
Poverello

Minulú nedeľu nám zaznelo Ježi-
šovo napomenutie: „Bdejte, lebo neviete dňa

ani hodiny.“ (Mt 25,13) Ako máme bdieť? Ako
premietnuť túžbu po konečnom stretnutí
s Pánom do konkrétneho konania? Ježiš nás
to učí dnešným podobenstvom. Bohatý člo-
vek na čas odchádza a zveruje sluhom dačo,
čo sa majú pokúsiť zveľadiť.

„Jednému dal päť talentov, dru-

hému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa

jeho schopností, a odcestoval.“ (Mt 25,15)

za „málo“ získame „mnoho“

Ten človek je obrazom Boha, ktorý
dáva človeku dôveru a tiež nachádza radosť
v tom, že každému z nás dáva dary. A tieto
dary nedáva len tak náhodne, ale dáva ich
s ohľadom na schopnosti jednotlivých osôb,
lebo najlepšie vie, čo sme schopní prijať
a uniesť.

Pre každého z nás je preto veľmi
dôležité rozpoznať a s vďačnosťou prijať
Božie dary, lebo oni sú nám dané pre naše
osobné dobro. Je preto nesprávne porovná-
vať prijaté dary s tým, čo dostali ostatní. Je
na nás, čo so svojimi darmi urobím, ako s
nimi naložím.

„Správne, dobrý a verný sluha; bol

si verný nad málom, ustanovím ťa nad mno-

hým: vojdi do radosti svojho pána.“ (Mt 25,21)

Keď liturgia vybrala tento text teraz, v závere

liturgického roka, jasne v tej odmene mô-
žeme vybadať podiel na eschatologickej sláv-
nosti, na hostine v Božom kráľovstve.

Keď porovnáme to veľa, čo ako od-
menu môžeme dostať, s tým, čo sa od nás
teraz žiada, tak vidíme obrovský nepomer.
Ale aj to málo, čo od nás Pán žiada, je pod-
statné. To, čo mi teraz v tomto živote robíme
je tak významné, že bez toho „mála“ by sme
potom nemohli dostať ako odmenu to
„mnohé“, čo Pán sľúbil.

Evanjelium hovorí aj o opačnom
princípe, totiž že ten, kto neinvestuje svoje
vlohy, ten o ne nakoniec nevyhnutne príde a
tak svoj život premárni.

Kto je teda bdelý? Ten, kto sa s
vďačnosťou veľmi snaží o to, aby čo najlepšie
využil to „málo“, čo má k dispozícii. 

Marcel Puškáš, kaplán
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Prvý svetový deň chudobných
Dnešnú nedeľu 19. novembra sa slávi Prvý svetový deň chudobných. Tento

deň je naplnením želania pápeža Františka, ktoré vyjadril na konci Jubilejného roka, kedy
celé kresťanské spoločenstvo pozval podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, kto-
rých dôstojnosť je pošliapavaná. 

Pápežská rada pre novú evanjelizáciu ako organizátor podujatia v tlačovej správe
informuje, že viac ako 4000 núdznych z celého sveta spoločne  s dobrovoľníkmi, ktorí sa
im venujú sa v tento deň zúčastní na svätej omši s pápežom Františkom v Bazilike sv.
Petra o 10.00 hodine. Po jej skončení je 1500 z nich pozvaných na slávnostný obed so
Svätým Otcom, ostatní majú obed zabezpečený v rôznych jedálňach, seminároch a cir-
kevných kolégiách v Ríme. Pri obede s pápežom Františkom v priestoroch auly Pavla VI.

bude hostí obsluhovať 40 diakonov rím-
skej diecézy a približne 150 dobrovoľní-
kov z farností ďalších diecéz.

Známe je už aj menu s typickými
sardínskymi haluškami „gnochetti“, te-
ľacím mäsom s kukuričnou „polentou“
a brokolicou, a na záver ku káve aj „ti-
ramisu“. Na spoluorganizovaní Sveto-
vého dňa chudobných sa podieľajú
rôzne dobrovoľnícke organizácie, medzi
inými aj rímska Charita, komunita sv.
Egídia, Maltézski rytieri, Komunita Jána
XXIII. a Vincentínski dobrovoľníci.

Medzi prípravnými akciami, ktoré prebiehajú tento týždeň v Ríme stojí za zmienku soli-
dárna zdravotná starostlivosť. Všetci núdzni môžu tento týždeň od pondelka do nedele
blízko Vatikánskeho námestia absolvovať zadarmo lekársku prehliadku. V piatich mobil-
ných ambulanciách s lekármi a dobrovoľnými zdravotnými sestrami Červeného kríža im
v čase od 9.00 do 16.00 zabezpečia aj odbery a odborné vyšetrenia, zvlášť srdcové, kožné,
infekčné a gynekologické.

V predvečer Svetového dňa chudobných, v sobotu večer o 20.00 bola v Bazilike
sv. Vavrinca za hradbami modlitbová vigília za všetkých dobrovoľníkov, ktorí každodenne
v tichosti a nenápadnosti prinášajú pomoc a radosť mnohým chudobným. Pri príležitosti
1. svetového dňa chudobných Pápežská rada pre novú evanjelizáciu pripravila aj pasto-
račnú brožúrku v šiestich jazykoch s názvom „Nemilujeme slovami, ale činmi“.

Zdroj: TKKBS



1. Na upratovanie farského kostola k nasledu-

júcej nedeli prosíme rodiny vasiľovú, vaľu-

šovú a Štefankovú. Zároveň vyslovujeme

vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej

nedeli.

2. Na potreby kostola daroval Bohu známy

50,- € a bohu známa 20,-€. Úprimná vďaka

za finančné dary.

