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Bratia a sestry. Novembrové dni sú
charakteristické niekoľkými špecifikami. Ich
úvod nás vedie na cintoríny, k hrobom na-
šich blízkych. Zároveň sa pomaly končí
ďalší cirkevný rok. Svetlo dňa sa práve tento
mesiac neustále skracuje na úkor tmy. Po-
maly sa tiež končia väčšie práce v záhra-
dách a na poliach. Zem sa akoby ukladá na
odpočinok, aby sa pre nás o krátky čas
mohla znova zobudiť a ponúknuť svoj poten-
ciál pre nový rast. 

Všetky tieto znaky by nás veriacich
mali viesť k azda najdôležitejšej otázke
nášho života: „Načo som na svete“? Hľadať
odpoveď na túto otázku sa môže zdať v
dnešnej rýchlej dobe, v ktorej riešime často
iba pragmatické otázky, ako nepodstatná. Je
to  však len zdanie. Pretože to, čo považuje
moderný človek za stratu času, je v Božích
očiach veľká múdrosť. Platí pritom aj opak,
že totiž to, za čím sa dnes v živote poná-
hľame a čo považujeme za dôležité, môže
byť u Boha absolútne bezcenné. Dávame si
otázku: „Ako mám rozlíšiť hodnotné od zby-
točného“? 

Hľadajme  Múdrosť života
Na pomoc nám prichádza Duch

Svätý skrze Božie slovo. V prvom čítaní
dnešnej nedele počúvame, že vrcholom
našej rozumnosti je to, keď premýšľame
o Múdrosti a keď ju hľadáme. Možno si po-
vieme, že to predsa robíme od malička, keď

chodíme do školy a získavame množstvo
vedomostí. Iste, poznatky sú pre nás po-
trebné. Avšak ony ešte neznamenajú sku-
točnú múdrosť. Pravou múdrosťou je totiž
hľadanie Boha. Iba Boh je totiž najvyššia
Múdrosť a jej jediný skutočný prameň. Boh
sa nám ľuďom ponúka a dáva sa nám po-
znať. Z našej strany sa ale vyžaduje, aby
sme po ňom túžili a hľadali ho. A myslím, že
práve to je pre nás často problém. Žijeme
neraz ako tie nemúdre panny z evanjelia. Pri
množstve starostí života – objektívnych, ale
aj tých, čo si vyrábame sami – zabúdame,
že „len jedno je potrebné“, ako hovorí Kri-
stus. Žiť z Božieho slova, v modlitbe počú-
vať Pána a žiť v posväcujúcej milosti.
V tomto všetkom potom dokážeme spoznať
aj hodnotu ľudí okolo nás a máme silu im
v láske slúžiť.

Nech nás teda novembrové dni
vedú k zamysleniu nad tým, kde je teraz
náš život. K otázke, či investujeme dosť síl
do našej večnosti. Veľmi pekne to hovorí
mysliteľ C.S. Lewis: „ Akonáhle prestali kres-
ťania premýšľať o budúcom svete, stratili zá-
roveň schopnosť ovplyvňovať prítomnosť.
Mierte k nebu a zem dostanete ako prémiu;
mierte na zem a nedostanete ani jedno.“ Pa-
radox, ktorý je tak často viditeľný aj medzi
nami. Modlime sa teda o pravú múdrosť ži-
vota.

Štefan Albičuk, dekan
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Resp: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

V Košiciach sa opätovne zjednotili v modlitbe za záchranu nenarodených

V meste sa konala už ôsma modlitbová vigília. Tradične pozostávala z dvoch
častí. Prvá bola pri jednom z potratových centier neďaleko vstupu do areálu Univerzitnej
nemocnice Louisa Pasteura na košickej terase. Nepretržitú modlitbovú reťaz tu počas dňa
vytvorilo okolo 100 dobrovoľníkov. 

Zástupcovia
rehoľných spoločen-
stiev, študenti aj ďalší
dobrovoľníci sa v Ko-
šiciach neďaleko ruš-
ného vchodu do
nemocnice spoločne
modlili za nenarode-
ných a ich matky.
Počas ôsmich hodín
modlitbovej reťaze
oslovili niekoľkotisíc
ľudí. 

„Dokázali sme zachovať túto reťaz pri novej nemocnici pri tom východe, z areálu
prejdú tisícky ľudí a preto sme sa práve tam postavili, niekoľko tisíc letákov sme rozdali,
okoloidúcim. Vyskytli sa i zaujímavé rozhovory, pozitívne i negatívne,” hovorí organizátor
modlitbovej vigílie Dušan Škurla.“Druhá časť modlitbovej vigílie začala svätou omšou za
život v Kostole kráľovnej pokoja na košickom Juhu. Hlavným celebrantom bol pomocný
biskup Marek Forgáč, ktorý v homílii rozvinul tému úcty k ľudskému životu. Tá nemá byť
len pasívnym akceptovaním života, ale ako najvyššiu hodnotu treba život radostne očaká-
vať a prijímať. „Ja to beriem ako samozrejmosť, si myslím, že tu ani niet o čom rozmýšľať.
Tieto aktivity podporujeme, tešíme sa tomu, že sú dobrovoľníci, že sú zasvätení že sú
kňazi, ktorí sa angažujú v tomto type aktivít a kedykoľvek máme možnosť prísť, my veľmi
radi prídeme, ja osobne takisto,” povedal biskup Forgáč. 

