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Bruno Ferrero vo svojej knihe Vždy prídeďalšídeň

spomína takýto príbeh:

Jeden svätý opát ležal na smrteľnej posteli. Okolo

neho sa zhromaždili jeho rehoľníbratia a desiatky

dojatých študentov, ktorých inšpiroval svojim

životom a povznášajúcimimyšlienkami.

Tí, čo boli pri ňom najbližšiemu šepkali: „Učiteľ,

keďzomrieš, postavíme na tvoj hrob mohutný

a veľkolepý kameň. Čo chceš, aby sme naň napísali?“

Starý, múdry mužmlčal. Po chvíli sa usmial

a povedal: „Napíšte: Neležím pod týmto kameňom.“

Po tieto novembrové dni sa viac spájame so zomrelými.

Síce kvôli pandémii obmedzene, ale predsa

navštevujeme cintoríny. Na hroby, v ktorých ležia telá

našich blízkych prinášame kvety, zapaľujeme sviečky

a zotrvávame v tichej modlitbe. Pri pomníku zomrelého

je dobre si pripomenúť vetu múdreho rehoľníka:

„Neležím pod týmto kameňom.“ Mysliac na to, že človek

je viac ako len telo.

Staroveký grécky filozofSokrates bol obvinený z toho,

že neuznáva štátne náboženstvo a že kazí mládež, keď ju

učí neviere v štátne náboženstvo. Sudcovia uznali

Sokrata vinným a odsúdili ho na trest smrti. Sokrates si

pokojne vypočul rozsudok a vo svojej záverečnej reči

okrem iného povedal aj tieto slová:

„Myslím si, že to, čo sa mi stalo, nielen že nie je zlo,

ale je to blaho. Smrťje buďúplne zničenie

a vytratenie sa vedomia alebo je to len premena

a presídlenie duše z jedného miesta na druhé. Keďje

smrťúplne zničenie vedomia a je podobná hlbokému

spánku bez snov, tak smrťje nepochybne blahom. Ale

keďje smrťprechodom z tohto sveta na druhý a ak je

pravda, čo sa hovorí, že sú tam všetci múdri a svätí

ľudia, ktorízomreli pred nami, či môže byťväčšie

blaho ako žiťs nimi?“ (podľa Platónovej Apológie)

Sokrates žil niekoľko storočí pred Kristom a aj on si už

uvedomoval, že bytie človeka nemusí smerovať k zániku,

ale k premene a pokračovaniu.

Pán Ježiš potvrdzuje jeho domnienku, keďvo svojom

učení poukazuje na hodnotu večného života. Svoj vlastný

odchod z pozemského života charakterizuje slovami:

„Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte

aj vo mňa. Vdomemôjho Otca jemnoho príbytkov.

Keby to taknebolo bol by som vám povedal, že vám

idem pripraviťmiesto?! Keďodídem a pripravím

vámmiesto, zasa prídem a vezmem vás ksebe, aby

ste aj vy boli tam, kde som ja.“ (Jn 14, 1-3)

A apoštol Pavol dodáva:

„Veďvieme, že keďsa tento stánok– náš pozemský

dom rozpadne, máme od Boha príbytoknie rukou

zhotovený, ale večný dom v nebi.“ (2 Kor 5,1)

Prežívame dušičkový čas i obdobie pandémie a možno

si viac uvedomujeme svoju pominuteľnosť. Nech tieto

myšlienky sú pre nás povzbudením v smútku za

zosnulými, že oni ďalej žijú a to nielen v našom srdci.

Nech tieto slová vyženú z nášho srdca strach pred

smrťou, ktorá vedie do ničoty. Nech nás naplnia nádejou,

že život bude pokračovať aj po smrti a zomrieť tomuto

svetu, znamená narodiť sa pre nebo, opustiť pozemskú

rodinu, značí začleniť sa do nebeskej rodiny.

