
„Godzone“ tour Košice 2018 
 

Chceme viac...  

 V utorok 13. novembra 2018 sa približne 130 mladých z našej a okolitých farností 

zúčastnilo  jubilejného desiateho ročníka Godzone turné v Košiciach. 
 Ako uviedol náš farník a účastník Godzone tour 2018 v Košiciach Števo Ocilka, toto 

turné vysoko prekonalo všetky  očakávania, bolo tu mnoho tanečných a hudobných prvkov, 

ale najmä chvíľ, kedy mohli mladí viac pocítiť Božiu prítomnosť. Bola tu možnosť svätej 

spovede a taktiež duchovných rozhovorov alebo modlitieb príhovoru. V Košiciach sa 

tohotoročného turné zúčastnilo viac ako 4000 účastníkov. 
        "Projekt Godzone sa realizáciou turné snaží odpovedať na výzvu dnes už svätého 

Jána Pavla II. k „novej evanjelizácii“. Hlásanie evanjelia zostáva nemenné, avšak nová 

evanjelizácia má byť nová v zápale, metódach a vo výraze. 
         Od 12. do 16. novembra navštívili Poprad, Košice, Žilinu, Banskú Bystricu a 

Bratislavu. Tento ročník sa niesol v znamení témy "Chceme viac?!" Celovečerný program, 

do ktorého sa organizátori snažili priniesť vždy niečo originálne, bol prepojením hudobno-

tanečných prvkov, divadelnej scénky, kvalitnej videoprodukcie a súčasne bol večerom 

plným chvál, uctievania, svedectiev a slova. Tento večer ponúkol nielen vysokú úroveň 

prevedenia, ale odovzdáva najmä radostnú zvesť evanjelia atraktívnym spôsobom. Aj tento 

rok boli súčasťou hudobného tímu talentovaní hudobníci, herci a tanečníci, ktorí svojimi 

darmi a talentami poukázali na krásu Boha. Súčasťou hviezdneho obsadenia bola Marta 

Stanovčáková, profesionálna violončelistka, pôsobiaca v orchestri Štátnej opery v Banskej 

Bystrici, Samuel Kmotorka, hudobník, ktorý pracoval s BBC produkciou a vedie slovenský 

bubenícky ansámbel, ktorý vyhral celoeurópsku súťaž v Litve, ale aj Petr Špaček, český 

violončelista, ktorý hrá v zoskupení v Prague Cello Quartet a má na konte radu domácich aj 

zahraničných ocenení. Nechýbali ani známe gospelové skupiny PiarMusic, ESPÉ a 

Lámačské chvály, ktoré boli na pódiu spojené s ďalšími hudobníkmi z iných kapiel. 
         Godzone vznikol v roku 2010 v náväznosti na prvé turné s názvom Enter the 

Godzone, ktoré sa uskutočnilo v roku 2009. Nasledovala séria ďalších. Súčasťou turné nie 

sú len večerné programy, ale aj dalšie aktivity. Počas dní, kedy prebieha program, sa v 

konkrétnom mieste konajú rozličné dobročinné aktivity, evanjelizácia a pozvánky v mestách 

a na školách, dobrovoľná pomoc v charitných centrách, domovoch dôchodcov či centrách 

pre bezdomovcov. Súčasťou turné bolo tiež pozvanie ku konaniu dobrých skutkov 

prostredníctvom zadaných úloh. 
         Projekt Godzone je evanjelizačný projekt zastrešený Združením kresťanských 

spoločenstiev mládeže a jeho predsedom Jánom Bucom, kňazom Katolíckej cirkvi 

pracujúcim s mládežou, ďalej tajomníkom Rady pre mládež a univerzity Konferencie 

biskupov Slovenska Ondrejom Chrvalom a provinciálom rehole piaristov Jurajom Ďurnekom 

SchP.       mládež farnosti 
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TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA  

CEZ ROK 

Resp.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. 

Najlepšia životná poistka. Správne 
zvolená životná poistka ochráni Vás, aj 
Vašu rodinu. Najvýhodnejšia cena bez 
behania... 

