
KRISTUS KRÁĽ
Dnes, v poslednú nedeľu liturgického roka, slávi-
me slávnosť nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa celého 
vesmíru. Z evanjelií vieme, že Ježiš odmietol titul 
kráľa v jeho politickom zmysle, teda „vládcu národov“ 
(Mt 20, 25-28). 
Dnešné evanjelium vykresľuje univerzálnu kráľovskú 
hodnosť Krista ako sudcu veľmi pekným podoben-
stvom o poslednom súde, ktoré sv. Matúš umiestnil 
bezprostredne pred rozprávanie o umučení (25, 31-46). 
Použité obrazy sú jednoduché, jazyk ľudový, posolstvo 
je však veľmi dôležité. Ide o pravdu o našom konečnom 
osude a o kritérium, podľa ktorého budeme súdení. 
,Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný 
a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma  ̀(Mt 25, 35) atď. Kto by nepoznal tento 
úryvok? Je súčasťou našej civilizácie. Poznačil dejiny kresťanských národov a ich kultúr: hie-
rarchiu hodnôt, inštitúcie, mnohé sociálne a dobročinné diela. Kristovo kráľovstvo naozaj nie 
je z tohto sveta, privádza však k zavŕšeniu všetko dobro, ktoré vďaka Bohu existuje v človeku 
a v dejinách. Ak uskutočňujeme lásku k nášmu blížnemu v súlade s evanjeliovým posolstvom, 
dávame tak priestor pôsobeniu Boha a jeho kráľovstvo sa uskutočňuje uprostred nás. Ak, 
naopak, každý myslí iba na vlastné záujmy, svet zákonite musí spieť k zániku.
Drahí priatelia, Božie kráľovstvo nie je otázkou vonkajších okázalostí, ale - ako píše apoštol 
Pavol - je to ,spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom  ̀(Rim 14, 17). Pánovi leží na srdci 
naše dobro, teda, aby každý človek mal život a zvlášť aby tí ,najmenší  ̀mohli mať účasť na 
hostine, ktorú Pán pripravil pre všetkých. Preto nemožno pokrytecky hovoriť ,Pane, Pane` 
a zároveň nedbať na jeho prikázania (Mt 7, 21). Boh prijíma do večného kráľovstva všetkých, 
ktorí sa deň čo deň usilujú uskutočňovať jeho slovo v praxi. Preto Panna Mária, najpokor-
nejšia zo všetkých stvorení, je v jeho očiach tou najväčšou a je Kráľovnou sediacou po pravici 
Krista Kráľa. Zverme sa aj my jej nebeskému orodovaniu so synovskou dôverou, aby sme tak 
mohli uskutočňovať naše kresťanské povolanie vo svete.“

- Benedikt XVI. -

ZÁZRAČNÁ MEDAILA 190 ROKOV
Svätý Otec František pri príležitosti 190. Výročia od zjavení Panny Má-
rie sv. Kataríne Labouré posvätil sochu Panny Márie zázračnej medaily, 
ktorá bude putovať po talianskych komunitách Vincentínskej rodiny.
Nepoškvrnená Panna Mária, toto tvoje meno nám bolo zjavené 27. novembra 
1830. Ďakujeme ti za dar tvojej medaily. Pomôž nám, aby sme jej posolstvo - 
tak ako svätá Katarína Labouré, vedeli žiť každý deň.
Nestačí teda len medailu prijať, ale máme povinnosť splniť jej posolstvo. No-
siť medailu znamená dať Márii prístrešie v našom srdci, vziať si ju k sebe 
domov a vrúcne sa modliť: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, 
ktorí sa k tebe utiekame!“



PRE VŠETKÝCH
Ježiš je dokonalým človekom. V ňom sídli plnosť 
Božstva. Poslaný Otcom jemu bola daná všetka 
moc, na nebi na zemi.
On je  hlava a Boh v ňom videl všetkých  ľudí. 
Je skutočne kráľom, ale, ako sa hovorí v prefá-
cii, jeho kráľovstvo je z „pravdy a života, svätosti 
a milosti, s spravodlivosti, lásky a pokoja“.
Všetky národy sveta sú pozvané do tohto kráľov-
stva a Kristus bol poslaný pre všetkých. 
Kde je pravda a život, svätosť a milosť, spravodli-
vosť, lásky a pokoj, tam je i jeho kráľovstvo. 
Musíme prevrátiť naše myslenie, uzatvorené do 
pojmu „kresťanstvo - sekta“, „my a oni“, čo mohlo 
byť užitočné v iných časoch, ale už nezodpovedá 
dnešnej historickej situácii.
Viditeľná Cirkev uskladňuje celé posolstvo, poklad milosti a sviatostí, ale účinko-
vanie Krista sa nezastavuje pri nej. Každý človek, ktorý príde na tento svet, je 
osvietený Kristom a ním pripravovaný na čoraz svetlejšie zjavenie. Preto je Kris-
tus kráľom každého národa a vládcom všetkých ľudí. 
Nemyslime viac na odtrhnutie, ktoré spôsobila nenávisť, či aspoň neuznanie, po-
výšenecké správanie, nepochopenie, niekedy nespravodlivosť a nedostatok lásky.
Všetko musíme vidieť vo svetle veľkého kráľovstva, ktoré sa neustále rozvíja do 
hĺbky a do šírky, sympatia voči všetkým národom, otvorenosť voči všetkým ľu-
ďom, hľadanie pravdy v celom rozsahu.

CELÝ NOVEMBER PRE DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA 
MESIAC NOVEMBER

- Carlo Carretto: Kráčajme cestou lásky -

Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, je predĺže-
ná možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich celý mesiac november, 
a tomu sú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpeč-
nosť veriacich. Z poverenia Svätého Otca to umožnila formou dekrétu Apoštolská 
penitenciária, ktorá tak vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí 
sveta postihnutých koronavírusom.
Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, kto-
ré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie 
dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia 
súvisle nasledovať za sebou.

V Dekréte sa hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spo-
mienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navští-
via 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 
sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného 
rozhodnutia jednotlivých veriacich.
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z 
domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandé-
mie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom 
Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné 
tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na 
úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia 
zbožne modlitby za zosnulých.
Môžu to byť napríklad 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 skutok 
milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.
Dušiam v očistci sa pomáha prostredníctvom modlitieb veriacich a osobitne obe-
tou Bohu milou na oltári. Dušičkové odpustky máme rozšírenú možnosť získať 
kvôli pandémii počas celého mesiaca november.

VŠEOBECNÝ  ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA: 
„Aby bol rozvoj robotizácie a umelej inteligencie vždy ľuďom na osoh“.

ÚMYSEL SLOVENSKÝCH BISKUPOV: 
„Aby sa prehlbovala naša úcta k Svätému písmu, ktoré je prameňom zjavenia 
pravého Boha“.

 - Zdroj: Slovenská redakcia VR -
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