Váš duchovný otec Emil

SPOMIENKANAVŠETKÝCHVERNÝCH ZOSNULÝCH
PRÍHOVOR



Úplné odpustky pre zomrelých veriacich
bude možné tento rok kvôli pandémii
koronavírusu získaťpočas celého
novembra. Vyplýva to z dekrétu
Apoštolskej penitenciárie. Vyšla
v ústrety žiadostiam biskupov
zmnohých oblastí sveta postihnutých
koronavírusom.

Apoštolská penitenciária s osobitným
poverením pápeža Františka
ustanovila, že tohto roku úplné
odpustky pre tých, ktorínavštívia
cintorín a pomodlia sa za zosnulých,
ktoré bežne platia len pre dni od 1 . do
8. novembra, môžu byťpresunuté na
ďalšie dni, aždo konca novembra.
Tieto dni, dohromady osem, si veriaci
môžu ľubovoľne vybraťa nemusia
súvisle nasledovaťza sebou. Súvisí to
so zaistením bezpečnosti veriacich.

Dekrét s podpismi hlavného
penitenciára kardinálaMaura
Piacenzu a regensaMons. Krzysztofa
Nykiela hovoríaj o úplných
odpustkoch z 2. novembra, pri
príležitosti Spomienky na všetkých
verných zosnulých, ktorémôžu 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 nasledujúcu nedeľu
alebo na sviatokVšetkých svätých, ale
aj na iný deň v mesiaci november,
podľa slobodného rozhodnutia
jednotlivých veriacich.

Okrem toho starí, choría všetci, ktorí
z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať
z domu, a to aj z dôvodu obmedzení
nariadených verejnou autoritou v čase
pandémie, môžu získaťodpustky
na diaľku. Stačíak sa v duchu spoja
so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu
sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom
splniťakonáhle to bude možné tri
ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná
spoveď, sväté prijímanie amodlitba na
úmysel Svätého Otca) a pred obrazom
Pána Ježiša alebo Panny Márie
sa pomodlia zbožne modlitby
za zosnulých.

Môžu to byťnapríklad ranné chvály
alebo vešpery z Liturgie hodín
za zosnulých, svätý ruženec, korunka
Božieho milosrdenstva alebo iné
modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci

radi modlia, alebo sa zahĺbia
do meditačného čítania jedného
z evanjeliových úryvkov ponúkaných
v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú
skutokmilosrdenstva, obetujúc Bohu
bolesti a útrapy vlastného života.

Apoštolská penitenciária v dekréte
zároveň veľmi prosí, aby všetci kňazi,
vybavenínáležitými fakultami,
sa zvlášťveľkodušne venovali
vysluhovaniu sviatosti pokánia
a rozdávaniu svätého prijímania
chorým. Kardinál Piacenza aMons.
Nykiel pripomínajú aj platné
usmernenia v Nóte ohľadom sviatosti
zmierenia v aktuálnej situácii
pandémie z 19. marca.

Napokon, keďže dušiam v očistci
sa pomáha prostredníctvommodlitieb
veriacich a osobitne obetou Bohu
milou na oltári, všetci kňazi sú
naliehavo vyzvaní, aby na Spomienku
na všetkých verných zosnulých slúžili
tri razy za deň svätú omšu.

spracované podľa tkkbs.sk

V čase zákazu vychádzania – od 24. októbra
do 1. novembra 2020 – sa pozastavia aj verejné slávenia
bohoslužieb. Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský tak
reagoval na viaceré otázky veriacich, kňazov i
zasvätených, ktorí sa ohľadom oznámeného zákazu
vychádzania obrátili na Tlačovú kanceláriu KBS.