Takéto a podobné reklamné slogany 
lákajú nás, obyvateľov tejto planéty, k 
uzatvoreniu životnej poistky, ktorá má byť 
určitou zábezpekou či istotou v prípade, že 
sa udeje niečo ťažké, nepredvídateľné. 
Keď nastane katastrofická scéna, ako z 
nejakého filmu. Nešťastie a utrpenie vo 
svete je, a nie je ho málo, nemusíme sa 
ním napájať z filmov, avšak ako sa postaviť 
ku katastrofickému scénaru z dnešného 
evanjelia? 

„V tých dňoch, po onom súžení, slnko 
sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy 
budú padať z neba a nebeské mocnosti sa 
budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka 
prichádzať na oblakoch s veľkou mocou 
a slávou." (Mk 13,24-26) 

Koniec sveta, pre nás veriacich, druhý 
príchod Ježiša na tento svet, vždy 
vyvoláva isté napätie, možno až obavy. 
Neopodstatnené. 

 

Životná poistka 
 
Pre každého človeka zakotveného 

vierou v Krista,  je pripravená životná 
poistka do všetkých trápení a súžení, ktoré 
prežívam už dnes a práve v tejto chvíli. 
Mizéria vlastných slabostí, nespravodlivosť 
blížnych, či falošná sebestačnosť človeka. 
To všetko nás vrhá do prachu zeme odkiaľ 
sa ťažko zberáme. Ježiš nás tu však 

nenechal napospas našej biede a utrpeniu 
ale zabezpečuje nám nový život, novú moc, 
ktorá človeka vzácne pozdvihne a posunie. 

Kedy sa to stane? Kedy sa moc Boha 
prejaví v tomto biednom svete, ktorý už 
zachvátila katastrofická horúčka hriechu? 
Vlastne už dnes. To Ježiš sám na kríži je 
zjavením moci lásky a nového života. 
Večnou zmluvou ktorou Boh nás privádza 
bližšie k sebe, znovuzrodzuje pre novú 
existenciu. Ježišova moc zjavujúca sa na 
kríži...to je poistka, proti ktorej nemé žiadne 
zlo najmenšiu šancu. A táto moc nie je 
vyhradená iba budúcemu plneniu...ale Boh 
ju vypláca už dnes...zo svojho 
prebodnutého srdca, ktoré je prameňom 
všetkého zisku a šťastia, ktoré dostávame a 
dostaneme ako dar. Nech moc, poistka 
Božej Lásky sa zjavuje v živote viery 
každého z nás. 

  Patrik Melkovič, kaplán 
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Oznamy Liturgický program na 33. týždeň cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

19.11. 

FÉRIA 

Zjv 1, 1-4; 2, 1-5a; Ž 1; Lk 18, 35-43 

6.30  + Anton, Mária  

18.00  + Štefan 

Ut 

20.11. 

BL. ANNA KOLESÁROVÁ,  

PANNY A MUČENICE  

spomienka 

Zjv 3, 1-6. 14-22; Ž 15; Lk 19, 1-10 

6.30  + Milan, Mária  

18.00  + Ján, Alžbeta   

St 

21.11. 

OBETOVANIE PANNY MÁRIE 

spomienka 

Zach 2, 14-17; Lk 1; Mt 12, 46-50 

6.30  ZBP Michal s rodinou   

18.00  + Anton Kubáni  / za účastí detí 

Št 

22.11. 

SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE 

spomienka 

Zjv 5, 1-10; Ž 149; Lk 19, 41-44 

6.30  + Ondrej, Anna, Ondrej 

18.00  + Mária, Michal 

Pi 

23.11. 

SV. KLEMENTA I.,  

PÁPEŽA A MUČENÍKA  

ľubovoľná spomienka 

Zjv 10, 8-11; Ž 119; Lk 19, 45-48 

6.30  ZBP Mária  

18.00 
 ZBP DDSv. Daniel, kt. oslavuje 
svoje narodeniny    / birmovanci 

So 

24.11. 

SV. ONDREJA DUNG-LAKA, KŇAZA 

A SPOLOČNÍKOV MUČENÍKOV  

spomienka 

Zjv 11, 4-12; Ž 144; Lk 20, 27-40 

7.00  + Helena Gálisová 

18.00  + Tibor (5.výr.) a Jaroslav 

Ne 

25.11. 

