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* Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej 
republiky z 22. októbra 2020, ktoré obme-
dzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom 
vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. no-
vembra 2020, bude na dané obdobie poza-
stavené verejné slávenie bohoslužieb. Sv. 
omše budeme v nedeľu sláviť bez verejnosti 
aj na filiálkach, v týždni len vo farskom kos-
tole podľa rozpisu ako je vo farskom liste. 
Kto si v tomto čase neprosí slávenie sv. omše 
na jeho úmysel, nech kontaktuje o. Mariána 
(0911 912 818).  

* Apoštolská penitenciária s osobitným po-
verením pápeža Františka ustanovila, že toho 
roku úplné odpustky pre tých, ktorí navští-
via cintorín a pomodlia sa za zosnulých, kto-
ré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novem-
bra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až 
do konca novembra. Tieto dni si veriaci 
môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle 
nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením 
bezpečnosti veriacich. 

Dekrét s podpismi hlavného penitenciára 
kardinála Maura Piacenzu a regensa Mons. 
Krzysztofa Nykiela hovorí aj o úplných od-
pustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spo-
mienky na všetkých verných zosnulých, kto-
ré môžu získať tí, čo nábožne navštívia 
chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš 
a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté 
z 2. novembra nielen na predošlú alebo na-
sledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých 
svätých, ale aj na iný deň v mesiaci novem-
ber, podľa slobodného rozhodnutia jednotli-
vých veriacich. 

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z váž-
nych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, 
a to aj z dôvodu obmedzení nariadených ve-
rejnou autoritou v čase pandémie, môžu zís-
kať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu 
spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa 
akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako-
náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné pod-
mienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie 
a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred 
obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa 

Farské oznamy pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. 
Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo 
vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý 
ruženec, korunka Božieho milosrdenstva ale-
bo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci 
radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného 
čítania jedného z evanjeliových úryvkov po-
núkaných v liturgii za zosnulých, alebo vyko-
najú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu 
bolesti a útrapy vlastného života.  

* Mesiac október je mesiac modlitby sv. 
ruženca. Povzbudzujeme vás k spoločnej 
modlitbe sv. ruženca doma v rodinách. S ru-
žencovou pobožnosťou je spojená aj možnosť 
získať úplne odpustky, ktoré môže získať ten, 
kto sa v kostole, v rodine alebo v nábožnom 
združení pomodlí aspoň 5 desiatkou ruženca, 
k modlitbe pridá nábožné rozjímanie o tajom-
stvách a pri verejnom recitovaní vyslovuje 
tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.  

* Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, tý-
kajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa 
chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko 
sme požiadali predsedu Konferencie bisku-
pov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenské-
ho. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. 

"Čo sa týka plošného testovania na ochorenie 
Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koro-
navírusu, po porade s otcami biskupmi, ako 
aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto ob-
lasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa ne-
chali otestovať, a napomohli tak spoločnému 
dobru.  

Predstavitelia štátu majú snahu a záujem do-
siahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne 
dôsledky zastavili. Treba im v tom pomôcť, a 
to aj napriek kritickým hlasom, či pochyb-
nostiam.  

V daných okolnostiach nik nemá riešenia, 
proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. 
Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú 
zodpovednosť za Slovensko. 

Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, 
aby sme predišli kolapsu zdravotníctva a 
ďalším vážnym následkom. Prosím preto 
veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby 
výzvu štátu v tomto smere prijali."  

    Prežívame druhú vlnu pandémie a opäť 
izoláciu. V spoločnosti už cítiť únavu a zne-
chutenie. Svätý Ján Kasián menuje osem 
hlavných nerestí: obžerstvo, smilstvo, la-
komstvo, hnev, smútok, znechutenie, márna 
sláva, pýcha. Jedna z nich je charakteristická 
pre ľudí osamotených, žijúcich v izolácii: 
znechutenie, ktoré nazývali po grécky 
ἀκήδια alebo po latinsky ¨accidia¨. Vnútorne 
človeka paralyzuje. Potrebujeme túto choro-
bu diagnostikovať a liečiť.  

