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Odpúšťanie ako životný štýl  

 (z myšlienok pápeža Františka) 

 
V podobenstve o milosrdnom kráľovi 

(porov. Mt 18,21-35) nachádzame hneď 

dvakrát takúto prosbu: „Pozhovej mi 

a všetko ti vrátim“ (v. 26 a 29). Prvýkrát 

ju vyslovuje sluha, ktorý dlhuje svojmu 

pánovi desaťtisíc talentov, enormnú 

sumu, dnes by sme hovorili o niekoľkých 

miliónoch eur. Po druhýkrát prosbu 

zopakuje iný sluha toho istého pána. I on 

je dlžný, no nie pánovi, ale tomu prvému 

sluhovi, ktorý má voči pánovi obrovský 

dlh. Jeho dlžoba je však nepatrná, iba ako 

týždenný plat. 

Centrom podobenstva je 

zhovievavosť, ktorú pán preukazuje 

sluhovi s tým väčším dlhom. Evanjelista 

podčiarkuje, že „pán sa nad sluhom 

zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj 

dlžobu“ (v. 27). Odpustil mu veľmi veľkú 

dlžobu, išlo teda o veľké prepáčenie!  

Ale sluha sa hneď na to ukáže ako 

neľútostný voči svoju spolusluhovi, ktorý 

mu dlží skromnú sumu. Nepočúva ho, 

oborí sa na neho a nechá ho uvrhnúť do 

žalára, až kým mu dlh nesplatí (porov.               

v. 30), ten malý dlh. Keď sa Pán o tom 

dozvie, pobúrený si zavolá podlého sluhu 

a odsúdi ho (porov. v. 32-34): „Ja som ti 

odpustil tak veľa a ty nie si schopný 

odpustiť toto málo?“ 

V podobenstve nachádzame dva 

rozdielne postoje: postoj Boha – 

reprezentovaný kráľom a postoj človeka.  

V Božom prístupe je spravodlivosť 

preniknutá milosrdenstvom, zatiaľ čo 

postoj človeka sa obmedzuje na 
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spravodlivosť. Ježiš nás vyzýva, aby sme 

sa odvážne otvorili sile odpustenia, lebo 

v živote sa spravodlivosťou všetko 

nevyrieši, to vieme. Potrebná je 

milosrdná láska, ktorá tvorí aj základ 

Pánovej odpovede na Petrovu otázku, 

ktorá predchádza ono podobenstvo. 

Petrova otázka znie takto: „Pane, koľko 

ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa 

proti mne prehreší?“ (v. 21). A Ježiš mu 

odpovedá: „Hovorím ti: 

Nie sedem ráz, ale 

sedemdesiatsedem ráz“ 

(v. 22). V symbolickom 

jazyku Biblie to znamená, 

že máme odpúšťať 

neustále! 

Koľkému utrpeniu, 

koľkej trýzni, koľkým vojnám by sa mohlo 

predísť, ak by odpustenie a milosrdenstvo 

boli štýlom nášho života! A to 

aj v rodinách, aj v nich: je toľko 

rozdelených rodín, ktoré si nedokážu 

odpustiť, toľko bratov a sestier, ktorí 

v sebe nosia nenávisť. Je nevyhnutné 

uplatňovať milosrdnú lásku vo všetkých 

ľudských vzťahoch: medzi manželmi, 

rodičmi, deťmi, vo vnútri spoločenstva, 

v Cirkvi a tiež v spoločnosti a politike. 

Odpúšťať nie je ľahké, lebo v pokojnej 

chvíli si niekto povie: „Áno, tento mi 

všeličo porobil, no ja som tiež toho 

vykonal. Je lepšie odpustiť, aby sa mi 

odpustilo.“ Potom sa ale zášť vráti, ako 

otravná letná mucha, a krúži jednostaj 

dookola... Odpustiť nie je iba vec jedného 

okamihu, je to niečo sústavné proti tejto 

zášti, tejto nenávisti, ktorá sa vracia. 

Pamätajme na náš koniec, zanechajme 

nenávisť. 