TRIDSIATA  ŠTVRTÁ  NEDEĽA 
CEZ ROK – KRISTA KRÁĽA 

 

Dan 7, 13-14; Ž 93;  
Zjv 1, 5-8; Jn 18, 33b-37 

8.00  + Juraj, Zuzana 

9.30  + Mária  

11.00  ZBP Dávid 

18.30  + Oľga 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00  18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  25.11.2018: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Sztraka, 
Sztraková 

Smolej, 
Smolejová 

Babej, 
Babejová 

Kočiš, 
Antolíková 

Chytra, 
Ocilková 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Balberčakovú, 
Stolarikovú, Bižovú. Vďaka rodinám, 
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
2. Na potreby kostola obetovali z krstu 
Martina Dančišina 30,-€ a maturanti 
z Cirkevného gymnázia zo stužkovej 
slávnosti 200,-€ a na kostolné potreby 
darovali zo svadby novomanželov 
Lukáša a Andrey 100,-€. Pán Boh zaplať 
štedrým darcom.  
3. V utorok bude biblické stretnutie. 
4. Vo štvrtok o 15.30: miništrantské 
stretko. 
5. Dňa 23. – 24.11. sa uskutoční 
duchovná obnova pre žiakov 7. 
ročníka na CZŠ sv. Dominika Savia na 
Bernolákovej ul. vo Vranove n / T. 
Pozývame žiakov zo ZŠ Lúčna, 
Bernolákova, Juh a CZŠ. 
6. V stredu, hodinu pred večernou sv. 
omšou, bude na filiálke Dlhé vystavená 
Sviatosť Oltárna k poklone. Pozývame 
vás k modlitbe. Prvú pol hodinu bude 
tichá adorácia, následne sv. ruženec 
pred vystavenou sviatosťou. 

7. Od štvrtku 22.11. začneme vo 
farskom kostole modlitbu Deviatnika 
k sv. Ondrejovi, hlavnému patrónovi 
našej arcidiecézy. Modliť sa budeme 
každý večer, 10 minút pred sv. 
omšou. Pozývame vás k tejto modlitbe. 
Zároveň sme o. arcibiskupom pozvaní v 
sobotu 1.12. do košickej katedrály 
o 10.00 hod. na slávnostnú sv. omšu 
sviatku sv. Ondreja. 

----------------- 

Svätá Cecília,  
panna a mučenica 

 

Pôvod mena z latinčiny: caecus – slepý, 

temný, pochybný, meno spojené s rodovým 

mestom Caeculo. Svätá Cecília je jedna 

z najslávnejších mučeníc Cirkvi. Podľa starej 

tradície zložila sľub čistoty, ale prinútili ju 

vydať sa za pohana Valeriána. Svojmu 

ženíchovi sa cez svadobnú noc priznala, že 

sa zasvätila Kristovi.    

„Som panna zasvätená Bohu a anjel 

Pána mi pomáha uchrániť moju čistotu. Maj 

sa teda na pozore, aby si sa ma nedotkol 

a neprivolal na seba hnev neba.“ Pre 

kresťanstvo získala svojho muža aj jeho 

brata Tiburcia. Spolu s nimi podstúpila 

mučenícku smrť – bola sťatá mečom 

22.novembra 230.   

Pápež Urban I. pochoval jej telo do 

Kalixtových katakomb. Objavili ho r. 822 

a uložili ho v bazilike, ktorá je jej zasvätená 

v Zatiberí. Pri otvorení rakvy r. 1595 bolo jej 

telo nájdené tak ako bolo pochované, svätica 

ležala na boku tvárou dolu, s ranou na krku, 

s roztiahnutými prstami. Sochár Stefano 

Maderna zvečnil tento pohľad v známej 

mramorovej soche. 

V ikonografii je zobrazená ako sa modlí, 

v tunike s mučeníckou palmou v ruke, ako 

hrá na organe. Jej atribútmi sú anjel, 

hudobné nástroje – citara, harfa, lutna, 

organ, horiaca lampa, meč, veniec z bielych 

a červených ruží, ktoré označujú jej 

nevinnosť i mučeníctvo.     

        Lucia Horná  
 