    Pápež František v pamätnom príhovore na 
jar tohto roku pred požehnaním Urbi et Orbi, 
keď v Taliansku i v iných krajinách vyčíňala 
búrka prvej vlny pandémie povedal: 
„Napredovali sme bezohľadne a mysleli 
sme si, že navždy zostaneme zdraví na cho-
rom svete.“ Pápež vtedy naznačil, že svet 
nečelí iba chorobe spôsobenej koronavíru-
som, ale pandémia odhaľuje hlbšie choroby: 
„Búrka odhaľuje našu zraniteľnosť a obja-
vuje tie falošné a povrchné istoty, na ktorých 
sme si postavili naše agendy, naše plány, 
naše zvyky a priority. Ukazuje nám, ako sme 
nechali uspaté a opustené to, čo živí, podpo-
ruje a dáva silu nášmu životu a nášmu spo-
ločenstvu. Búrka vynáša na svetlo všetky tie 
zámery „zabaliť” a dať do zabudnutia to, čo 
živilo dušu našich národov. Odhaľuje všetky 
snahy uspať sa zdanlivo „zachraňujúcimi“ 
zvykmi, neschopnými oprieť sa o naše kore-
ne a dať zaznieť pamäti našich starcov, zba-
vujúc sa tak imunity, nevyhnutnej, aby sme 
mohli čeliť nepriazni.“   

    Je potrebné, aby sme sa snažili bojovať aj 
proti duchovným chorobám, lebo iba tak 
nájdeme silu čeliť nepriazni, ktorú spôsobuje 
pandémia. Samozrejme tých duchovných 
chorôb je viac. A neprejavujú sa iba v súčas-
nosti a len počas pandémie. Kresťanskí mu-

Duchovná choroba ἀκήδια/accidia (znechutenie) 

drci staroveku, známi ako púštni otcovia, 
ich pomenovali už dávno. Nazvali ich 
hlavnými hriechmi alebo neresťami, preto-
že sú to akoby duchovné choroby, ktoré 
spôsobujú rozličné iné druhy hriechov. 
Niektorí ich nesprávne nazývajú "smrteľné 
hriechy". Smrteľné hriechy sú ťažké hrie-
chy a je ich oveľa viac. Volajú sa smrteľ-
né, pretože zabíjajú život milosti. "Hlavné 
neresti" sa tak nazývajú preto, lebo sú ko-
reňmi mnohých iných hriechov. Niektoré z 
nich môžu byť aj ľahkým hriechom (ako 
napríklad často obžerstvo), ale sú nebez-
pečné, pretože môžu plodiť mnoho iných 
hriechov, aj smrteľných.  

    Svätý Ján Kasián opisuje, ako táto 
„choroba znechutenia“ napádala aj veľmi 
svätých Božích mužov žijúcich vo svojich 
celách na pustatine: „Tiež robí mnícha 
ťarbavým a lenivým ku každej práci medzi 
múrmi jeho obydlia: nedá mu zotrvať v 
cele, nedá mu venovať sa čítaniu. Mních 
každú chvíľu narieka a frfle, že mu nijako 
neprospieva zostávať tam takú dobu a že 
kým bude členom tejto komunity, nebude 
mať žiadne duchovné ovocie. Mohol by 
viesť druhých, ale takto nikoho nevzdelal a 
nikoho neobohatil vyučovaním svojej náu-
ky.“ Je zaujímavé, že tento stav navodzuje 
potrebu učiť druhých, čo by mali robiť a 
ako by mali žiť. Takýto omrzelý a znechu-
tený človek má pocit, že všetko je nanič. V 
podstate je vnútorne nešťastný a myslí si, 
že na vine je všetko okolo neho. Zvyknem 
to tak povedať, že človek v takomto stave 
nepotrebuje vôbec nikoho a nič, aby bol 
nešťastný, on si vystačí sám, aby bol ne-
šťastný. 