Podobenstvo o milosrdnom kráľovi 

nám pomáha naplno pochopiť význam tej 

vety, ktorú vyslovujeme v modlitbe Otče 

náš: „A odpusť nám 

naše viny, ako i my 

odpúšťame svojim 

vinníkom“ (Mt 

6,12). Tieto slová 

obsahujú 

rozhodujúcu 

pravdu. Nemôžeme 

sa dožadovať od Boha odpustenia, ak my 

sami neudelíme odpustenie svojmu 

blížnemu. Podmienkou je: pamätať na 

svoj koniec, na Božie odpustenie, 

a prestať s nenávisťou. Odožeň zášť, tú 

neodbytnú muchu, ktorá sa ustavične 

vracia späť. Ak sa nebudeme usilovať 

odpúšťať a milovať, ani nám sa nedostane 

odpustenia a lásky. 

Zverme sa do materského príhovoru 

Božej Matky: Ona nech nám pomáha 

uvedomiť si, akými sme dlžníkmi pred 

Bohom, a vždy na to pamätať, aby sme tak 

mali srdce stále otvorené pre 

milosrdenstvo a dobrotivosť.
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Október a mariánska úcta 
 (o pravej úcte k Panne Márii) 

 

Katechizmus Katolíckej cirkvi 

hovorí: „Čo Katolícka cirkev verí o Márii, 

zakladá sa na tom, čo verí 

o Kristovi.“ (KKC 487) Niekto sa môže 

pohoršiť nad tým, že Cirkev nazýva Máriu 

svojou Matkou. Ale nie je to pohoršujúce, 

práve naopak, pretože „Mária je skutočne 

Božou Matkou, keďže je Matkou večného 

Božieho Syna.“ (KKC 509) 

Elias Vella povedal: „Mária je 

jedným z najväčších darov, aké 

kedy ľudstvo od Ježiša dostalo. 

Ježiš nám dal úplne všetko, čo 

mal.“  

Preto sa k Panne Márii 

môžeme utiekať a prosiť ju 

o ochranu. Mária neupriamuje 

pozornosť na seba, ale chce nás 

vziať za ruku a priviesť k Ježišovi. 

Mnohí si mýlia vzťah s Máriou 

a Pánom Bohom. Márii sa neklaniame – 

klaniame sa iba Bohu. Uctievame si ju 

však ako Ježišovu matku (KKC 971). 

Mária je tiež stvorená, ako každý jeden 

z nás, aj keď bola uchránená od 

dedičného hriechu. Cirkev pozná 

mariánske pútnické miesta, mariánske 

sviatky, piesne i modlitby nie preto, aby 

nimi zatienila miesto, ktoré patrí Bohu, 

ale aby ľuďom vo viere pomohla.  

Pravá Mariánska úcta nikdy 

neodvádza veriacich od úcty k Ježišovi 

Kristovi a je na ňu plne zameraná. Panna 

Mária totiž nie je cieľom našej viery, ale 

práve ona nás vedie ku Kristovi. 

Je nevyhnutné, aby sa konečným 

cieľom všetkej našej zbožnosti stal Ježiš 

Kristus, náš Spasiteľ, pravý Boh a pravý 

človek. Inak by bola falošná a mylná. 

Kristus je Alfa a Omega, 

počiatok i koniec všetkých 

vecí. Pracujeme iba preto, 

hovorí apoštol, aby sa každý 

človek stal dokonalým 

v Ježišovi, pretože v ňom 

jedinom prebýva plnosť 

milostí, čností a dokonalostí. 

Všetko vo všetkom, ktoré 

nám má postačovať. 

Mesiac Október je vo všeobecnosti 

považovaný ako Mariánsky mesiac, 

špeciálne ako mesiac posvätného 

ruženca. Všetky mariánske pobožnosti 

však prehlbujú dôverný vzťah k Presvätej 

Bohorodičke a  robia veriacich 

mariánskymi ctiteľmi. 

