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Na slávnosť Krista kráľa nám

dnešné čítania ponúkajú dve veľmi odlišné

obrazy Krista ako kráľa. Prvé čítanie nám

predstavuje Boha ako pokojného pastiera,

ktorý sa stará o svoje ovečky a stále ich

vedie k sebe naspäť. Evanjelium je mu po-

dobné: Pán Ježiš ako pastier oddeľuje dobré

ovečky od zlých. Druhé čítanie nám podáva

iný obraz Krista Kráľa, a to ako všemohú-

ceho vládcu, ktorý sedí na vznešenom

tróne. Aj keď sú to iné obrazy, predsa jedná

skutočnosť je v nich rovnaká – Boh je sudca.   

Kristus Kráľ

Nie je nový obraz – Boh ako sudca

– ale asi je nám trošku vzdialený, lebo buď

vyvoláva nepokoj a strach, alebo indiferent-

nosť, pričom tak to nemá byť. Správne po-

chopená bohoslužba slova nás uvádza do

reality, že Boh ako sudca je faktický pre nás

hlbokým prameňom nádeje.   

Boh ako sudca je pre nás prame-

ňom nádeje, lebo nemôžeme žiť bez spra-

vodlivosti. Ak sa človek niekde stretne

s nespravodlivosťou, je nepokojný, frustro-

vaný, uteká od nej preč a začne hľadať spra-

vodlivosť inde. Ak chýba spravodlivosť

v spoločnosti, potom je na istej ceste

k úpadku a zániku. Ak v spoločnosti chýba

Božia spravodlivosť a Božie slovo, tak člo-

vek ju začne hľadať inde, ale ako nám dejiny

dosvedčujú, vždy to dopadne veľmi zlé.    

Takáto bola situácia v Európe v

roku 1925, kedy prvý krát Cirkev slávila sláv-

nosť Krista Kráľa. Prvá svetová vojna

poznačila Európu s bolesťou, nespravodli-

vosťou a smrťou. Kto sa neutiekal k Bohu,

dal sa strhnúť „nádejnou ľudskou spravodli-

vosťou“, ktorá sa skrývala pod rúškom reži-

mov, ktoré sa ukázali ako veľmi zlé pre

človeka. Uprostred tejto tragédie, Cirkev

stála pevne, utiekala sa k svojmu Spravod-

livému Pánovi a silne držala v rukách a v

srdci obraz Krista Kráľa.

Tam kde sa človek na ceste života

stretáva s nespravodlivosťou a bolesťou,

dnešnou slávnosťou si uvedomuje, že na tej

ceste stretáva Ježiša Krista, zbitého, sla-

bého a s krížom v rukách. Pri ňom si človek

uvedomuje, že jedine ten, ktorý si taktiež

prešiel ľudskou nespravodlivosťou a boles-

ťou, môže dokonale súcitiť s druhými, objek-

tívne kraľovať a spravodlivo súdiť. Preto je

Boží súd je pre nás hlbokým prameňom ná-

deje a aj preto držím obraz Krista kráľa

a sudcu v srdci, lebo viem, že ma nebude

súdiť ako tento svet, ale ma bude súdiť spra-

vodlivo, s milosťou a láskou. Nech vládne

Kristus Kráľ.

Kaplán Mathias
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Resp: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Sviatok Krista Kráľa
Nedeľa Krista Kráľa je poslednou nedeľou cirkevného roka a predzvesťou

blížiaceho sa Adventu. Sviatok Krista Kráľa zaviedol pápež Pius XI. a stanovil
preň poslednú októbrovú nedeľu. Po prvý raz sa nedeľa Krista Kráľa slávila na
konci jubilejného roka 1925. 

