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Na dušičky pamätajme, z očistca im pomáhajme, 
budú nám tiež pomáhať, keď budeme skonávať.

Náuka Cirkvi o posmrtnom živote ho-
vorí, že po smrti má duša tri možnosti: buď 
odchádza do neba, do pekla alebo do 
očistca - z ktorého sa neskôr dostane do 
neba. Dňa 2. novembra si pripomíname 
všetky duše, ktoré sú ešte v očistci. Tam si 
totiž nemôžu sami pomôcť. Pomáhať im 
môžeme svojimi modlitbami a odpustka-
mi, ktoré môžeme v dňoch 1.-8. novem-
bra pre nich získať. Tieto duše síce majú 
odpustené hriechy, no v očistci si musia 
odpykať následky za hriechy, teda tresty. 
Očistec je podobný pekelným mukám, no 
existuje v ňom na rozdiel od pekla radost-
ná nádej, že po odtrpení všetkých trestov 
s istotou nasledujú nebeské radosti. Duše 
trpiace v očistci označujeme ako Cirkev tr-
piacu. Modliť sa za zosnulých je prastará 
obyčaj, ktorá existovala dokonca aj u po-
hanov. Tí vo výročný deň smrti spomína-
li na svojich zosnulých a prinášali za nich 
obety. Židia takisto konali modlitby a obe-
ty za zosnulých, napr. Júda Machabejský 
poslal do Jeruzalema dvetisíc drachiem 
striebra, aby sa v chráme konali modlitby 
a obety za odpustenie hriechov tých, kto-
rí padli v bitkách s pohanmi (Mach 2, 43-
46). Aj Pán Ježiš sa počas svojho života na 
zemi vyjadril v podobnom duchu – zmieriť 
sa už počas cesty pred súd, aby nás sudca 
neuvrhol do väzenia odpykať si celú dlžo-

bu (Mt 5, 25-26; Lk 12,58-59). Sv. Pavol vo 
svojom Prvom liste Korinťanom zase píše: 
dielo každého vyjde najavo. Ten deň to 
ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša 
dielo každého, aké je. Čie dielo, ktoré naň 
postavil, zostane, ten dostane odmenu. 
Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však 
zachráni, ale tak ako cez oheň. (1 Kor 3,13-
15). Podľa výkladu sv. Ambróza treba chá-
pať tieto slová v tom zmysle, že po smrti 
bude ešte možnosť očistenia od trestov 
za zlé činy človeka. Očistec je miesto ale-
bo stav očisťovania. V očistci sú tie duše, 
ktoré zomreli v stave milosti posväcujúcej, 
teda bez ťažkého hriechu. Každý spácha-
ný hriech má totiž následok – trest, ktorý si 
musíme odtrpieť.

 Podľa sv. Tomáša Akvinského aj ten 
najmenší trest v očistci je väčší ako naj-
väčšie utrpenie tu na zemi. Znášaním 
týchto trestov sa duša očisťuje. Každá 
duša po smrti nesmierne túži po Bohu. Aj 
hlavný trest v očistci spočíva v tom, že Ho 
nemôže uvidieť, hoci by veľmi chcela. Ďal-
ší trest je v tom, že má výčitky voči sebe 
samej, pretože tento stav si privodila sama 
svojimi pokleskami. Časť trestov si môže-
me odtrpieť už tu na zemi trpezlivým zná-
šaním ťažkostí. Okrem toho existujú tzv. 
plnomocné odpustky, ktorými môžeme 
dosiahnuť úplné odpustenie trestov.





Výročie posviacky kostola Krista Kráľa
Vo štvrtok 31.10.2019 je výročie po-

sviacky kostola Krista Kráľa. Sv. omše 
za farníkov, dobrodincov a návštevníkov 
tohto chrámu sa budú slúžiť o 7.00 hod. 
a 17.00 hod.

Potulky mestom
Kde sú v Dóme milostivé miesta? Kde 

Noemova archa? Kde je zobrazené dieťa, 
ktoré sa stalo svätcom? Kde pamiatka na 
košické zemetrasenie? Za ktorými dverami 
sa ukrýva točité schodisko? Pozývame vás 
na potulky mestom Košice na tému Menej 
známe detaily Dómu - 1.-3. novembra.

Milan Kolcun sprevádza v piatok, so-
botu a v nedeľu o 14:00, 15:30 a 17:00.  
V sobotu tiež o 12:00 a v nedeľu o 12:30.

Zoltán Balassa v piatok o 14:30, v so-
botu o 11:00 a v nedeľu o 14:30. Po maďar-
sky v sobotu a v nedeľu o 16:00. 

Vstupenky v predpredaji V Mestskom 
infocentre (oproti Dómu) alebo priamo na 
mieste pred začiatkom pred Štátnou ve-
deckou knižnicou.

