
V Košickej arcidiecéze  

bude možné získať počas jubilea úplné odpustky 

V Košickej arcidiecéze bude možné na viacerých miestach získať počas 

prípravného roka na jubileum štyristého výročia mučeníckej smrti Košických 

mučeníkov úplné odpustky. 

 "Na základe žiadosti Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa-metropolitu, 

Apoštolská penitenciária zaslala oznam, že dar odpustkov z príležitosti jubilea sv. 

Košických mučeníkov bude možné získať od 1. decembra 2018 do 30. novembra 

2019 na týchto miestach - Katedrála sv. Alžbety v Košiciach, Konkatedrála sv. 

Mikuláša v Prešove, Bazilika sv. 

Egídia v Bardejove, Bazilika 

Narodenia Panny Márie vo 

Vranove nad Topľou, Kostol sv. 

Vojtecha v Gaboltove – 

diecézna svätyňa, Kostol 

ružencovej Panny Márie – 

diecézna svätyňa, Kostol Najsv. 

Tela Pána v Stropkove – 

diecézna svätyňa, Kostol sv. 

Jakuba vo Veľkom Šariši – 

diecézna svätyňa, Kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – diecézna svätyňa, 

Kostol sv. Košických mučeníkov – Fričovce, Humenné, Košice, Stanča, Stretava, 

Pusté Čemerné a tiež pri uctení relikvií sv. Košických mučeníkov počas ich 

putovania – v čase ich prítomnosti v jednotlivých kostoloch Košickej arcidiecézy," 

avizuje arcidiecéza. 

       Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober vyhlásil Prípravný rok na 

veľké jubileum štyristého výročia mučeníckej smrti svätých Košických mučeníkov 

2. septembra 2018. Urobil tak v závere ďakovnej svätej omše za blahorečenie 

Anny Kolesárovej v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. 

        Od slávnosti sv. Ondreja, apoštola, a nášho patrona, pri celodiecéznych 

rekolekciách 1. decembra 2018, budú postupne do jednotlivých farností celej 

arcidiecézy vyslané dva relikviáre s ostatkami Košických mučeníkov, ako aj 

materiály s formačnými a pastoračnými aktivitami. Veľké jubileum mučeníkov sa 

zavŕši 7. septembra 2019 v košickej katedrále. 

       Zdroj: www.tkkbs.sk 

 

       Bratia a sestry. Dnešnou nedeľou sa 
zavŕšujú nedele cirkevného roka. Nie 
náhodou je želaním Cirkvi, aby sme ju 
slávili ako nedeľu Krista Kráľa. 
V pohnutých časoch medzi  svetovými 
vojnami mal byť tento sviatok znamením, 
že celý svet môže dosiahnuť pravý pokoj 
nie vo vojnách, ale iba v Ježišovi Kristovi. 
Cirkev však oslavuje Krista ako Kráľa neba 
i zeme aj dnes. Možno sa pýtame, prečo? 
Je to pre nás dôležité? Možnože pre 
niektorých veriacich je tento sviatok 
nejasný, iní sa zasa pýtajú, či to nie je 
nejaká starodávna myšlienka, keď predsa 
vieme, že králi dnes žijú okrem rozprávok  
už len v starých monarchiách, pričom často 
ani tam nemajú žiadnu moc. Môže teda 
dnešný sviatok osloviť nejako moderného 
kresťana? 

 

Patriť Kristovi Kráľovi 
 
Odpoveď nám dáva Božie slovo. Už 

starozákonný Daniel napísal, že „synovi 
človeka bola  daná starcom moc, sláva 
a kráľovstvo, aby mu slúžili všetky národy, 
kmene a jazyky.“ Tento text Danielovho 
zjavenia „syna človeka“ a jeho moci nad 
všetkým, začali kresťania veľmi skoro 
aplikovať na Ježiša ako Mesiáša a Pána. 
Rovnako tak sv. Ján vo svojej Apokalypse 
píše, že Kristovi patrí všetka moc a vláda 
nad pozemskými kráľmi, pretože on jediný 
nás obmyl od hriechov a urobil z nás po 
hriechu opäť Božie deti. Napokon ten istý 
Ján v evanjeliu ukazuje Krista, ktorý pred 
Pilátom vyznáva, že je kráľ. Zároveň ale  

upozorňuje nielen Piláta, ale aj nás, že jeho 
kráľovstvo je pre tento svet, ale nemá 
svetský pôvod. 