3. Zbierka na pomoc Charitnému domovu,

ktorá bola minulú nedeľu bola vo výške

505,63,-€. 

4. V utorok po večernej sv. omši bude v Kate-

chetickej miestnosti biblické stretnutie. 

5. Na budúcu nedeľu  je slávnosť krista

kráľa. Po všetkých sv. omšiach (vo farskom,

ako aj filiálnych kostoloch) bude pred vystave-

nou Sviatosťou Oltárnou modlitba zasvätenia

ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Je-

žišovmu. Pri tejto modlitbe môžeme získať za

obvyklých podmienok úplné odpustky.

6. Do pozornosti vám dávame naše celodie-

cézne rekolekcie ku cti sv. ondreja, patróna

našej košickej arcidiecézy, ktoré sa uskutočnia

nasledujúcu sobotu 25.novembra o 10.00

hod. v košickej katedrále sv. Alžbety. Všetci

sme pozvaní.

Sviatosť manželstva 

si chcú vyslúžiť 

lukáš murín

a  dominika sotáková

ohlasujú sa tretíkrát

Zahŕňte týchto mladých 
do svojich modlitieb.

svätá katarína alexandrijská, 
panna a mučenica

Pôvod mena z gréčtiny : katharos
– čistý, bez škvrny, pravý, mravný. Pochá-
dzala z Alexandrie z kráľovského rodu. Bola
krásna a vzdelaná. Jej veľkou chybou bola
pýcha. 

Pri jednej príležitosti jej neznámy
starec povedal, že jej ženíchom je Ježiš Kri-
stus. Tento zážitok spôsobil, že sa hlboko
zamyslela nad svojím životom. Zoznámila
sa s kresťanským učením a dala sa pokrstiť.
Cisárovi Maximiliánovi vysvetlila, že po-
hanskí bohovia sú bezduchými modlami.
Cisár priviedol ku konfrontácii päťdesiat naj-
lepších filozofov, ktorých naplnená Duchom
Svätým presvedčivo porazila a mnohých pri-
viedla ku kresťanstvu. Vtedy mala 18 rokov.
Rozhnevaný cisár ju odsúdil na hlad, muče-
nie, lámanie na kolese. Jej modlitba spôso-
bila, že počas mučenia na kolese zostúpil
anjel a zariadil, že koleso sa rozpadlo v ru-
kách kata. Nakoniec bola sťatá. 

Podstúpila mučenícku smrť v ro-
koch 311 – 313. Relikvie sa nachádzajú v
kláštore na úpätí hory Sinaj. Spolu so svä-
tou Barborou a Margitou patrí medzi tri
sväté panny a medzi štrnásť pomocníkov v
núdzi. 

V ikonografii je zobrazená v kráľov-
skej korune, s mučeníckou palmou v ruke.
Jej atribútmi sú anjel, Dieťa Ježiš, ktoré jej
zakladá na prst prsteň ako snúbenici, filo-
zofi, s ktorými viedla dišputu, palmová vet-
vička, koleso, koruna v rukách, kríž, kniha,
meč, blesk. Je patrónkou železničiarov.

Lucia Horná

liturgický program na 33. týždeň cez rok

Filiálky Po ut St Št Pi So ne

vt dlhé 18.00 18.00 9.30

rod. oblasť 11.00

deň lIturGIcký  kalendár Čas ÚmYslY

Po
20. 11.

Pondelok
33. týŽdňa cez rok

(1Mach 1,10-64; Ž 119; Lk 18,35-43)

6.30

18.00

+ Pavol

+ Mária, Jozef Valčoví

ut

21. 11.

obetovanIe PannY márIe

Spomienka

(Zach 2,14-17; Ž Lk 1; Mt 12,46-50)

6.30

18.00

+ Pavel

Poďakovanie za 58 rokov
manželstva – Anna a Juraj

st

22. 11.

sv. cecílIe, PannY 
a muČenIce, Spomienka

(1Mach 7,1-31; Ž 17; Lk 19,11-28)

6.30

18.00

+ Ladislav

ZBP Zuzana – 18 rokov života
(sv. omša za účasti detí)

Št

23. 11.

Štvrtok
33. týŽdňa cez rok

(1Mach 2,15-29; Ž 50; Lk 19,41-44)

6.30

18.00

ZBP Lucia, Slavomír s rodinou

+ Juraj, Zuzana

Pi

24. 11.

sv. ondreJa dunG-laka,

kňaza, a sPoloČníkov,

muČeníkov, Spomienka

(1Mach 4,36-59; Ž 1Krn 29; Lk 19,45-48)

6.30  

18.00

+ Jana, Miroslav

+ Anna, Štefan Šimkoví
(sv. omša za účasti mládeže)

so

25. 11.

sv. katarínY aleXandrIJskeJ,
PannY a muČenIce, ľub. spom.

(1Mach 6,1-13; Ž 9; Lk 20,27-40)

7.00

18.00

+ Alžbeta, Vincent

ZBP Michal s rodinou

ne

26. 11.

trIdsIata Štvrtá nedeľa 
v cezroČnom období

nedeľa krIsta kráľa

(Ez 34,11-17; Ž 23; 1Kor 15,20-28; 
Mt 25,31-46)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Ján

+ Martin, Margita

ZBP Martin a Zuzana 
(novomanželia)

+ Ladislav

nedeľa  26.11.2017 8.00 9.30 11.00 18.30

sobota  Ivanko
Ivanková

Uriga
Josipočuková

Benčo
Fecenková

Josipčuk
Antolíková

Babej
Babejová

lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy Svätec týždňa