Po 2. Vatikánskom koncile bol
tento sviatok povýšený na slávnosť
a bol preložený na poslednú 34.
Cezročnú nedeľu v roku. Týmto
chce liturgia poukázať na eschato-
logický charakter slávnosti. Súčas-
ťou tejto liturgickej slávnosti na
konci cirkevného roka je zasväte-
nie celého ľudského pokolenia Naj-
svätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Slávnosť Krista Kráľa veriacim
každoročne pripomína, že Kristus
je „ Alfa a Omega, Počiatok i Ko-
niec.“ 

Už o týždeň – 3.decembra budú
kresťania sláviť prvú adventnú nedeľu, začiatok nového cirkevného roka a obdobia
duchovnej prípravy na slávenie Vianoc. Evanjelium tejto nedele sa akoby vracalo
späť na Golgotu. Na kríži, nad ktorým bol nápis „Toto je židovský kráľ“, Ježiš naj-
výraznejšie potvrdzuje, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Je to kráľovstvo
lásky, pravdy, života a svätosti. A modlitba zasvätenia ľudstva Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu pred vystavenou Oltárnou sviatosťou od začiatku bola a je obdarená
úplnými odpustkami. Biblický základ slávnosti Krista Kráľa je v Modlitbe Pána –
príď kráľovstvo Tvoje. Navyše hlavnými dôvodom Ježišovho ukrižovania bol titul
„židovský kráľ“. 

V kresťanskej ikonografii je Kristus Kráľ zväčša vyobrazovaný so žezlom
v ruke, zväčša v podobe kríža. Nielen kríž, ale už samotné slovo žezlo, vyjadruje
službu. 

Grécky výraz skeptron, pochádza totiž zo slovesa skeptesthai, čiže podo-
pierať, pomáhať. Kristus Kráľ nevlastní žezlo pyšnej moci, ktorou druhých zráža
a ponižuje, ale žezlo služby, ktorým druhých podopiera a dvíha. Druhý význam ter-
mínu skeptron je palica pútnika alebo pastiera.

Kristus Kráľ nesedí pohodlne na tróne, ale ako obetavý pastier predpove-
daný prorokom Ezechielom hľadá svoje stratené ovce, zranené obväzuje, slabé po-
silňuje. Ježiš ako pútnik neustále kráča k tým, čo ho potrebujú.

Lucia Horná



1. Na upratovanie farského kostola k nasledu-
júcej nedeli prosíme rodiny dankovičovú, Kav-
čákovú a Klacikovú. Zároveň vyslovujeme
vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej ne-
deli.
2. Na potreby kostola darovali: Bohu známa
300,-€,  tri Bohu známe rodiny po 50,- €, z krstu
Zuzany 20, € a Bohu známa rodina 30,-€.
Úprimná vďaka za finančné dary.
3. dobročinná zbierka sv. alžbety činila spolu
369,37 ,-€ (Farský kostol 289,65,-€, filiálka Dlhé
49,72,-€, filiálka Rodinná oblasť 30,-€). PBZ za
tieto finančné obety.
4. V pondelok večer po sv. omši bude stret-
nutie katechétov (vyučujúcich náboženstvo na
školách) na fare.
5. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať bu-
deme takto: 
Farský kostol sv. Františka – Pondelok až Pia-
tok ráno od 6.00 do 6.30 hod. a večer od 17.15
do 18.00 hod.
Filiálny kostol dlhé – V Piatok od 16.30 do
17.30 hod.  Filiálka R. Oblasť – štvrtok dopolud-
nia v cirk. škole.
6. adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej bude na
Prvý piatok od 15.00 hod. vo farskom kostole.
Začne modlitbou Korunky Božieho milosrden-
stva.

7. Prvá sobota v mesiaci – Fatimská sa bude
sláviť ako zvyčajne v sobotu ráno pred sv.
omšami vo farskom aj filiálnom kostole.
8. Budúcu sobotu o 9.30 hod. bude vo far-
skom kostole prvé stretnutie prvoprijímajú-
cich detí a ich rodičov. Účasť všetkých detí
a rodičov je nutná (rovnako aj katechétov, ktorí
deti vyučujú).
9. Budúca nedeľa je Prvá adventná. Požehna-
nie vašich adventných vencov bude pri kaž-
dej sv. omši. Prineste ich pred oltár (ako
zvyčajne).
10. Zároveň na budúcu nedeľu – 1. Adventnú
bude pri sv. omšiach jesenná zbierka na Cha-
ritu.