V tejto súvislosti prinášame plné znenie vyjadrenia
predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:

„Vzhľadom naUznesenie vlády Slovenskej republiky
z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu
a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020
do 1 . novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné
pozastaviťverejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti
obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzeniamá všakaj
naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva
a krst. Tieto obrady samôžu verejne sláviťpodľa doteraz
platných pravidiel.
Čo sa týkamnohých konkrétnych, praktických otázok,

ktoré kňazi aj veriaci kladú, treba povedať, že v danej
situácii nie je možné daťvšetky presné odpovede. Je však
potrebné, aby sa každý oboznámil s platnými pravidlami,
a na ich základe kňazi zvážili ako prakticky vyjsť

v ústrety konkrétnej pastoračnej potrebe. Ohľadom častej
otázky súkromnej modlitby jednotlivcov: úplné zatvorenie
chrámov nebolo nariadené, nemožno všakkonaťspoločné
podujatia.
Vostatných veciach kňazov prosím o aplikovanie

pastoračnej múdrosti, s primeranou obozretnosťou, keďže
situácia v spoločnosti je vážna. Ak by sa v konkrétnom
prípade ukázalo, že určitú vec nemožno kvôli zákazu
vychádzania robiťtakým spôsobom, pre aký sa kňaz
rozhodol, treba s pokojom a bez hádky prijaťupozornenie
poriadkových zložiek, vysvetliťdobrý úmysel konania,
a následne sa zariadiťpodľa ich pokynov.“

Pre pandémiu bude možné získať „dušičkové“
odpustky celý november.

Týmito usmerneniami sa riaďme aj v našej Košickej
arcidiecéze. Buďme trpezliví.

S pozdravom a požehnaním

+ Mons. Bernard Bober
arcibiskup-metropolita
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BISKUPI ZNOVUVYHLÁSILI

PRÍSNY PIATKOVÝPÔST
ZA ODVRÁTENIE KORONAVÍRUSU

Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný
piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu.
Urobili tak na 97. plenárnom zasadaní Konferencie
biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo
prostredníctvom internetu 26. a 27. októbra 2020. Zároveň
veriacich pozývajú modliť sa pravidelne „Modlitbu za
Slovensko“.

V tejto súvislosti prinášame vyjadrenie predsedu KBS
Mons. Stanislava Zvolenského:
„Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem

po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú
Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie
pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú
celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa
počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako
sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa
zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz
za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiťmenší pokrm,“
povedal arcibiskup Zvolenský.
„Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch

pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a
almužnu. Tieto dva spôsobymôžu využiť aj tí, pre ktorých
zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst.
V týchto časoch, keďnaši bratia a sestry žijúci na okraji
spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo
potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať
viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať
almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť,
aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí
biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu
modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi
všetkými veriacimi,“ dodal predseda Konferencie
biskupov Slovenska.

MODLITBA ZA SLOVENSKO

VŠEMOHÚCI BOŽE, OTČE,
TVOJ SYN NÁS UISTIL, ŽE AK ŤA BUDEME O NIEČO

SPOLOČNE PROSIŤ V JEHO MENE,
SPLNÍŠ NAŠU ŽIADOSŤ.

OBRACIAME SA NA TEBA V NAŠEJ NÚDZI A UTRPENÍ,
SPÔSOBENÝMI PANDÉMIOU

A PROSÍME ŤA O ZÁCHRANU TELA I DUŠE CHORÝCH,
O MÚDROSŤ, SILU A LÁSKU PRE VŠETKÝCH,

ČO SA O NICH STARAJÚ,
O NÁDEJ A DÔVERU PRE TÝCH, ČO SA CÍTIA OHROZENÍ,
O ROZVÁŽNE, STAROSTLIVÉ A SPRAVODLIVÉ RIEŠENIA

PRE TÝCH, ČO MAJÚ
POLITICKÚ ZODPOVEDNOSŤ V ROZLIČNOM STUPNI.

POMÁHAJ NÁM, ABY SME SI UVEDOMOVALI,
ŽE SME CHORÍ A OHROZENÍ

NIELEN NA TELE, LEŽ AJ DUCHOVNE A MORÁLNE.