S ružencom vstupujeme v mesiaci 

október do Máriinej školy, aby sme sa tu 

dali voviesť do kontemplácie krásy 

Kristovej tváre a zakúšali hĺbky jeho lásky. 
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Počúvanie 
 (Príbeh na zamyslenie) 

 

Istého mladíka pozval priateľ na 

svadbu. Prekvapilo ho, koľko ľudí prišlo 

mladomanželom zablahoželať. 

Všimol si, že ľudia si vymieňajú 

obvyklé frázy bez toho, aby si uvedomili, 

kto čo vlastne povedal.  

Aj on sa teda postavil do radu 

gratulantov a keď sa dostal k prvému 

z príbuzných, pokojne s úsmevom na 

perách povedal: „Dnes mi zomrela 

manželka." 

Dostalo sa mu odpovede: „Veľmi 

pekne ďakujeme, ste zlatý." 

Zopakoval svoju vetu aj ďalšiemu 

príbuznému a odpoveď znela: 

„Ďakujeme, je to od vás milé." 

Napokon predstúpil pred ženícha a aj 

jemu zopakoval svoju vetičku. 

Tentoraz odpoveď znela: „Ďakujem. 

Teraz si na rade ty, starý môj!" 

Ako je to s mojím počúvaním 

ľudí v mojej blízkosti? 

 

Jaskyňa 
 (Príbeh na zamyslenie) 

  

Istý svätec sa zamýšľal nad významom 

života a každý deň uvažoval o Svätom 

písme a slovách mudrcov, aby odhalil 

tajomstvo, ktoré skrývajú. 

Raz v noci mal sen. Svätec videl, ako 

svet pohltila tmavá, čierna jaskyňa. Ľudia 

v nej tápavo blúdili, narážali do seba, 

občas zakopli, až postupne začali strácať 

vieru a upadajúc do depresie, nedokázali 

nájsť východ. Potom zrazu niekto 

rozsvietil svetlo. Bolo to slabé svetlo, no 

neexistuje taká silná tma, aby ju 

nedokázalo premôcť čo len najmenšie 

svetielko. 

So svetlom sa vždy dá nájsť cesta 

k východu, preto sa všetci začali stavať za 

človeka, ktorý niesol v rukách svetlo. 

Najprv sa tlačili a navzájom do seba 

strkali, no potom sa všetci snažili zoradiť 

tak, aby každý videl. Bolo ich však priveľa, 

obklopovala ich hustá tma a tú pretínalo 

len nepatrné svetielko. 

Napokon našli vhodné riešenie: všetci 

sa pochytali za ruky. 

 

Chyť za ruky tých, ktorí sú ti 

blízki a pevne ich drž, lebo svetielko 

je malé a tma stále väčšia. 
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Liturgický program 

Liturgický program po 16. nedeli po Päťdesiatnici  

od 21.09. do 27.09. 2020 

 

 

 

Pondelok 

21.09. 

 

Svätý apoštol Kodrat z Magnézie 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                       1.  † Milan 

                                              2.  † Anna (panychída) 

 
18:00 sv. lit. (slov.)     † Ján, Mária, Júlia, Mária… 

Utorok 

22.09. 
Sv. muč. Fókas, sinopský biskup 

 

06:30 sv. lit. (csl.)        † Michal, Jozef, Ján, Michal  

 

18:00 sv. lit. (slov.)                                * Irena s rod 

Streda 

23.09. 

Počatie sv. proroka, predchodcu 

a krstiteľa Jána 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                 * Jozef  s rod. 

 

18:00 sv. lit. (slov.)        † Štefan, Vladislav, Anna… 

Štvrtok 

24.09. 

Sv. prvomučenica a apoštolom      

rovná Tekla 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                             † Vasiľ 

 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                          † Michal, Anna 

Piatok 

25.09. 

 

Prepodobná matka Eufrozína 
 

     zdržanlivosť od mäsa 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                            † Štefan 

  

18:00 sv. lit. (slov.)                                    † Ján, Anna 

Sobota 

26.09. 

