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Presne o tom je najnovšia exhortácia 
pápeža Františka Gaudete et exsul-

tate O povolaní k svätosti v súčas-

nom svete. Svätý Otec nás všetkých 
pozýva k svätosti, vysvetľuje, čo je 
svätosť, čo sú aktuálne nástrahy  
pre jej dosiahnutie a akými pro-
striedkami ju dosiahnuť. Svätým 
nemá byť len úzke percento mimo-

riadne obdarených ľudí, k svätosti je 
povolaný každý kresťan.  

SVäTOSť  
NiE jE LeN  

PrE VyVOLENýCh 
 
Svätý Otec nesľubuje ľahkú cestu, ale 

námaha, ktorú na tejto ceste podstú-
pime, bude odmenená skutočným 
šťastím. František často používa 

myšlienky svätých (Tomáš Akvinský, 
Ján z Kríža, Terézia z Ávily, Terézia 
z Lisieux, Ignác z Loyoly) a ukazuje, 
ako tieto rokmi overené skúsenosti 
na ceste ku svätosti žiť v dnešnom 
svete. 

Namiesto vlastných interpre-

tácií vyberáme niektoré časti doku-
mentu, ktoré vystihujú jeho posol-
stvo. Samozrejme, pre hlbšie pocho-
penie toho, čo nám chce Svätý Otec 
povedať, je vhodné prečítať si celú 
exhortáciu. 

 

 
 

Svätosť je pre všetkých 
Každého z nás si Pán vyvolil, 

aby sme boli pred jeho tvárou svätí 

a nepoškvrnení v láske (Ef 1,4). (2) 

Na to, aby sa ľudia stali svä-
tými, nemusia byť biskupmi, kňazmi, 
rehoľníčkami, či rehoľníkmi. Veľakrát 
máme pokušenie myslieť si, že svä-
tosť je rezervovaná len tým, ktorí 
majú možnosť držať si odstup od bež-

ných zamestnaní, aby venovali veľa 
času modlitbe. Nie je to tak. Všetci 
sme povolaní byť svätými tak, že bu-

deme žiť s láskou a ponúkať vlastné 
svedectvo v zamestnaniach vše-
dného dňa, tam, kde sa každý nachá-
dza. (14) 

Netreba stratiť odvahu, keď 
človek hľadí na vzory svätosti, ktoré 
sa mu zdajú nedosiahnuteľné. (11) 
 

 
 
Čo je svätosť 

Svätosť nie je nič iné, než na-

plno žitá láska. Preto svätosť sa me-
ria podľa výšky, ktorú Kristus dosa-
huje v nás, a podľa toho ako–napo-
máhaní silou Ducha Svätého – mode-
luje celý náš život podľa jeho života. 
(21) 

https://dku.abuba.sk/node/2234


Neposvätíš sa teda bez toho, 
aby si sa telom i dušou daroval, 

a v tomto úsilí tak dal to najlepšie  
zo seba. (25) 
 
Svätosť a šťastie 

Neboj sa svätosti. Nepripraví 
ťa o silu, život či radosť. Práve nao-
pak, pretože sa staneš tým, čo mal 

Otec na mysli, keď ťa stvoril, a budeš 
verný svojmu bytiu. Závisieť od neho 
nás oslobodzuje z otroctva a pomáha 

nám spoznať vlastnú dôstojnosť. 
Uprostred tohto aktuálneho víru 
evanjelium zaznieva nanovo, aby 
nám ponúklo iný život, svätejší 

a šťastnejší. (108) 
Osoba, ktorá vidí veci také 

aké sú, nechá sa preniknúť bolesťou 
a zaplače vo svojom srdci, je schopná 
dotknúť sa hlbín života a byť sku-
točne šťastná. (76) 

 
Nástrahy svätosti 
Blahobyt a technologický pokrok 

Neustále novinky v oblasti 
technologických prostriedkov, príťaž-
livosť cestovania a nespočetné po-
nuky konzumu niekedy nenechávajú 

prázdny priestor, v ktorom by zaznie-
val Boží hlas. Všetko sa čoraz väčšou 
rýchlosťou plní slovami, povrchnými 

potešeniami a hlukmi. Tam nevládne 
radosť, ale nespokojnosť toho, kto 
nevie, prečo žije. Ako potom nespo-
znať, že potrebujeme prerušiť tento 

horúčkovitý závod, aby sme znovu 
získali osobný priestor; niekedy bo-
lestivý, ale vždy plodný, v ktorom sa 
nadväzuje dialóg s Bohom? 