Prednáška zo Starého Zákona
Teologická fakulta KU v spolupráci 

s Kňazským seminárom sv. Karola Boro-
mejského v rámci Týždňa vedy a techni-
ky na Slovensku, pripravila prednášku na 
tému: Ako Boh krotí hnev. Ozeášov Boh 
medzi hnevom a láskou k nevernému ľudu. 
S prednáškou vystúpi Dr. Miroslav Varšo, 
ktorý je samostatným vedeckým pracov-
níkom Slovenskej akadémie vied a spo-
lupracuje na projekte Teologickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave, Komentáre 
k Starému zákonu. Prednáška bude dňa 
5.11.2019 utorok a začína o 17:00 v miest-
nosti C4.

 

Farské oznamy
Sv. omše na slávnosť Všetkých svätých 

a na Spomienku všetkých verných zosnu-
lých

V deň slávnosti Všetkých svätých 
1.11.2019 budú sv. omše v našej farnosti tak 
ako v nedeľu. 

Na Spomienku všetkých verných zo-
snulých 2.11.2019 budú sv. omše v našej 
farnosti klasicky ako počas pracovné-
ho týždňa. Večernú sv. omšu o 18.00 hod. 
v katedrále, bude sláviť Mons. Bernard 
Bober, arcibiskup a bude obetovaná ako 
spomienka na zosnulých biskupov a kňa-
zov našej diecézy.

Pobožnosti na cintorínoch
V rámci dušičkového času je zvykom 

slúžiť pobožnosti a sv. omše na cintorí-
noch za duše v očistci. Program na košic-
kých cintorínoch je nasledovný:
Verejný cintorín - pri hlavnom kríži 
 sv. omša - 2.11.2019 - 15.00 hod.
Cintorín Rozália - kaplnka 
 sv. omša a pobožnosť - 1.11.2019 - 15.15 hod.
Krematórium Košice 
 pobožnosť - 1.11.2019 - 14.00 hod. 

Sv. omše na cintoríne Rozália
V kaplnke na cintoríne Rozália sa 

okrem každej prvej nedele v mesiaci 
(o 15:15 hod) slúžia sv. omše za zosnulých 
aj v dušičkovej oktáve podľa nasledujúce-
ho harmonogramu:
1. november  o 15:15 hod. + pobožnosť za 
zosnulých
2. a 3. november o 15:15 hod.
4. až 8. november o 16:00 hod.

Dušičková oktáva
Od 1.11. do 8.11. slávime tzv. dušičko-

vú oktávu. Počas nej je možné pri splne-
ní podmienok získať plnomocné odpustky 
pre duše v očistci. 

1. Veriaci , ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11.)nábožne na-
vštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery ( Verím 
v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. 

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1. 11.) až do pol-
noci určeného dňa (2. 11.). 

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, 
môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. 
novembra do 8. novembra. 

3. Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť tri podmienky: spoveď (jed-
na sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.), sv. prijímanie ( najlepšie v ten istý deň) 
a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho vo vše-
obecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

Odpustky pre duše v očistci
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Liturgický prehľad na 30. týždeň v období cez rok
Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

Ne
27.10. 30. NeDeľa V CeZRočNom obDobí

č1: Sir 35, 15b-17. 20-21
Ž: Ž 34, 2-3. 17-18. 19+23
č2: 2 Tim 4, 6-8. 16-18
ev: Lk 18, 9-14

Po
28.10.

Svätých Šimona a Júdu, apoštolov
sviatok

č1: Ef 2, 19-22
Ž: Ž 19, 2-3. 4-5
ev: Lk 6, 12-19

Ut
29.10. Utorok 30. týždňa v Cezročnom období

č1: Rim 8, 18-25
Ž: Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6
ev: Lk 13, 18-21

St
30.10. Streda 30. týždňa v Cezročnom období

č1: Rim 8, 26-30
Ž: Ž 13, 4-5. 6
ev: Lk 13, 22-30

Št
31.10. Štvrtok 30. týždňa v Cezročnom období

č1: Rim 8, 31b-39
Ž: Ž 109, 21-22. 26-27. 30-31
ev: Lk 13, 31-35

Pi
01.11.

VŠetKýCh SVätýCh
slávnosť - prikázaný sviatok

č1: Zjv 7, 2-4. 9-14
Ž: Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6
č2: 1 Jn 3, 1-3
ev: Mt 5, 1-12a

So
02.11.

Všetkých verných zosnulých
spomienka

č1: Jób 19, 1. 23-27a
Ž: Ž 27, 1. 4. 7+8b+9a. 13-14
č2: 2 Kor 4, 14 – 5, 1
ev: Jn 14, 1-6

Ne
03.11. 31. NeDeľa V CeZRočNom obDobí

č1: Múd 11, 22 – 12, 2
Ž: Ž 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13c-14
č2: 2 Sol 1, 11 – 2, 2
ev: Lk 19, 1-10
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Posun času z 3.00 hod. na 2.00 hod.
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