Odchod do večnosti sv. apoštola 

a evanjelistu Jána Teológa 

 

07:30 sv. lit. (csl.)        † Ivan, Fedor, Vasiľ, Anna... 
 
 

 

18:00 sv. lit. (slov.)       † Michal, Anna, Miroslav… 

 

 
 

Nedeľa 

27.09. 

 

 

 

17. nedeľa po 

Päťdesiatnici 

 

 

Sv. muč. Kallistrat a spol. 
 

 

hl. 8 

 

 

 
 

07:30 sv. lit. (slov.)            * Katarína, Andreas 

 
09:00 sv. lit. (csl.)                         * za farnosť  

 
       

11:00 sv. lit. (slov.)                                       * Viera 

 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                                     * Mária  
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Liturgický program 

Liturgický program po 17. nedeli po Päťdesiatnici  

od 28.09. do 04.10. 2020 
 

 

Pondelok 

28.09. 

 

Prepodobný otec a vyznávač 

Charitón 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                             * Kristína s rod. 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                                      1.  † Jozef 

                                              2.  † Anna (panychída) 

Utorok 

29.09. 
Prep. otec Kyriak Pustovník 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                      † Michal 

 

18:00 sv. lit. (slov.)             * Jakub, Pavol, Matúš 

Streda 

30.09. 

Sv. hieromučeník Gregor,  

biskup Veľkého Arménska 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                           * Anna 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                                          * Iveta 

Štvrtok 

01.10. 

Presvätá Bohorodička 

Ochrankyňa 
 

odporúčaný sviatok, mirovanie 

 

07:30 sv. lit. (csl.)               * Martin, Zoltán s rod. 

 

16:30  sv. lit. (slov.)                             * za farnosť 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                             * za farnosť 

Piatok 

02.10. 

 

Sv. hieromučeník Cyprián 

Sv. muč. Justína 

     zdržanlivosť od mäsa 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                  * SSR a NSI 

  

18:00 sv. lit. (slov.)                                * SSR a NSI 

Sobota 

03.10. 
Sv. hieromuč. Dionýz Aeropagita 

 

07:30 sv. lit. (csl.)                         † Demeter, Anna 
 

 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                1. † Anna (panychída)  

                2.  † Peter, Mária, Zdeno, Fedor, Michal 

 

 
 

Nedeľa 

04.10. 

 

 

 

18. nedeľa po 

Päťdesiatnici 
 

Sv. hieromuč. Hierotej,  

aténsky biskup 
 

 

hl. 1 

Zbierka: Dobroč. diela Sv. Otca 

 

 
 

07:30 sv. lit. (slov.)                               * Terezka 

 

09:00 sv. lit. (csl.)                         * za farnosť  

 
       

11:00 sv. lit. (slov.)                        * sr. Simeona 

 
 

18:00 sv. lit. (slov.)           * Peter, Božena, Alex 
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Presvätá Bohorodička Ochrankyňa 

 (1. október v liturgickom kalendári) 
 

Sviatok Presvätej Bohorodičky 

Ochrankyne je výrazom živého vzťahu 

kresťana k Božej Matke ako Ochrankyni.  

Tajomstvo tohto neustáleho, 

mimoriadne obľúbeného a hlbokého 

vzťahu k Božej Matke ako Ochrankyni 

spočíva pravdepodobne v tom, že tu nejde 

o pozemskú a ľudskú, ale o nebeskú 

a mocnú ochranu (príhovor). 

A takúto záštitu a starostlivosť 

(ochranu) chce mať každý človek, 

rodina i národ.  

Tento sviatok je príležitosťou, 

aby sme prejavili Presvätej 

Bohorodičke svoju lásku 

a vďačnosť; je tiež dňom 

radostnej oslavy a zvelebovania jej 

ochrany a zástupníctva. 

Hlavným impulzom k zavedeniu tohto 

sviatku bola udalosť z 10. storočia. 

Na začiatku 10. storočia bol Carihrad 

obliehaný Arabmi. Veriaci sa zišli 

k modlitbám v chráme presvätej 

Bohorodičky vo Vlacherne. Medzi 

modliacimi sa bol aj sv. Andrej a jeho 

učeník Epifánius. Svätý Andrej (sv. 

