušovce 18:00 ZBP Terezka, Timotej 

Nedeľa 
17.11. 

33.nedeľa  
v Cezročnom 

období 

 

Hanušovce 07:30 
ZBP Katarína,  

40. rokov života 

Babie 09:00 ZBP Pavol a Zuzana 

Pavlovce 09:00 
+ z rod. Kočišovej  

a Kreheľovej 

Medzianky  10:30 ZBP Rastislav a Janka 

Hanušovce 10:30 + Blažej 

 

Modlitba za sväté misie 

 

Dobrý Bože, prosíme ťa o tvoje  

požehnanie pre misie. 

Daj nám svoje milosti, aby obnova 

našej farnosti viedla všetkých  

k zmiereniu s tebou. 

Povzbudení tvojimi slovami “ proste 

a dostanete“, prosíme ťa o sväté  

oduševnenie, o dar ľútosti a oprav-

divú zmenu k lepšiemu. 

Prenikaj ohňom Ducha Svätého  

srdcia tých, ktorí nechcú prijať tvoju 

milosť a pomôž im obrátiť sa. 

Všetkých zapáľ ohňom odvahy, aby 

sme povzbudzovali druhých k účasti 

na misiách. 

Nech Duch Svätý osvecuje misioná-

rov, aby slovo, ktoré hlásajú, malo 

spásonosný účinok. 

K tvojim nohám, Matka Božia,  

skladáme celú misijnú prácu v našej 

farnosti. Pomôž nájsť hriešnikom 

cestu k obráteniu. 

Posilňuj slabých a pritiahni všetkých 

k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi.        

       Amen



Program bohoslužieb od 18.11.2019 – 24.11.2019 

 

 liturgický kal. miesto čas úmysel 

Pondelok 
18.11. 

 
Babie 17:30 ZBP Anna 

Hanušovce 18:00 + Juraj, Mária 

Utorok 
19.11. 

 
Medzianky 17:30 

+ čl. ruž. Bratstva 
Výročie konsekrácie 

Hanušovce 18:00 ZBP Alžbeta 

Streda 
20.11. 

 
Radvanovce 17:30 + Veronika a František 

Hanušovce 07:00 + Juraj, Anna 

Štvrtok 
21.11. 

Obetovanie 
Panny Márie 

Pavlovce 17:30 + Anna a Ján 

Hanušovce 18:00 + Juraj Vozár 

Piatok 
22.11. 

Svätej Cecílie, 

panny a muče-
nice 

Pavlovce 17:30 + Bohuznámej rod. 

Hanušovce 18:00 Za ctiteľov sv. Charbela 

Sobota 
23.11. 

 
Medzianky 18:00 + Anna a Jozef 

Hanušovce 18:00 ZBP Matúš, Antónia 

Nedeľa 
24.11. 

34.nedeľa 
v Cezročnom 

období – Krista 
Kráľa 

Hanušovce 07:30 + Jozef Sulinský 

Babie 09:00 ZBP Ján s rod. 

Pavlovce 09:00 ZBP Marek s rod. 

Radvanovce 10:30 + Ján, Miroslav, Pavol 

Hanušovce 10:30 + Štefan 

 

Štatistika z farnosti – október 

Do spoločenstva Cirkvi sme prijali: Lívia Čekanová, Denis Puľo, 

Denis Čonka, Michaela Horvátová, Jasmína Horvátová, Brian Mucha 

 

Sviatosť manželstva uzavreli: Ladislav Horvát a Kristína Kurová, 

Stanislav Puľo a Simona Žoltáková, Tomáš Hricko a Diana Petraš-

ková, Marek Hanko a Lenka Bochnovičová, Róbert Pirko a Lucia Gu-

manová 

Do večnosti nás predišli: Ján Varga, Barbora Hrehová 
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