Tie isté zdroje rozptýlenia, 
ktoré prenikajú súčasný život, nás 

zároveň vedú k absolutizovaniu voľ-
ného času, počas ktorého môžeme 
bez ohraničenia využívať tieto pro-
striedky, ktoré nám ponúkajú zábavu 
alebo prchavé potešenia. V dôsledku 
toho trpí vlastné poslanie, oslabuje 
sa rozhodnosť, štedrá a ochotná 

služba začína ustupovať. 

Treba nám takého ducha svä-
tosti, ktorý preniká samotu aj službu, 

intimitu aj úlohu evanjelizovať – ta-
kým spôsobom, že každý okamih 
bude prejavom lásky darovaným 
pred Pánovými očami. (29 – 31) 

Neupadnime do pokušenia 
hľadať vnútorný pokoj v úspechoch, 
v prázdnych potešeniach, v majet-

koch, v ovládaní druhých alebo 
v spoločenskom obraze.(122) 

Naproti tendencii konzum-

ného individualizmu, ktorý nás napo-
kon izoluje v hľadaní blahobytu  
bez druhých, naša cesta posvätenia 
sa nesmie prestať identifikovať s Je-

žišovou túžbou: „Aby všetci boli 
jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja 
v tebe“ (Jn 17,21) (146) 

Hedonistický konzumizmus 
sa s nami môže nepekne zahrať, pre-
tože pri obsesii zábavy sa napokon 

venujeme príliš sebe samým, našim 
právam a zúfalej snahe mať voľný 
čas na užívanie. Bude pre nás ťažké, 
aby sme sa venovali a investovali 
energiu do pomoci človeku, ktorý sa 
má zle, ak nepestujeme istú prísnosť, 
ak nebojujeme proti tejto horúčke, 

ktorú nám vnucuje spoločnosť kon-
zumu, aby nám predávala veci, 
a ktorá nás napokon mení na nespo-

kojných chudákov, ktorí chcú mať 
všetko a vyskúšať všetko. Aj konzum 
povrchných informácií a rýchlych 
a virtuálnych foriem komunikácie 

môže byť faktorom ohlúpnutia, ktorý 
nás oberá o všetok čas a vzďaľuje  
od trpiaceho tela bratov. 
 
Namyslenosť / duchovná pýcha 

Ak má niekto odpovede  

na všetky otázky, ukazuje tým, že nie 
je na dobrej ceste, a je možné, že je 
to falošný prorok, ktorý používa ná-
boženstvo na svoj prospech, na pod-
poru vlastných mentálnych a psycho-
logických špekulácií. Boh nás neko-
nečne presahuje, vždy je pre nás pre-

kvapením a nikdy s istotou nevieme, 



v ktorej historickej okolnosti ho mô-
žeme stretnúť, pretože to nie sme 

my, kto určuje čas a miesto stretnu-
tia. Kto chce mať všetko jasné a isté, 
robí si nárok ovládať Božiu transcen-
denciu. (41) 
 

Často dochádza k nebezpeč-
nému zmätku: myslieť si, že preto, že 

niečo vieme alebo dokážeme s istou 
logikou vysvetliť, už sme svätí, doko-
nalí, a lepší ako „nevedomá masa“. 

Svätý Ján Pavol nás upozornil na toto 
pokušenie „osvietených katolíkov“, 
ktorí len preto, že niečo čítali, boli  
na nejakom kurze alebo sa zúčastnili 

na nejakej obnove, nadobudnú „akýsi 

pocit nadradenosti nad ostatnými ve-
riacimi“. Avšak to, čo si myslíme, že 

vieme, by malo byť vždy motiváciou 
na lepšiu odpoveď na Božiu lásku – 
pretože „sa učíme žitím: teológia 
a svätosť sú nerozlučiteľný dvojčlen“. 
(45) 

Kresťanstvo je tu najmä 
preto, aby bolo praktizované – a ak 

sa stáva aj predmetom uvažovania, 
má to hodnotu len vtedy, ak nám to 
pomáha žiť evanjelium v každoden-

nom živote. (109) 
 

Pokračovanie v budúcom čísle 
Pápež František 

Program bohoslužieb od 28.10.2019 – 03.11.2019 

 liturgický kal. miesto čas úmysel 

Pondelok 
28.10. 