Svätý Ondrej
apoštol

Pôvod mena z gréčtiny : andreios –

mužný, statný, odvážny. Pochádzal z Betsaidy.

Bol rybárom a bratom apoštola Petra. Zo za-

čiatku bol učeníkom Jána Krstiteľa. Pod jeho

vplyvom išiel za Kristom, keď bol Kristus po-

krstený v Jordáne.

Bol prvý, ktorého Ježiš povolal za

apoštola. Po celé obdobie verejnej činnosti

Pána Ježiša patril medzi jeho najbližších. V ich

dome v Kafarnaume sa Kristus často zastavo-

val. Bol svedkom zázraku v Káne, zázračného

rozmnoženia chleba. Bol prostredníkom medzi

Majstrom a pohanmi. Po Zoslaní Ducha Svä-

tého mal Ondrej pracovať v Ponte a Bytínii

/dnes západné Turecko/ ako aj v Trácii /Bul-

harsko/ i Grécku. Tam bol 30. novembra 70

v Patras ukrižovaný dole hlavou na kríži vo

forme písmena X. Jeho relikvie pápež Pavol

VI. odovzdal ortodoxnej cirkvi v Istanbule. 

Je patrónom východnej cirkvi, mno-

hých miest, manželstiev, cestujúcich, rybárov,

rytierov, mäsiarov. Je orodovníkom zamilova-

ných, napomáha vo veciach manželstva a vy-

prosovaní potomstva. 

V ikonografii je zobrazený ako starší

muž s hustými, sivými vlasmi a husto zaraste-

nou, krátkou bradou, ako apoštol nosil dlhý

plášť, niekedy ako rybár v krátkej tunike. Atri-

bútmi svätého sú kríž svätého Ondreja vo

forme X, kniha, ryba, sieť. Svätý Ondrej je pa-

trónom našej Košickej arcidiecézy.

Lucia Horná

Liturgický program na 34. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne

Vt dlhé 18.00 8.00 9.30

rod. oblasť 11.00

deŇ LiturGiCKÝ  KaLeNdár ČaS ÚMYSLY

Po
27. 11.

PONdeLOK
34. tÝŽdŇa CeZ rOK

(Dan 1,1-20; Ž Dan 3; Lk 21,1-4)

6.30

18.00

+ Michal

+ Michal, Mária

ut

28. 11.

utOrOK

34. tÝŽdŇa CeZ rOK

(Dan 2,31-45; Ž Dan 3; Lk 21,5-11)

6.30

18.00

+ Ján, Jozef

ZBP Anna

St

29. 11.

Streda
34. tÝŽdŇa CeZ rOK

(Dan 5,1-6; Ž Dan 3; Lk 21,12-19)

6.30

18.00

ZBP Hedviga, Viliam, Nikéta

+ Štefan
(sv. omša za účasti detí)

Št

30. 11.

SV. ONdreJa, aPOŠtOLa, 
sviatok

(Rim 10,9-18; Ž 19; Mt 4,18-22)

6.30

18.00

+ Andrej

+ Ondrej, Alžbeta, Andrej

Pi

1. 12.

PiatOK

34. tÝŽdŇa CeZ rOK

(Dan 7,2-14; Ž Dan 3; Lk 21,29-33)

6.30  

18.00

ZBP Martina, František

+ Magdaléna
(sv. omša za účasti mládeže)

So

2. 12.

SOBOta

34. tÝŽdŇa CeZ rOK
(Dan 7,15-27; Ž Dan 3; Lk 21,34-36)

7.00

18.00

ZBP Peter a rod. a Ivana s rod.

+ Štefan

Ne

3. 12.

PrVá adVeNtNá Nedeľa
V rOKu „B“

(Iz 63,16-64,7; Ž 80; 1Kor 1,3-9; 
Mk 13,33-37)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Adam, Zuzana, Tomáš

+ Andrej

ZBP Martina – 40.rokov života

ZBP Mária s rodinou

Nedeľa  3.12.2017 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  Klapák
Klapáková

Ivanko
Ivanková

Babej
Babejová

Klapák
Klapáková

Gazda
Gazdová

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy Svätec týždňa




