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Povzbudenie vášho kňaza 

     Máme možnosť sledovať úžasné zmeny v 

prírode ale aj v ľudskej spoločnosti. Lístie zo 

stromov opadáva, niektoré koruny stromov sa 

zaodiali krásnou žltkastou farbou. Ľudia si 

menia oblečenie a vidieť, ako z našich komínov 

vychádza dym. Tvárnosť zeme sa mení, aby si 

oddýchla a človek sa potrebuje tiež 

regenerovať. Naše cintoríny viac ako 

po iné dni zažiarili. Prichádzame k ním, aby 

sme  si zaspomínali na našich drahých, ktorí to 

už vidia ináč ako my. A to je pre nás dôležité. 

Uvedomovať si, že v našom živote treba stále 

niečo meniť, opravovať, vylepšovať. Lebo len 

tak môžeme napredovať k niečomu čo nás 

presahuje. Stojíme často pred tajomstvom 

života, ale zmena k lepšiemu sa vždy vyplatí. 

Teraz vnímame len akoby v zrkadle, ale potom 

budeme vidieť Boha z tváre do tváre. Tak ako 

žasneme, tak žasnú aj anjeli v nebi, keď vidia, 

že nežijeme len pre vonkajšok, ale pre zisk 

najhodnotnejšej trofeje videnia Boha z tváre do 

tváre. A tak ako sa mení čas a život, tak 

nech nám Pán pomáha meniť seba i všetko, čo 

zmeniť sa dá. 

***************************** 

Odkaz bl. Carla Acutisa,                                   

ktorý zomrel ako 15-ročný 

Našou métou nemá byť koniec, ale večnosť. 

Večnosť je naša vlasť. Už od počiatku sme v 

nebi očakávaní. Všetci sa rodia ako originály, 

ale mnohí zomierajú ako fotokópie.  

Téma na november :                                              

Svätosť nie je len pre vyvolených 

Pápež František v exhortácii Gaudete et 

exsultate O povolaní k svätosti v súčasnom 

svete nám vysvetľuje, čo je svätosť, čo sú 

aktuálne nástrahy pre jej dosiahnutie a akými 

prostriedkami ju dosiahnuť. Svätým nemá byť 

len úzke percento mimoriadne obdarených ľudí, 

k svätosti je povolaný každý kresťan. Svätý Otec 

nesľubuje ľahkú cestu, ale námaha, ktorú na tejto 

ceste podstúpime, bude odmenená skutočným 

šťastím. František často používa myšlienky 

svätých a ukazuje, ako tieto rokmi overené 

skúsenosti na ceste ku svätosti žiť v dnešnom 

svete - vyberáme len niektoré časti dokumentu, 

ktoré vystihujú jeho posolstvo. Samozrejme, pre 

hlbšie pochopenie toho, čo nám chce Svätý Otec 

povedať, je vhodné prečítať si celú exhortáciu. 

Svätosť je pre všetkých 

Každého z nás si Pán vyvolil, aby sme boli pred 

jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske (Ef 1,4). 

Na to, aby sa ľudia stali svätými, nemusia byť 

biskupmi, kňazmi, rehoľníčkami, či rehoľníkmi. 

Veľakrát máme pokušenie myslieť si, že svätosť 

je rezervovaná len tým, ktorí majú možnosť 

držať si odstup od bežných zamestnaní, aby 

venovali veľa času modlitbe. Nie je to tak. Všetci 

sme povolaní byť svätými tak, že budeme žiť s 
láskou a ponúkať vlastné svedectvo v 

zamestnaniach všedného dňa, tam, kde sa každý 

nachádza. (14) Netreba stratiť odvahu, keď 

človek hľadí na vzory svätosti, ktoré sa mu zdajú 

nedosiahnuteľné. (11) 

Čo je svätosť 

Svätosť nie je nič iné, než naplno žitá láska. Preto 

svätosť sa meria podľa výšky, ktorú Kristus 

dosahuje v nás, a podľa toho ako–napomáhaní 

silou Ducha Svätého – modeluje celý náš život 

podľa jeho života. (21) Neposvätíš sa teda bez 

toho, aby si sa telom i dušou daroval, a v tomto 

úsilí tak dal to najlepšie zo seba. (25) 

Svätosť a šťastie 

Neboj sa svätosti. Nepripraví ťa o silu, život či 

radosť. Práve naopak, pretože sa staneš tým, čo 

mal Otec na mysli, keď ťa stvoril, a budeš verný 

svojmu bytiu. Závisieť od neho nás oslobodzuje z 

otroctva a pomáha nám spoznať vlastnú 

dôstojnosť. (32)Uprostred tohto aktuálneho víru 

evanjelium zaznieva nanovo, aby nám ponúklo 

iný život, svätejší a šťastnejší. (108)  

Nástrahy svätosti 

Blahobyt a technologický pokrok 

Neustále novinky v oblasti technologických 

prostriedkov, príťažlivosť cestovania a 

nespočetné ponuky konzumu niekedy 

nenechávajú prázdny priestor, v ktorom by 

zaznieval Boží hlas. Všetko sa čoraz väčšou 

rýchlosťou plní slovami, povrchnými 

potešeniami a hlukmi. Tam nevládne radosť, ale 

nespokojnosť toho, kto nevie, prečo žije. Naproti 

tendencii konzumného individualizmu, ktorý nás 

napokon izoluje v hľadaní blahobytu bez 

druhých, naša cesta posvätenia sa nesmie prestať 

identifikovať s Ježišovou túžbou: „Aby všetci boli 

jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe“ (Jn 17,21) 