V SRDCIACH MNOHÝCH VYHASLA LÁSKA K TEBE
I K BLÍŽNEMU,

STALI SME SA SEBECKÝMI, BEZOHĽADNÝMI,
DALI SME SA ZOTROČIŤ

MAMONOU A NEMRAVNOSŤOU.

VLEJ DO NAŠICH OTUPENÝCH A ZASLEPENÝCH SŔDC
JAS PRAVDY A LÁSKY TVOJHO DUCHA;

DAJ NÁM POZNAŤ V ČOM SA NÁM TREBA ZMENIŤ
A POSILŇUJ NÁS, ABY SME SA K TOMU AJ ÚPRIMNE

A VYTRVALO ODHODLALI.
PREDKLADÁME TI TIETO NAŠE PROSBY AJ NA

PRÍHOVOR SEDEMBOLESTNEJMATKY TVOJHO SYNA,
KTORÚ SI NÁM DAL ZA PATRÓNKU.

S JEJ POMOCOU SA CHCEME STÁVAŤ JEDNI PRE
DRUHÝCH BRATMI A SESTRAMI A TVOJIMI SYNMI A

DCÉRAMI.

DÔVERUJEME AJ V PRÍHOVOR NAŠICH VIEROZVESTCOV,
SVÄTÝCH CYRILA A METODA, AKO AJ ICH
POKRAČOVATEĽA Z NÁŠHO ĽUDU, SVÄTÉHO

GORAZDA.
NECH NÁM VYPROSUJÚ UVEDOMENIE SI VEĽKÉHO
DARU VIERY A KRSTU A OCHOTU SNAŽIŤ SA ŽIŤ

KRESŤANSKY VNAŠEJ DOBE.

O TO VŠETKO ŤA PROSÍME SKRZE TVOJHO SYNA,
KTORÝ SA ZA NÁS OBETOVAL, VSTAL Z MŔTVYCH
A S TEBOU ŽIJE A KRAĽUJE NA VEKY VEKOV.

AMEN.

Biskupi kmodlitbe zároveň odporúčajú pripojiť
modlitbu posvätného ruženca,

čítanie Svätého písma
a konkrétne skutky lásky k blížnemu.
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Korene sviatku Všetkých svätých siahajú do
4. storočia. Vo Východnej cirkvi sa totiž už vtedy

slávila spomienka na všetkých tých, ktorípoložili svoj
život pre vieru. VZápadnej Cirkvi sa datuje vznik
spomienky na všetkých svätých na začiatok

7. storočia.

Vroku 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 8,85m. Voda, ktorá
napršídnu, je odvádzaná kanalizáciou, ktorá je

zabudovaná do podlahy. Chrámmá rovnaký priemer
i výšku – 43,29m. 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 pohanskéchrámy a oltáre. Jediný Panteón
zostal ako posledný. Zachovali ho ako kultúrnu

pamiatku. Pápež sv. Bonifác IV. nariadil, aby z neho
vyhádzali všetky pohanskémodly a premenil Panteón

na kresťanský chrám. Deň pred spomínanou
posviackou doviezli na osemnástich nádherne
vyzdobených vozoch do tohto chrámumnožstvo
relikviísvätýchmučeníkov a uložili ich do skriniek,

ktoré tam boli na tento účel pripravené.

Pápež zasvätil tento chrámPreblahoslavenej Panne
Márii a všetkým svätýmmučeníkom. Zároveň
nariadil, aby sa vo výročný deň tejto posviacky

konala slávnosťvšetkých 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 slávnosťuctievania všetkých svätých
slávila v Ríme 1. novembra. Veriaci si tým začali
pripomínať, že jemnoho svätých, ktorípočas roka
nemajú svoj sviatok. Ich spoločná oslava takzačala

spadaťna 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.

SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH



Našoumétou nemá byťkoniec, ale večnosť. Večnosťje
naša vlasť. Už od počiatku sme v nebi očakávaní.
Všetci sa rodia ako originály, alemnohízomierajú
ako fotokópie. (Carlo Acutis)

Carlo Acutis sa narodil 3. mája 1991 v Londýne. Krátko
po jeho narodení sa rodina presťahovala do talianskeho
Milána. Carlo študoval na jezuitskom lýceu. Zaujímalo ho
programovanie, vytváranie webových stránok a strihal
videá. Pre informatiku bol veľmi zapálený, jeho priatelia
a niektorí informatici z tohto odboru ho považovali
za génia.

V Carlovom živote sa naplno prejavila Božia milosť. Od
momentu prvého svätého prijímaní, vo veku 7 rokov, si
nenechal ujsť každodenné stretnutie s Ježišom vo svätej
omši. Každý deň sa modlil ruženec. Snažil sa vždy aspoň
na malú chvíľu adorovať Ježiša v Eucharistii, pretože bol
presvedčený, že tráviť čas s Ježišom v Eucharistii vedie
k svätosti. Pripravoval výstavu o eucharistických
zázrakoch, ktorá má i dnes veľký úspech v Taliansku aj
v zahraničí. Carlo hovorieval, že Božie slovo má byť naším
kompasom, ku ktorému sa treba stále vracať. Uvedomoval
si, že je potrebné žiť evanjelium konkrétnym spôsobom, aj
napriek prúdu tejto spoločnosti. Na cestu do neba však
potrebujeme aj ďalšie špeciálne prostriedky – sviatosti
a modlitbu. Pre Carla predstavuje Eucharistia stredobod
života a je jeho „diaľnicou do neba“.

Staral sa o tých, ktorí zostali bez strechy nad hlavou,
o chudobných, ktoré na svojich cestách stretával. Carlo
zomiera na leukémiu 12. októbra 2006 vo veku 15 rokoch.
Pochovaný bol v Assisi. Pred smrťou obetoval svoje
utrpenie za pápeža a celú Cirkev. Krátko po jeho smrti sa

začínajú ozývať hlasy po jeho blahorečení.
Za blahoslaveného bol vyhlásený 12. októbra 2020
v Assisi. Zázrak potrebný pre blahorečenie sa týka
uzdravenia ťažko chorého chlapca z Brazílie.

Carlo si často kládol otázku, čím to, že sú také rady
na rockové koncerty a do kina, ale žiadne rady na Ježiša
v Eucharistii? Keby ľudia vedeli, o čo prichádzajú, boli by
kostoly preplnené na prasknutie! Často opakoval, že
v Najsvätejšej Sviatosti je Ježiš prítomný úplne rovnako,
ako tomu bolo pred 2000 rokmi za čias apoštolov. Vtedy
ľudia za Ježišommuseli utekať, dnes však na nás Ježiš
čaká v ktoromkoľvek blízkom kostole. Hovorieval: „Tí,
ktorí pristupujú každý deň k svätému prijímanie, idú

priamo do neba.“

Carlo v druhých videl obraz Krista, každá osoba pre
neho bola dôležitá, bola znamením Ježišovej veľkej lásky.
Na prvé miesto vždy dával Boha a vedel, že Boh
sa nachádza predovšetkým v potrebných, opustených,
chudobných. Z vlastného vreckového kupoval veci pre
chudobných.

Svoje znalosti informatiky si nenechával pre seba, ale
delil sa o ne s kamarátmi. Aj toto je láska – jeho schopnosti
mali byť predovšetkým „pre nebo“. O tom svedčí aj
webová stránka, ktorú založil (miracolieucaristici.org).
Internet bol pre neho Božím darom a prostriedkom pre
ohlasovanie evanjelia.

Keďumieral, povedal, že mu neprekáža zomrieť tak
mladý, pretože, mu neušla ani minúta života robením
niečoho, čo by netešilo Boha. „Byťvždy blízko Ježiša, to

je môj životný plán.“
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TEENAGER NASLEDUJÚCI KRISTA

CARLO ACUTIS



KOMENTÁTORI UPOZORŇUJÚ

FILM FRANCESCO VYVOLAL POZORNOSŤ, ALE MANIPULUJE!
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Dokumentárno-biografický film Francesco rusko-
amerického režiséra Jevgenija Afinejevského vyvolal
pozornosťdomácich i zahraničnýchmédií. Vdiskusii
knemu všakzaznievajú hlasy, ktorépoukazujú
na spôsoby zrejmejmanipulácie. Ponúkame niekoľko
komentárov na túto tému.

To, čo svetovémédiá priniesli v stredu 21. októbra ako
správu o historickom obrate v učeníCirkvi
o legalizácii homosexuálnych zväzkov, sa ukázalo ako
hrubá dezinterpretácia, píše o filme vedúci Slovenskej
redakcie Vatican News P. JozefBartkovjak, SJ. Jeho
komentár zaznel vo zvukovej podobe vo vysielaníVatican
News.

Samotná americká agentúra CNA, ktorá prišla so správou,
že pápežmenídoterajšie učenie Cirkvi, na druhý deň
publikovala nový článok, v ktorom píše, žemedializované
výpovede vo filme „sú výsledkommontáže rozličných
viet z pápežovho interview a ich prezentovania ako
súvislého celku“.

Španielsky výraz „convivencia civil“vyjadruje
bývanie v spoločnej domácnosti, ale nie automaticky
partnerský zväzok. Autori však posunuli význam týmto
smerom, keďv titulkoch výraz preložili do angličtiny
právnym termínom „civil union“(civilný zväzok).
Po analýze kontextu, z ktorého sú jednotlivé úseky viet
povyberané a spojené dohromady je jasné, že pápež
v žiadnom prípade nehovorío legalizovaní
homosexuálnych zväzkov. Sústreďuje sa na niečo iné,
a to na otázku vzťahu rodičov kdieťaťu, u ktorého sa
prejavila homosexuálna tendencia. Rodičia majú túto
skutočnosťakceptovaťa dieťa zahrnúťrodinnou
láskou.

„Vyjadrenia pápeža Františka v dokumente s názvom
Francesco nie sú dôvodom na paniku pre úprimne
zmýšľajúceho katolíka, ktorý chce byťverný učeniu
Cirkvi. A rovnako nie je dôvodom na senzáciu pre
tých, ktorý chcú pápeža posadiťdo vozíka svojich
ideologických záujmov. Kiežby sme sa snažili úprimne
a bez ideologických predsudkov zamyslieťnad tým, čo
si pápež v skutočnosti myslía nevytvárali nedôveru
knemu,“píše v reakcii na film katolícky kňaz Juraj Vittek.

„Vprvom rade treba povedať, že nedávno s puncom
senzáciemedializovanévyjadrenia pápeža Františka
zachytenév novom dokumentárnom filme s názvom
Francesco režiséra Jevgenija Afinejevského sú
zostrihaním rozličných vyjadrenípápeža v rozličných
kontextoch. Sú takdobre zostrihané, že vytvárajú
dojem, že vety boli povedanév jednom krátkom
okamihu jedna po druhej. Pritom ide o rozličné
vyjadrenia krozličným témam, takže ich výsledné
zostrihanie navodzuje ešte väčšízmätok. Keďsú
potom takto prepísanéa s veľkou publicitou
zverejnenéna titulných stranáchmédiípo celom
svete, taknatoľko skresľujú skutočnémyslenie
pápeža, že vytvárajú virtuálnu realitu. To je už

od čias II. vatikánskeho koncilu bežnév mediálnom
podanídiania v Cirkvi. Je to mätúce nielen pre
sekulárneho človeka, ale aj veriacich. Je na vine
komunikácia Cirkvi, Koncilu, pápeža?O tom sa už
napísalo veľa. Zvlastnej skúsenosti v mediálnom
prostredívšakmi je jasné, že je to charakteristika
súčasnejmediálnej doby. Vidíme to aj v spoločenskej
komunikácii o takzávažných veciach, ako je
pandémia. Vtakpluralitnej spoločnosti, akou je tá
naša súčasná, sa nedá vyhnúťnedorozumeniam,
manipuláciám, konšpiráciám. Koľko čitateľov, toľko
verziíprečítaného,“dodáva v článku Juraj Vittek.