    Celý článok je na www.postoj.sk 
(Duchovná choroba) 
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https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-03/meditacia-papeza-frantiska-pri-urbi-et-orbi-vitazne-zbrane-su-m.html


 Liturgický program 26. 10. — 1. 11. 2020 

30. týždeň v cezročnom období 

 

26.10..2020 Pondelok FÉRIA  

Bežovce:   Monika, 15. výr. 

Jenkovce:   Anna Ortutaiová 

 

27.10.2020 Utorok FÉRIA 

Husák:   Rehoľná sestrička Metódia 

Nižné Nemecké:   Z rod. Sabovej a Slinčákovej 

                

28.10.2020 Streda SV. ŠIMON A JÚDA, APOŠTOLI 

Krčava:   Kňaz Ľudovít Šlepecký, 20. výr od smrti a jeho rodičia  

Sejkov:   Michal a Agnesa Pallayoví 

      

29.10.2020 Štvrtok FÉRIA 

Nižné Nemecké:   Ján a Anna Tancošoví 

Husák:   Z rod. Kopkovej 

 

30.10. 2020 Piatok FÉRIA 

Bežovce:   ZBP pre o. Mariána 

Jenkovce:   Juraj Sabo 

 

31.10. 2020 Sobota FÉRIA 

    

1.11. 2020 Nedeľa VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

Bežovce: 8:00  ZBP pre Emíliu, Marcelu a Laďa s rodinami  

Husák: 8:00  ZBP pre Vavrinca Žeňucha 

Jenkovce: 9:30  ZBP pre rod. Gajdošovú 

Krčava: 9:30  ZBP pre Ľuboslavu „60“ 

Sejkov: 11:00  ZBP pre Michala Pallaya, 60“ 

Nižné Nemecké: 11:00  ZBP pre Jána, Veroniku a Marcelku Targošových 

2. — 8. novembra 2020 Liturgický program 

31. týždeň v cezročnom období 

 

2.11. 2020 Pondelok SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH 

Bežovce:   Za všetkých zomrelých 

Jenkovce:   Mária a Jozef Želiskoví 

Sejkov:   Na úmysel sv. Otca 

Nižné Nemecké:   Za všetkých zomrelých 

Krčava:   Jolana a Viktor 

Husák:   Na úmysel sv. Otca 

 

3.11.2020 Utorok FÉRIA 

Husák:   Z rod. Stripajovej a Bartošiovej 

Nižné Nemecké:   Z rod. Šikulovej a Kornucovej 

 

4.11.2020 Streda SV. KAROL BOROMEJSKÝ, BISKUP 

Sejkov:   Anna a Juraj Papáčoví 

Krčava:   Ján a Marta Balogoví 

 

5.11.2020 Štvrtok FÉRIA 

Nižné Nemecké:   Za Ctiteľov Božského srdca Ježišovho 

Husák:   Za Ctiteľov Božského srdca Ježišovho 

 

6.11.2020 Piatok PRVÝ PIATOK V MESIACI 

Bežovce:   Za Ctiteľov Božského srdca Ježišovho 

Jenkovce:   Za chorých našej farnosti 

 

7.11.2020 Sobota PRVÁ SOBOTA V MESIACI 

Jenkovce:   Ján a Mária Ohriskoví 

    

8.11.2020 Nedeľa 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Nižné Nemecké: 8:00  ZBP pre Petra a Zuzanu Targošových 

Sejkov: 8:00  ZBP pre rod. Bercikovú 

Jenkovce: 9:30  ZBP pre rod. Hakučovú 

Krčava: 9:30  ZBP pre Mariannu Mochťakovú s rod. 

Bežovce: 11:00  ZBP pre Martu Kráľovú s rod. 

Husák: 11:00  ZBP pre rod. Suraničovú 