(146) 

Namyslenosť / duchovná pýcha 

Svätý Ján Pavol nás upozornil na toto pokušenie 

„osvietených katolíkov“, ktorí len preto, že niečo 

čítali, boli na nejakom kurze alebo sa zúčastnili 



na nejakej obnove, nadobudnú „akýsi pocit 

nadradenosti nad ostatnými veriacimi“. Avšak to, 

čo si myslíme, že vieme, by malo byť vždy 

motiváciou na lepšiu odpoveď na Božiu lásku –

(45) pomáha nám to žiť evanjelium v 

každodennom živote. (109) 

Ako sa stať svätým 

Miera, ktorú my používame na dávanie, sa v nebi 

bude aplikovať na nás, keď budeme odmeňovaní. 

Je dobré na to nezabudnúť. (81) Keď srdce miluje 

Boha a blížneho, keď je to jeho skutočný úmysel, 

a nielen prázdne slová, potom je aj srdce čisté a 

môže Boha uzrieť. (86) Teda milosrdenstvo, 

ktorým sa druhému pomáha v núdzi, je tou 

obetou, v ktorej má Boh najväčšie zaľúbenie, lebo 

priamejšie prináša dobro blížnemu. (106) 

Pokora 

Keď sa budeš tešiť z dobra druhých akoby bolo 

tvoje vlastné a úprimne s snažiť, aby boli vo 

všetkom uprednostnení pred tebou. Takým 

spôsobom zvíťazíš dobrom nad zlom, zaženieš 

ďaleko od seba diabla a získaš radosť srdca. Snaž 

sa to konať najmä pri tých, ktorí sú ti najmenej 

sympatickí. (117)Pokorenie ťa privádza k 

pripodobneniu sa k Ježišovi a je nevyhnutnou 

súčasťou nasledovania Krista. (118) Ak žijeme v 

nepokoji a k druhým sa správame arogantne, 

skončíme unavení 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. (72) 

Radosť a humor 

Existujú ťažké okamihy, časy kríža, nič však 

nemôže zničiť nadprirodzenú radosť, ktorá sa 

„prispôsobuje a premieňa, ale vždy zostáva 

prítomná – aspoň ako lúč svetla, ktorý sa rodí z 

vnútornej istoty, že sme nekonečne nadovšetko 

milovaní“. (125) 

Modlitba 

Neverím vo svätosť bez modlitby, aj keď nemusí 

ísť o dlhé chvíle alebo intenzívne pocity. 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. 

(147-149) 

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. Slovo má v sebe moc premieňať životy. 

Stretnutie s Ježišom v Písmach nás privádza 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 nikdy neprestali 

v dialógu s Pánom, ktorý nás miluje, robiť si 

každý deň úprimné „spytovanie svedomia“. (169) 

Cesta k svätosti  =  evanjeliové blahoslavenstvá 

Buďme blahoslavení  

Kalendár – november 2020 

1. 11. Všetkých svätých (slávnosť) 

2. 11. Všetkých verných zosnulých (spomienka) 

3. 11. Sv. Martina de Porres, rehoľníka (ľub. spomienka) 

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

5. 11. Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom období 

6. 11. Spomienka na Božské Srdce Ježišovo - prvý piatok 

7. 11. Spomienka Panny Márie v sobotu (ľub. spomienka) 

8. 11. 32. nedeľa v Cezročnom období 

9. 11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky (sviatok) 

10. 11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spom.) 

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

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

13. 11. Piatok 32. týždňa v Cezročnom období 

14. 11. Spomienka Panny Márie v sobotu (ľub. spom.) 

15. 11. 33. nedeľa v Cezročnom období 

16. 11. Sv. Margity Škótskej alebo Sv. Gertrúdy, panny 

(ľubovoľná spomienka) 

17. 11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky (spomienka) 

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

apoštolov (ľubovoľná spomienka) 

 19. 11. Štvrtok 33. týždňa v Cezročnom období 

20. 11. Piatok 33. týždňa v Cezročnom období 

21. 11. Obetovanie Panny Márie (spomienka) 

22. 11. 34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa 

(slávnosť) 

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

Kolumbána, opáta (ľubovoľná spomienka) 

24. 11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, 

mučeníkov (spomienka) 

25. 11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 

(ľubovoľná spomienka) 

26. 11. Štvrtok 34. týždňa v Cezročnom období 

27. 11. Piatok 34. týždňa v Cezročnom období 

28. 11. Spomienka Panny Márie v sobotu (ľub. spom.) 

29. 11. 1. adventná nedeľa [rok B, cyklus I.] 

30. 11. Sv. Ondreja, apoštola (sviatok) 

 

Kontakt na Farský úrad Petrovice:  
Petrovice 78, 013 53                                                          
Tel.č.: 041/558 90 08,  mail:  petrovice@fara.sk               
Aktuálne farské oznamy aj všetky ďalšie dôležité 
usmernenia sú na nástenke v kostole alebo na 
linku: 
www.obecpetrovice.info/section/default/1794  
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