Dobremaskovanéstrihy, vytváranie nových
kontextov a uplatneniemateriálov zámerne
vypustených pri autorizácii jedného z pápežovych
rozhovorov – jedným slovommanipulácia stojí
za najnovšímmediálnym rozruchom okolo údajne
nového pápežovho prístupu krovnakopohlavným
párom, píše Johana Bronková z Českej redakcie Vatican
News.

Posolstvo o zmene prístupu pápeža Františka
khomosexuálnym párom, masívne prevzaté
svetovýmimédiami, nie je totiž záznamomnovej
pápežovej výpovede, alemontážou, ku ktorej bol
využitý veľmi dlhý (takmer 80minút) rozhovor
s mexickou novinárkou Valentinou Alazraki z mája
minulého roku. Pretože mnohí interpretovali americký
filmový dokument ako zmenumagistéria a z takto
manipulovaného filmu vyvodzujú závery o novom
pápežovom postoji, pozrime sa bližšie na pôvodný kontext
pospájaných fragmentov štyroch viet.

„Homosexuáli majú právo byťv rodine. Sú Božími
deťmi a majú právo na rodinu. Nikto nesmie byť
vylučovaný,“znie vo filme z pápežovych úst a vytvára
sa dvojznačný dojem, že by mohlo ísťo podporu tzv.
homosexuálnychmanželstiev a adopciídetítýmito
pármi. Kontext, v ktorom pápež túto vetu vyslovil, bol
celkom opačný. Hovoril o prijatídetí
s homosexuálnymi sklonmi v rodine.

Vtom istom rozhovore sa novinárka pýta tiežna iné
prípady, keďsa na verejnosťdostali výroky zdanlivo
protirečiace magistériu. Hovorío audiencii pre
španielskeho transsexuála a pápežkonštatuje, že ľudia po
stretnutís ním často povedia „viac ako im pápežpovedal“.
Dodal tiež, že si uvedomuje riziko otvorenosti voči všetkým:
„Iste, je to riziko. Všetci ľudia ale sú Božie deti, všetci
sme Božie deti. Všetci. Nemôžem nikoho odpísať.
Musím si dávaťpozor na ľudí, čo hrajú špinavú hru,
kladúmi pasce. Ale nie odpisovať… Nemôžem ani
takému človeku povedať, že jeho konanie je v súlade
s tým, čo chce cirkev. To nemôžem spraviť. Musím ale
vysloviťpravdu: „Si Božísyn a ako takého ťa Boh
miluje. Prehovor si o tom s Bohom,“povedal pápež
František v odpovedi presne rozlišujúcmedzi prijatím
človeka a schvaľovaním jeho konania, dodáva v komentári
Bronková.



1. 11., NE VŠETKÝCHSVÄTÝCH–PRIKÁZANÝSVIATOK 9:00 Nacina Ves
2. 11., PO sv. Malachiáš; Spomienka na všetkých vených zosnulých (Dušičky) 10:00 Vybuchanec

11:00 Petrovce n/L
12:00 Nacina Ves

3. 11., UT sv. Martin z Porres, rehoľník; sv. Hubert, biskup; sv Silvia 12:00 Petrovce n/L
4. 11., ST sv. Karol Boromero, biskup 12:00 Lesné
5. 11., ŠT sv. Imrich 12:00 Petrovce n/L
6. 11., PI sv. Leonard, pustovník 12:00 Nacina Ves
7. 11., SO sv. Engelbert, mučeník 17:00 Lesné
8. 11., NE 32. NEDEĽA VCEZROČNOMOBDOBÍ

