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Na spomienkovej slávnosti 50. výročia zriadenia Biskupskej synody v októbri 2015 pápež 
František povedal, že „svet, v ktorom žijeme a ktorý sme povolaní milovať a slúžiť mu, aj 
s jeho protirečeniami, si vyžaduje, aby Cirkev posilnila spoluprácu vo všetkých oblastiach 
svojej ,misie. Táto výzva k spolupráci na poslaní Cirkvi je adresovaná celému Božiemu 
ľudu. Pápež František to jasne vyjadril, keď adresoval celému Božiemu ľudu priamu vý-
zvu, aby prispel k úsiliu Cirkvi: „Každý pokrstený by sa mal cítiť zapojený do cirkevnej 
a spoločenskej zmeny, ktorú tak veľmi potrebujeme. Táto zmena si vyžaduje osobné 
a komunitné obrátenie, ktoré nám umožní vidieť veci tak, ako ich vidí Pán“. V apríli 2021 
pápež František vyhlásil synodálnu cestu celého Božieho ľudu, ktorá sa začne v októbri 
2021 v každej miestnej cirkvi a vyvrcholí v októbri 2023 plenárnym zhromaždením sy-
nody biskupov.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ SYNODÁLNEHO PROCESU
Témou synody je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“. Tri rozmery 
tejto témy sú spoločenstvo, spoluúčasť a misia. Tieto tri rozmery sú navzájom úzko pre-
pojené. Sú dôležitými piliermi synodálnej Cirkvi. Neexistuje medzi nimi žiadne hierar-
chické poradie. Naopak, každý z nich obohacuje a orientuje ostatné dva. Medzi týmito 
tromi rozmermi existuje dynamický vzťah, ktorý je potrebné vyjadriť s prihliadnutím na 
všetky tri.
Spoločenstvo: Boh vo svojej milostivej vôli spája naše národy, ktoré sú rôzne, ale majú 
jednu vieru, prostredníctvom zmluvy, ktorú ponúka svojmu ľudu. Spoločenstvo, ktoré 
tvoríme, má svoje najhlbšie korene v láske a jednote Trojice. Je to Kristus, ktorý nás zmie-
ruje s Otcom a spája nás navzájom v Duchu Svätom. Spoločne sa inšpirujeme počúvaním 
Božieho slova a prostredníctvom živej Tradície Cirkvi, zakorenení v sensus fidei, na kto-
rom máme účasť. Všetci máme svoju úlohu pri rozlišovaní a prežívaní Božieho povolania 
určeného jeho ľudu.
Spoluúčasť: Ide o výzvu zapojiť všetkých, ktorí patria k Božiemu ľudu – laikov, zasvä-
tených a vysvätených – do hlbokého a úctivého vzájomného počúvania. Toto počúva-
nie vytvára priestor na spoločné načúvanie Duchu Svätému a usmerňuje naše túžby na 
prospech Cirkvi tretieho tisícročia. Spoluúčasť je založená na tom, že všetci veriaci sú 
kvalifikovaní a povolaní slúžiť si navzájom prostredníctvom darov, ktoré každý dostal od 
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Ducha Svätého. V synodálnej Cirkvi je celé spoločenstvo v slobodnej a bohatej rozmanitosti 
svojich členov povolané spoločne sa modliť, počúvať, analyzovať, viesť dialóg, rozlišovať 
a poskytovať rady, aby sa mohli prijímať pastoračné rozhodnutia, ktoré čo najviac zodpovedajú 
Božej vôli (CTI, Syn., 67 – 68). Je potrebné vyvinúť skutočné úsilie, aby sa zabezpečila účasť 
tých, ktorí sú na okraji alebo sa cítia vylúčení.
Misia: Cirkev existuje preto, aby evanjelizovala. Nikdy nemôžeme byť zameraní len sami na 
seba. Naším poslaním je svedčiť o Božej láske v celej ľudskej rodine. Tento synodálny proces 
má hlboký misijný rozmer. Jeho cieľom je umožniť Cirkvi lepšie svedčiť o evanjeliu, najmä 
s tými, ktorí žijú na duchovných, sociálnych, ekonomických, politických, geografických a exis-
tenčných perifériách nášho sveta. Synodalita je tak spôsobom, ktorým Cirkev môže plodnejšie 
plniť svoje evanjelizačné poslanie vo svete ako kvas v službe príchodu Božieho kráľovstva.

DUCHOVNÁ  OBNOVA
V  dňoch 23.-24. október 2021 sa 
v našej farnosti uskutočnila duchovná 
obnova pod vedením bratrov do-
minikánov, ktorí okrem iného prišli 
k nám, aby spustili reorganizáciu ru-
žencových bratstviev v našej farnosti. 
Reorganizácia Ružencového bratstva 
( RB ) pozostáva z nového zápisu 
všetkých členov RB, ale aj tých, ktorí 
by radi do RB vstúpili. V  každom 
kostole je v týchto dňoch  k dispozícii 
pre každého záujemcu  Prihláška čle-
na RB. Záujemca prihlášku vyplní a 
rozhodne sa pre formu členstva v RB
(poznáme tri formy: Živý, Svätý 
a Večný ruženec), ktorú na prihláške 
označí krížikom. Vyplnenú prihláš-
ku potom anonymne odovzdá do 
vopred určenej a označenej schránky
(krabice), ktorá je pri východe 
z kostola..

Pobožnosti na cintoríne 1.11.2021: Kochanovce 11:30 hod, Lackovce 11:30 hod. 
OZ Podaj ruku nás všetkých pozýva zapojiť sa do dobrovoľnej zbierky: Darujte ponožky! Drobnos-

ťou by sme radi obdarovali ľudí, ktorí sú v ťažších životných podmienkach. Na tento účel je priprave-
ná vo farskom kostole vzadu pri východe kartónová krabica. Ďakujeme. 

Zbierka na Misie: Humenné: 1.324,31 €, Kochanovce 410 €, Lackovce 200 €.  Pán Boh zaplať za milodary. 
Spomienku na všetkých verných zosnulých zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clu-
nyjských mníchov sa táto spomienka behom 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi 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.
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätá spoveď (krátko predtým alebo 

potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého otca (stačí Otče náš, Zdravas 
a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. 

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu 
privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie obvyklé 

podmienky. Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa 
týka viny… Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy 
čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky… získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých 

(KKC 1471).
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