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RÍMSKOKATOLÍCKA  CIRKEV,  FARNOSŤ  SV. CYRILA A METODA V KE – KRÁSNA 
 

 
     

MODLITBA ZA SYNODU 
 
Sme tu pred Tebou, Duch Svätý: 
zišli sme sa v Tvojom mene. 
Ty si náš pravý radca. 
Príď k nám, 
stoj pri nás, 
vstúp do našich sŕdc. 
Pouč nás, kam máme ísť, 
a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať. 
Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni, 
spôsobili neporiadok. 
Nech nás nezvedie nevedomosť. 
Daj nám dar rozlišovania, 
nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom 

a falošným ľudským ohľadom. 
Veď nás k jednote, 
aby sme nezišli z cesty pravdy a 
spravodlivosti, 
ale napredovali na púti do večného 
života. 
O to prosíme Teba, 
ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na 
všetkých miestach, 
v spoločenstve s Otcom i Synom, 
na veky vekov.  
Amen. 
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SYNODA  
      

Sedem kľúčových zásad kardinála 
Dolana pre synodálny proces 

1. Ústredné miesto Ducha Svätého 

Kardinál Dolan zdôraznil, že si musíme byť vedomí toho, že „moc a vedenie Cirkvi 
pochádza od Ducha Svätého, nie od nás samých“. 

2. Treba byť vo  svete, nie byť zo sveta 

„Aj keď žijeme vo svete, nie sme zo sveta.“ Preto americký kardinál poukazuje na 
zásady, ktorými sa riadime, že pochádzajú z Evanjelia, zo zjavenia a z celého 
učenia Cirkvi v priebehu storočí. 

3. Posvätnosť ľudského života 

Newyorský arcibiskup zdôraznil potrebu absolútneho rešpektovania princípu 
dôstojnosti každej ľudskej osoby a  posvätnosti každého ľudského života. 

4. Ježiš sprevádza svoju Cirkev 

Kardinál Dolan poznamenal, že Ježiš Kristus sprevádza hriešnych a slabých členov 
Cirkvi na ceste svetom spolu s Jeho Najsvätejšou Matkou. 

5. Pomoc najbiednejším 

Kardinál tiež zdôraznil, že na púti do nebeskej vlasti „musíme venovať osobitnú 
pozornosť tým, ktorí sú na okraji, najmä chorým, slabým, chudobným alebo tým, 
ktorí nedokážu držať krok s naším tempom“. 

6. Modlitba a sviatosti 

Arcibiskup z New Yorku pripomenul, že zdrojom nášho bohatstva je jedine viera, 
nádej, modlitba, sviatosti a Božia milosť. A že našimi jedinými nástrojmi konania vo 
svete sú milosrdenstvo, láska, radosť, veľkorysá služba a dobrý príklad, nie 
prísnosť, odsúdenie alebo pýcha. 

7. Treba byť vernými katolíkmi 

Kardinál Dolan poukázal na to, že to vlastne v skratke znamená synodalita. Sme 
verní katolíci. „Svätý Otec nás požiadal, aby sme mu pomohli, aby sa Cirkev vždy 
obrátila na tohto sprievodcu, ktorým je Ježiš Kristus, Dobrý Pastier“ - upozornil 
americký kardinál. 
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 DUŠIČKY 
 
Modlitba za duše v očistci, za ktoré sme povinní najviac sa modliť. 
„Dušičkové“ obdobie, ktoré sa blíži, je príležitosťou intenzívnejšie sa modliť za 
všetky duše našich milovaných zosnulých. Prinášame vám nádhernú modlitbu z 
knihy 100 modlitieb za duše v očistci, ktorá vám pomôže vyprosiť dušiam svojich 
drahých prepotrebné milosti. 
 
Najdobrotivejší Bože, ty chceš, aby som sa modlil za duše v očistci. Teraz som v 
duchu na všetkých svätých omšiach, ktoré sa práve slávia. Obetujem ti ich skrze 
ruky Ježiša Krista a všetkých kňazov, aby slúžili na tvoju slávu a na vyslobodenie 
duší, za ktoré som zvlášť povinný sa modliť. O to ťa chcem nielen pokorne prosiť, 
ale i všetky ich dlhy splatiť z  prehojných zásluh tvojho Syna. 
 
Obetujem ti všetku chválu, lásku, česť a vďakyvzdanie, ako i službu, ktorú ti tvoj Syn 
preukázal na zemi, ako náhradu za to, čo ti mali prejaviť duše počas svojho života, a 
ako náhradu zásluh, ktoré si zabudli nazbierať. 
 
Obetujem ti všetku usilovnosť, horlivosť a vrúcnosť, s ktorou tvoj Syn vykonával 
všetky skutky na zemi a teraz vo svätých omšiach obnovuje a tebe obetuje, na 
nápravu nedbalosti a nechuti, čo zavinili duše v službe tebe. 
 