sv. Bohumír, biskup 9:00 Nacina Ves
9. 11., PO Výročie posvätenia Lateránskej baziliky; sv. Teodor Studita,opát 12:00 Nacina Ves
10. 11., UT sv. Lev Veľký, pápež a učiteľCirkvi 12:00 Petrovce n/L
11. 11., ST sv. Martin z Toursu, biskup 12:00 Lesné
12. 11., ŠT sv. Jozafát, biskup a mučeník 12:00 Petrovce n/L
13. 11., PI sv. Stanislav Kostka; sv. Lívia, panna; sv. Eugen, biskup; sv. Anežka Česká12:00 Nacina Ves
14. 11., SO sv. Irmina (Irma) 17:00 Lesné
15. 11., NE 33. NEDEĽA VCEZROČNOMOBDOBÍ

sv. AlbertVeľký, biskup a učiteľCirkvi;
sv. Leopold Zbožný, markgróf 9:00 Nacina Ves

16. 11., PO sv. Margita Škótska, kráľovná; sv. Gertrúda, panna 12:00 Nacina Ves
17. 11., UT sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka 12:00 Petrovce n/L
18. 11., ST Výročie posvätenia bazilík sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov;

bl. Karolína Kózka, panna a mučenica 12:00 Lesné
19. 11., ŠT sv. Mechtilda 12:00 Petrovce n/L
20. 11., PI sv. Félix z Vailos, vyznávač 12:00 Nacina Ves
21. 11., SO Obetovanie PannyMárie 17:00 Lesné
22. 11., NE NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

sv. Cecília, panna amučenica 9:00 Nacina Ves
23. 11., PO sv. Klement I., pápež a mučeník; sv. Kolumbán, opát 12:00 Nacina Ves
24. 11., UT sv. Andrej Dung-Lak a spoločníci, mučeníci; sv. Emília 12:00 Petrovce n/L
25. 11., ST sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica 12:00 Lesné
26. 11., ŠT sv. Silvester Guzzolini, opát 12:00 Petrovce n/L
27. 11., PI sv. Virgil; bl. Bronislav 12:00 Nacina Ves
28. 11., SO sv. Rúfus, biskup; sv. Katarína Labouré 17:00 Lesné
29. 11., NE PRVÁ ADVENTNÁNEDEĽA

sv. Saturnin, biskup; bl. Alfréd, kňaz a mučeník; 9:00 Nacina Ves
30. 11., PO sv. Ondrej, apoštol 12:00 Nacina Ves
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ďalšie informácie o dianí vo farnosti nájdete na

ÚMYSLYAPOŠTOLÁTUMODLITBY NA NOVEMBER

Všeobecný: Aby bol rozvoj robotizácie a umelej
inteligencie vždy ľuďomna osoh.
Úmysel KBS: Aby sa prehlbovala naša úcta kSvätému
písmu, ktoré je prameňom zjavenia pravého Boha.

OZNAMY
Zdôvodu opatrení, prijatých na zamedzenie šírenia

koronavírusu:

– je verejnéslávenie svätých omšízakázané. Prosím veriacich

v našej farnosti, aby sa aspoň duchovne somnou spojili

každý pracovný deň o 12:00, kedy slávim svätú omšu;

– biskupi udeľujú dišpenz odúčasti na bohoslužbách v nedeľu

a vo sviatok, zároveň všakodporúčajú sledovanie svätých

omšíprostredníctvommédií(TVLux, rádio Lumen);

–nie jemožnévysluhovaťsviatosťzmierenia zvyčajným

spôsobom v prvopiatkový týždeň; akmáte odôvodnený súrny

prípad, môžete si vyslúženie sviatosti zmierenia dohodnúť

telefonicky;

– pre súkromnúmodlitbu budefarský kostol vNacinejVsi

otvorený v nedeľu v čase od 14:00do 16:00;

Odporúčamevám sledovaťfarskýweb, aby ste boli včas

informovanío zmenách, ktorésa nás dotýkajú.