Svätých Šimona 
a Júdu, apoštolov 

Babie 17:30 ZBP Ivana s rod. 

Radvanovce 17:30 + čl. ruž. bratstva 

Hanušovce 18:00 
+ Mária, Juraj, 

Mikuláš 

Utorok 
29.10. 

 

Pavlovce 17:30 
ZBP Andrea 
a Kristína 

Hanušovce 18:00 
+ Anna, Peter, Ján, 

Mária 

Streda 

30.10. 
 

Radvanovce  17:30 
+ členov Bohuznámej 

rodiny 

Hanušovce 18:00 
+ ZBP Timotej, 

Terezka 

Štvrtok 
31.10. 

 
Medzianky 17:30 + Ján, Mária, Michal 

Hanušovce 18:00 ZBP Vladimír 

Piatok 
1.11. 

Všetkých svätých 
(slávnosť) 

Hanušovce 07:30 + Ladislav, Hedviga 

Radvanovce 07:30 + Jozef, Mária, Margita 

Pavlovce 09:00 
+ čl. Bohuznámej  

rodiny 

Babie 10:30 Za farnosť 

Hanušovce 10:30 + Marianna Frajtková 

Sobota 
2.11. 

Všetkých verných  
zosnulých  

(spomienka) 

Hanušovce 07:30 

Omše 

za verných  
zosnulých 

 

Medzianky 07:30 

Babie 09:00 

Pavlovce 09:00 

Hanušovce 10:30 

Radvanovce 18:00 



Nedeľa 
3.11. 

31.nedeľa  

v Cezročnom 
období 

 

Hanušovce 07:30 + čl. ruž. bratstva 

Babie 09:00 
+ Pavol Gazda, 

5. výr. smrti 

Pavlovce 09:00 ZBP rod. Birošová 

Medzianky  10:30 
+ čl. RB. Bohuzná-

mych rodín 

Hanušovce 10:30 ZBP Ján, Martin 

 

„Svätosť nespočíva vo veľkom poznaní, vo veľkom rozjímaní či vo veľkom 

premýšľaní. Tajomstvom svätosti je veľmi milovať.“ (Tomáš Akvinský) 

___________________________________________________________________________________ 

 

Program bohoslužieb od 04.11.2019 – 10.11.2019 

 liturgický kal. miesto čas úmysel 

Pondelok 
4.11. 

Svätého Karola  
Boromejského, 

biskupa 

Babie 17:30 ZBP o. Martin 

Hanušovce 18:00 + Juraj, Zuzana, Anton 

Utorok 
5.11. 

 

Pavlovce 06:30 Za farnosť 

Hanušovce 18:00 
+ Jozef, Anna, 

Jozef 

Streda 
6.11. 

 
Radvanovce 17:30 ZBP Petra s rod. 

Hanušovce 06:30 ZBP o. Martin 

Štvrtok 
7.11. 

 
Medzianky 17:30 

+ členov Bohuznámej 
rodiny 

Hanušovce 18:00 + Ján, Ján 

Piatok 

8.11. 
 

Pavlovce 17:00 ZBP Alexander 

Hanušovce 18:00 + Helena, Michal 

Sobota 
9.11. 

Výročie  
posviacky  

Lateránskej 

 baziliky 

Medzianky 18:00 + Andrej a Anna 

Hanušovce 18:00 + Andrej 

Nedeľa 
10.11. 

32.nedeľa 
v Cezročnom 

období 

Hanušovce 07:30 + Ladislav, Hedviga 

Babie 09:00 
ZBP Mária Ivanová 

80. rokov života 

Pavlovce 09:00 ZBP Eva s rod. 

Radvanovce 10:30 + Juraj a Zuzana 

Hanušovce 10:30 ZBP rod. Vravcovej 
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