Po svätej omši sa zhromaždenie presunulo do areálu Univerzitnej nemocnice na
Rastislavovej ulici, po modlitbe ruženca predniesli modlitbu zasvätenia, ktorej zasvätili sna-
ženie o víťazstvo kultúry života v tejto nemocnici pod orodovanie a pomoc Panny Márie. 

(Zdroj: TK KBS)



1. Na upratovanie farského kostola k nasle-
dujúcej nedeli prosíme rodiny diľovú, Var-
govičovú, Hornú a Šimkovú. Zároveň
vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali
kostol k dnešnej nedeli.

2. Na potreby kostola daroval Bohu známa
rodina 70,-€. Úprimná vďaka.

3. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach
v našej farnosti, ako aj v celej  Košickej ar-
cidiecéze  dobročinná zbierka sv. alžbety
(na charitatívne diela pre núdznych). Vďaka
už vopred za milodary na tento cieľ.

4. Farnosť Čemerné pozýva na divadelné
predstavenie Tanečného divadla atak
s názvom „Chcela by som letieť” o ži-
vote a utrpení za vieru mučenice blahosla-
venej sestry Zdenky Schelingovej.
Predstavenie sa uskutoční dňa 24. no-
vembra 2017 (o dva týždne v Piatok)
o 19.00 hod. v Kultúrnom dome v Čemer-
nom. Vstupné – 2 €. 

Sviatosť manželstva 

si chcú vyslúžiť 

Lukáš MUrÍN

a  dominika SoTÁKoVÁ

ohlasujú sa druhýkrát

Zahŕňte týchto mladých 
do svojich modlitieb.

Svätá alžbeta Uhorská

Pôvod mena z hebrejčiny Elisheba – môj Boh je

dokonalý, Boh moja prísaha. Dcéra uhorského

kráľa Ondreja II. sa narodila v roku 1207 na Bra-

tislavskom hrade. Ako 14-ročná uzavrela manžel-

stvo s Ľudovítom IV. Bol na jej  strane, keď

majetok používala pre chudobných grófstva. V

roku 1225 Durínsko zachvátil hladomor. Alžbeta

nechala otvoriť truhly s pokladmi a sýpky, aby na-

sýtila hladujúcich. V roku 1227 sa manžel vydal

na krížovú výpravu. Ľudovít podľahol moru. 

V roku 1228 opustila Wartburg a odišla

do Marburgu, aby sa tam mohla naplno venovať

službe chudobným. V tomto roku zložila sľub

zrieknutia sa sveta a prijala habit terciárky svä-

tého Františka. Z majetku po manželovi založila

v Marburgu útulok pre chudobných a nemocnicu,

kde slúžila chudobným a chorým s hlbokým pre-

svedčením, že takto slúži Kristovi. Zomrela 17.

novembra 1231 s úsmevom na tvári. O štyri roky

bola postavená na oltár ako vzor obetavej lásky

k iným. 

V ikonografii je zobrazená v kráľov-

skom odeve. Jej atribútmi sú chlieb, niekoľko

mincí, ruže, ktoré sa podľa legendy premenili na

chlieb vo chvíli, keď ich ukradomky vynášala chu-

dobným a stretla muža, ktorý jej to často vyčítal,

ruženec.

Lucia Horná

Liturgický program na 32. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne

VT dlhé 18.00 9.30

rod. oblasť 11.00

deŇ LITUrGIcKÝ  KaLeNdÁr ČaS ÚMYSLY

Po
13. 11.

PoNdeLoK
32. TÝŽdŇa cez roK
(Múd 1,1-7; Ž 139; Lk 17,1-6)

6.30

18.00

+ Mária, Mária

+ Martin

Ut

14. 11.

UToroK

32. TÝŽdŇa cez roK

(Múd 2,23-3,9; Ž 34; Lk 17,7-10)

6.30

18.00

+ Božena, Michal, Mária

+ Jozef, Ida, Otakar

St

15. 11.

STreda

32. TÝŽdŇa cez roK
(Múd 6,1-11; Ž 82; Lk 17,11-19)

6.30

18.00

+ Karolína, Milan

ZBP Anna a Ľubomír,
20.výročie sobáša 

(sv. omša za účasti detí)

Št

16. 11.

ŠTVrToK

32. TÝŽdŇa cez roK

(Múd 7,22-8,1; Ž 119; Lk 17,20-25)

6.30

18.00

+ Ján, Rudolf, Peter

+ Štefan

Pi

17. 11.

SV. aLŽBeTY UHorSKeJ, 

reHoľNÍČKY, spomienka
(Múd 13,1-9; Ž 19; Lk 17,26-37)

6.30  

18.00

Poďakovanie za 50.rokov 
života - Jana

+ Helena Popaďáková 
(sv. omša za účasti mládeže)

So

18. 11.

SoBoTa
32. TÝŽdŇa cez roK

(Múd 18,14-19,9; Ž 105; Lk 18,1-8)

7.00

18.00

+ Michal, Mária

ZBP Júlia

Ne

19. 11.

TrIdSIaTa TreTIa Nedeľa 
V cezroČNoM oBdoBÍ

(Prís 31,10-31; Ž 128; 1Sol 5,1-6; 

Mt 25,14-30)

8.00

9.30

11.00

18.30

ZBP Agnesa – 80.rokov  života

ZBP Anna – 80.rokov života

Za farníkov

ZBP Juraj s rodinou

Nedeľa  19.11.2017 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  Novák
Josipčuková

Chytra
Sabolová

Sztraka
Sztraková

Vaterka
Vaterková

Demčák
Plančárová

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy




