
Farský list č. 3/2019 

Farnosť  Petrovice 

Myšlienka mesiaca:  

Pán je moje svetlo a moja spása, * 

koho sa mám báť? 

Pán je ochranca môjho života, * 

pred kým sa mám strachovať?  

O jedno prosím Pána a za tým túžim, * 

aby som mohol bývať v dome Pánovom 

po všetky dni svojho života, 

aby som pociťoval nehu Pánovu * 

a obdivoval jeho chrám. Žalm 27, 1.4 

 Kalendár -november 2019 

1.11. Všetkých svätých, slávnosť 

2. 11. Spomienka na všetkých verných zosnulých 

3. 11. 31. nedeľa v období cez rok 

4. 11. Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka 

5. 11. Sv. Imricha, ľ. spomienka 

6. 11. féria 

7. 11. féria, 1.štvrtok v mesiaci (deň modlitieb za    

duchovné povolania) 

8. 11. féria 

9. 11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok 

10. 11. 32. nedeľa v období cez rok 

11. 11. Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka 

12. 11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka 

13. 11. féria 

14. 11. féria 

15. 11. Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, 

ľ.spomienka 

16. 11. Sv. Margity Škótskej, ľ.spomienka 

17. 11. 33. nedeľa v období cez rok 

18. 11. Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, 

apoštolov, ľ.spomienka 

19. 11. féria 

20. 11. féria 

21. 11. Obetovanie Panny Márie, spomienka 

22. 11. Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka 

23. 11. Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka, 

ľ.spomienka 

24. 11. 34. nedeľa v období cez rok – Krista Kráľa 

25. 11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny 

a mučenice, ľ. spomienka 

26. 11. féria 

27. 11. féria 

28. 11. féria 

29. 11. féria 

30. 11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok 

Lásku bez kríža nenájdeš  a kríž 

bez lásky neunesieš. (Ján Pavol II.) 

 

Čo slávime tento mesiac?                                              

1.11. Slávnosť všetkých svätých                                                              
Korene sviatku Všetkých svätých siahajú do 4. 

storočia. Vo Východnej cirkvi sa totiž už vtedy 

slávila spomienka na všetkých tých, ktorí položili 

svoj život pre vieru. V Západnej Cirkvi sa datuje 

vznik spomienky na všetkých svätých na začiatok 

7. storočia. V roku 608, dňa 13. mája, sa slávila 

posviacka bývalého pohanského chrámu 

Panteónu, ktorý bol vystavaný v roku 25 pred 

Kristom za vlády cisára Oktaviána Augusta. 

Pohania ho zasvätili všetkým bohom. Je to div 

slávneho rímskeho staviteľstva. Chrám je totiž 

okrúhly, bez okien, bez pilierov a bez stĺpov. Svetlo 

sa doň dostáva len zhora, kde je okrúhly 

nezasklený otvor o priemere 8,85 m. Voda, ktorá 

naprší dnu, je odvádzaná kanalizáciou, ktorá je 

zabudovaná do podlahy. Chrám má rovnaký 

priemer i výšku – 43,29 m. Oproti vchodu stál oltár 

najvyššieho rímskeho boha Jupitera a po stranách 

boli oltáre a sochy ostatných rímskych bohov. 

Postupne, ako kresťanstvo zapúšťalo korene v 

Ríme, rúcali sa pohanské chrámy a oltáre. Jediný 

Panteón zostal ako posledný. Zachovali ho ako 

kultúrnu pamiatku. Pápež sv. Bonifác IV. nariadil, 

aby z neho vyhádzali všetky pohanské modly a 

premenil Panteón na kresťanský chrám. Deň pred 

spomínanou posviackou doviezli na osemnástich 

nádherne vyzdobených vozoch do tohto chrámu 

množstvo relikvií svätých mučeníkov a uložili ich 

do skriniek, ktoré tam boli na tento účel 

pripravené. Pápež zasvätil tento chrám 

Preblahoslavenej Panne Márii a všetkým svätým 

mučeníkom. Zároveň nariadil, aby sa vo výročný 



deň tejto posviacky konala slávnosť všetkých 

svätých. 

Pápež Gregor III. v roku 731 vystaval v chráme sv. 

Petra kaplnku ku cti všetkých svätých apoštolov, 

mučeníkov a spravodlivých. Spolu s biskupmi 

nariadil, aby sa slávnosť uctievania všetkých 

svätých slávila v Ríme 1. novembra. Veriaci si tak 

začali pripomínať, že je mnoho svätých, ktorí počas 

roka nemajú svoj sviatok. Ich spoločná oslava tak 

začala spadať na 1. november. O sto rokov neskôr 

(roku 844) pápež Gregor IV. rozšíril slávenie tohto 

sviatku na celú Cirkev. Odvtedy sa každoročne 

slávi po celom svete. 

Príbeh na zamyslenie 😊 

Pýtali sa ráz malého chlapca na náboženstve, „kto je 

to svätec“. Pretože pár dni predtým bol na návšteve 

v kostole, kde videl namaľovaných svätých na 

farebných sklách, a veľmi sa mu páčilo ako slnko 

svietilo skrze tieto sklá, odpovedal na otázku 

nasledovne: „Ja to viem. Svätec je človek, cez 

ktorého svieti slnko!“ Táto jeho definícia veľmi 

dobre vyjadruje, o čo vo svätosti ide. Musíš byť 

priechodný pre Božie svetlo, pre Boha.  

Matka Tereza nám všetkým na záver 

odkazuje: „Náš pokrok vo svätosti 

závisí na Bohu i na nás – na Božej 

milosti a na našej vôli „byť svätým!“ 

+++ 

2.11. Pamiatka všetkých verných zosnulých  

Spomienku na všetkých verných zosnulých 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.  

Úplné odpustky pre duše v očistci 

V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať 

úplné odpustky pre duše verných zomrelých v 

očistci.                                                                      

Podmienkou na ich získanie je: 

-nábožne navštíviť kostol, kaplnku alebo cintorín a 

pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako 

aj modlitbu na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, 

Zdravas Mária a Sláva Otcu) a aspoň mysľou sa 

pomodliť za zosnulých. 

- prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo 

potom, 

- prijať Eucharistiu, najlepšie v ten istý deň, 

-počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek  

pripútanosť k hriechu, i všednému.  

Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci. 

Čo to znamená? 

Čo sú odpustky? Odpustky sú odpustenie časného 

trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už 

odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné 

alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného 

trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý 

veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo 

aplikovať za zosnulých (KKC 1471).                                                          

Ako môžem pomôcť? 

Pomoc pri upratovaní a zdobení kostola každá 

sobota - ak ešte nepatríte k žiadnej upratovacej 

skupine , môžete sa prihlásiť v sakristii a pridať sa 

k tým, ktorých je málo, vtedy, kedy vám to vyhovuje. 

Diecézna projektová súťaž – čo môžem urobiť pre 

svoju farnosť? Termín podania žiadostí do 

17.11.2019!!! 

Kam môžem ísť?  Čo môžem prežiť? 

Pozvánka pre deti ! (aj rodičov) 

Každý utorok o 16,30 modlitba sv.ruženca 

s deťmi a spoločné slávenie sv. omše 

v kostole v Petroviciach za účasti detí 

 2.11. 17. ročník kampane Sviečka za nenarodené 

deti – zapálenie sviece na cintoríne alebo v oknách 

obydlí - Ide o vyjadrenie solidarity a tichú 

spomienku na zomrelé nenarodené deti 

17.10. 3. svetový deň chudobných – výzva pápeža 

Františka podať pomocnú ruku  chudobným, 

slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná. 

bližšie info na nástenke v kostole a ďalšie akcie: 

vyveska. sk 

Kontakt na Farský úrad Petrovice:  

Petrovice 78, 013 53  

Tel.čís: 041/558 90 08,  mail:  petrovice@fara.sk 

Farské oznamy sú aktuálne na nástenke v kostole 

alebo na linku: 

www.obecpetrovice.info/section/default/1794 

Vaše nápady a pripomienky ku farskému listu 

môžete posielať na mail: 

charita.petrovice@gmail.com   Ďakujeme      

http://www.obecpetrovice.info/section/default/1794
mailto:charita.petrovice@gmail.com


 