Obetujem ti všetky čnosti, ktoré tvoj Syn dokonalým spôsobom na zemi prejavoval a  
teraz pri svätých omšiach obetuje, na odpustenie hriechov, pokleskov a 
nedokonalostí, ktorých sa dopustili duše počas pozemského života. 
 
Obetujem ti umučenie a  smrť, ktorými tvoj Syn trpel na zemi a ktoré sa pri svätých 
omšiach pripomínajú a  nám privlastňujú, na zaplatenie trestov a múk, čo tieto duše 
zavinili. 
 
Obetujem ti predrahú krv, ktorú tvoj Syn vylial na zemi a  teraz pri svätých omšiach 
obetuje, na obmytie škvŕn, ktorými sa tieto duše poškvrnili. 
 
Obetujem ti nekonečné zásluhy, ktoré tvoj Syn získal na zemi a ktoré teraz pri 
svätých omšiach hojne rozdáva a  nám privlastňuje, na vyslobodenie duší z 
ohnivého väzenia. 
 
Aby sa tvojej prísnej spravodlivosti dostalo úplného zadosťučinenia, obetujem ti 
nakoniec celý život, utrpenie, smrť i  všetky čnosti a  zásluhy Božieho Syna, jeho 
požehnanej Matky a  tvojich milých svätých a vyvolených, ktorí konali viac pokánia, 
než tieto duše zavinili. Amen. 
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SV. OMŠE  - NOVEMBER  2021 
   

DEŇ HOD. ÚMYSEL 
1. 

PO 
8.30 + MARGITA BÁBEĽOVÁ, + IGNÁC ZÁVOCKÝ 
10.30 ZA FARNOSŤ  

2. 
 UT 

7.00 + ALFRÉD BELUCH 1. VÝR. 
18.00 ZA DUŠIČKY. +JÁN HALAS 

3.ST 7.00 + SR. HELENA BODOVÁ, + JÁN, MÁRIA, JÁN ANNA KRAJŇÁK 
5. 

PIA 
18.00 + KAROL, JÁN, IMRICH 
18.00 + IMRICH, MÁRIA, FRANTIŠEK MEDVE 

6. 
SO 

8.00  
8.00 + MÁRIA, VINCENT, VASIĽ, JÚLIA 

7. 
NE 

8.30 ZBP MIROSLAV S ROD. 60RŽ 
10.30 ZA FARNOSŤ 

8.PO 7.00 + PAVOL, AGNESA GOREJ, + HELENA SEDLANSKÁ 
9. 

 UT 
  

18.00 + ŠTEFAN ŠAMUDOVSKÝ 1. VÝR. 
10.ST 7.00 + ŠTEFAN FEKETE 

12. 
PIA 

18.00  
18.00 + KATARÍNA, ONDREJ GOREJ 

13. 
SO 

8.00  
8.00 + ALŽBETA, JURAJ, MARGITA, ONDREJ 

14. 
NE 

8.30 + MÁRIA, LADISLAV HAKE 
10.30 ZA FARNOSŤ 

15.PO 7.00 + MÁRIA HALASOVÁ 10. VÝR. 
16. 
 UT 

  
18.00 + PAULÍNA TÓTHOVÁ 1. VÝR. 

17.ST 7.00 + KATARÍNA BODNÁROVÁ, + ZUZANA BARNOVÁ 
19. 
PIA 

18.00 + IRENA, FRANTIŠEK TÓTH 
18.00 + LADISLAV, JOZEF VARGA 

20. 
SO 

8.00 + ZUZANA, JÁN, PETER, ANNA, JÁN JEDINÁK 
8.00 ZBP GABRIELA 25 RŽ A ROD. KUČINSKÁ 

21. 
NE 

8.30 ZBP MÁRIA, FRANTIŠEK 50 RSŽ 
10.30 ZA FARNOSŤ 

22.PO 7.00 +ŠTEFAN FRANKO 
23. 
 UT 

  
18.00 + ALŽBETA, FRANTIŠEK, STANISLAV MIKLOŠ,+ ALŽBETA, ŠTEFAN 

TAKÁČ 
24.ST 7.00 + JÁN, VERONIKA VINC 

26. 
PIA 

18.00 + MICHAL PETRUŠ, + MICHAL, MÁRIA BODA 
18.00 + MILAN, ALŽBETA PERÚN 

27. 
SO 

8.00 + MÁRIA, ŠTEFAN, LADISLAV BÉREŠ 
8.00 + ANNA, ANDREJ MOTÝĽ, + ZUZANA, MICHAL ROGOŠ 

28. 
NE 

8.30 + Z ROD. DUCAROVEJ 
10.30 ZA FARNOSŤ 

29.PO 7.00 + MARGITA VIDOVÁ 
30. 
 UT 

  
18.00 + FRANTIŠEK BODA, + FRANTIŠEK FECKO 

 
 

 