Andrej, Christa radi jurodivyj – jeho 

spomienka je hneď v nasledujúci deň 

2.októbra) počas modlitby pozdvihol oči 

k nebu a tu nad svätými dverami uvidel 

Presvätú Bohorodičku, ktorú sprevádzali 

apoštol Ján, sv. Ján Krstiteľ a nespočetný 

zástup veriacich. Mária prichádza do 

svätyne a dlho sa na kolenách modlí. 

Potom vstala a rozprestrela svoj plášť nad 

zhromaždeným zástupom veriacich. 

Epifánius mal to isté videnie. Keď sa ľudia 

dozvedeli o zjavení, plní radosti a nádeje 

sa vrátili do svojich domovov. 

Onedlho boli Arabi porazení 

a Carihrad zachránený. Tento 

výjav bol chápaný tak, že 

Bohorodička berie pod svoju 

ochranu mesto i svoj ľud. 

Nie sú jasné svedectvá o tom, 

prečo práve 1. október je dňom 

Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. 

Niektorí autori to viažu na osobu Romana 

Sladkopevca, ktorého spomienka je 

takisto 1. októbra a ktorý zložil množstvo 

piesní k úcte Presvätej Bohorodičky. 

Sviatok Presvätej Bohorodičky 

Ochrankyne nepatrí k dvanástim veľkým 

sviatkom liturgického roku. Byzantský 

obrad vo svojich bohoslužbách vyzdvihuje 

tri najkrajšie privilégia Bohorodičky: jej 

materstvo, panenstvo a sprostredkovanie 

milostí pred Bohom. Jej výsada 

prostredníčky pred Bohom je hlboko 

vtlačená do povedomia veriaceho človeka.  
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Infocentrum 
 (aktuality a informácie) 

 

❖ Október - mesiac modlitby posvätného ruženca. Mesiac október je 

mesiacom mariánskej úcty, špeciálne skrze modlitbu posvätného ruženca. Aj my sa 

pridáme k tejto aktivite v rámci Cirkvi. Modlitba ruženca bude mať vždy konkrétny úmysel 

na daný deň. K tomu ešte pridáme modlitbu Mariánskeho molebenu, ktorý sa budeme 

modliť v stredu pred sv. liturgiami o 06:15 hod. a 17:45 hod. V nadväznosti aj na  

ohlasy z minulých rokov, chceme Vás pozvať k modlitbe desiatku posvätného ruženca 

v našich rodinách, na úmysly našej farnosti, vždy v nedeľu o 20:00 hod. 
 

❖ Biblická škola. Srdečne vás pozývame do Biblickej školy (stretnutia rozjímaní 

na Božím slovom), ktorá sa bude pravidelne konať vo štvrtky po večernej liturgii. 

Účastníci stretnutí nech si prinesú Sväté Písmo. 

 

❖ Stretnutie členov Spolku posvätného ruženca. Pozývame všetkých členov 

a členky Spolku sv. ruženca v našej farnosti na spoločnú modlitbu posvätného 

ruženca, ktorá sa uskutoční v nedeľu (04.10. 2020) o 14:00 hod. Zároveň sa budú 

prejednávať aj praktické záležitosti ohľadom ďalšieho pôsobenia spolku vo farnosti. 
 

 

❖ Slávnosť Slávnostného svätého prijímania. Prosíme rodičov, ktorých deti 

začínajú v školskom roku 2020/21 bezprostrednú prípravu na prijatie Sviatosti zmierenia 

a pokánia, aby si v priebehu septembra vyzdvihli prihlášky v sakristii, resp. si ich 

stiahli z internetu. Prihlášky budeme preberať v nedeľu, 04. októbra 2020, po 

sv. liturgii, ktorá bude o 11:00 hod. Na tomto stretnutí sa budú prejednávať aj 

praktické záležitosti ohľadom katechetických stretnutí detí. 
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