Božie slovo je teda celkom jasné. 
Dôležitejšia je otázka, ako máme vnímať 
Krista ako Kráľa my, ktorí sme pokrstení, 
ktorí mu patríme a sme súčasťou jeho 
ovčinca. V prvom rade si uvedomme, že 
Ježiš ako Kráľ prišiel predovšetkým slúžiť 
v láske. Nepriniesol kráľovstvo moci 
v zmysle egoizmu, peňazí, vyvyšovania sa, 
ovládania druhých pre získanie sebeckých 
záujmov. Ježiš ako kráľ nie je ani 
superman, ktorého vidíme vo filme, aby si 
prišiel na svet poradiť so všetkým zlom. 
Naopak, necháva „kúkoľ i pšenicu“, dobro 
i zlo, „rásť až do žatvy“, teda do svojho 
druhého príchodu. Ježiš nechce, aby sme 
ho chápali ako kúzelníka, ktorý premení 
všetko naše trápenie na dobro raz navždy. 
Toto nie sú princípy Ježišovho kráľovstva. 
Tie totiž spočívajú  v inom – v počúvaní a 
uskutočňovaní Božieho slova, v živote 
podľa Božej pravdy, v radikálnom prijatí 
evanjelia, ktoré vylučuje kompromisy zo 
Zlým a v láske, ktorá má svoj prameň v 
našom osobnom vzťahu s Ježišom. Vtedy 
môžeme oslavovať Krista nielen ako Kráľa 
neba a zeme, ale aj ako Pána nášho života. 
K tomu si dnes vyprosujme požehnanie. 

       Štefan Albičuk, dekan 
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TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA,  

KRISTA KRÁĽA 

Resp.: Pán kraľuje, oslavujme ho. 



Oznamy Liturgický program na 34. týždeň cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

26.11. 

FÉRIA 

Zjv 14, 1-3. 4b-5; Ž 24; Lk 21, 1-4 

6.30 ZBP DDSv. Michal s rodinou 

18.00  + Štefan 

Ut 

27.11. 

FÉRIA 

Zjv 14, 14-19; Ž 96; Lk 21, 5-11 

6.30  Za živých členov BSR 

18.00 + Juraj, Mária, Mária    

St 

28.11. 

FÉRIA 

Zjv 15, 1-4; Ž 98; Lk 21, 12-19 

6.30  + Anna, Juraj     

18.00  + Nikéta, Ján, Jozef   / s deťmi 

Št 

29.11. 

FÉRIA 

Zjv 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a;  

Ž 100; Lk 21, 20-28 

6.30  + Mária 

18.00  + Jozef Jonek 

Pi 

30.11. 

SV. ONDREJA, APOŠTOLA  

sviatok 

Rim 10, 9-18; Ž 19; Mt 4, 18-22 

6.30  + Andrej 

18.00 
 ZBP a poďak. za 40 rokov 
života Ján             / birmovanci 

So 

1.12. 

FÉRIA 

Zjv 22, 1-7; Ž 95; Lk 21, 34-36 

7.00  + Helena 

18.00  ZBP Jozef s rodinou 

Ne 

2.12. 

PRVÁ  ADVENTNÁ  NEDEĽA 
[rok C, cyklus I.] 

 

Jer 33, 14-16; Ž 25;  
1 Sol 3, 12 – 4, 2; Lk 21, 25-28. 34-36 

8.00 
 ZBP a poďak. za 90 rokov 
života Agnesa 

9.30  + Mária, Michal 

11.00  Za uzdravenie Petra 

18.30  + Ján 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00  18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  2.12.2018: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Benčo, 
Fecenková 

Uriga, 
Harakaľová 

Jenčo, 
Jenčová 

Novák, 
Vaterka 

Chytra, 
Sinčáková 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Fecenkovú, 
Hrinovú, Antolíkovú, Štefaňákovú. 
Vďaka rodinám, ktoré upratovali kostol k 
dnešnej nedeli. 
2. Na potreby kostola obetovali 
bohuznámy darca 80 € a bohuznáma 50 
€ Pán Boh zaplať štedrým darcom. 
Dobročinná zbierka sv. Alžbety, ktorá 
sa tohto roku využije na pomoc 
rekonštrukcie Domčeka Anky 
Kolesárovej, činila v našej farnosti 
spolu 570,51 € (farský kostol: 463,13 €, 
filiálka Dlhé 73,60 € a filiálka Rodinná 
oblasť 33,78 €). Úprimné Pán Boh 
zaplať za každý dar.  
3. Na budúcu nedeľu je Prvá adventná 
nedeľa – začiatok nového cirkevného 
roka. Pri sv. omšiach požehnáme 
adventné vence, ktoré si môžete 
priniesť. Zároveň bude vo všetkých 
kostoloch jesenná Zbierka na charitu. 
4. V utorok bude Biblické stretnutie. 
5. Vo štvrtok o 15.30 miništrantské. 
6. Vo štvrtok o 18.00 hod. sa môžeme 
zúčastniť na sv. omši ku cti sv. Ondreja, 
ktorú bude sláviť o. arcibiskup Bernard 
v Kostole Panny Márie Fatimskej 
v Čemernom v rámci stretnutia s 
domácou farnosťou. 
7. Vo farskom kostole sa modlíme 
každý večer, 10 minút pred sv. 
omšou, modlitbu Deviatnika k sv. 
Ondrejovi, hlavnému patrónovi našej 
arcidiecézy. 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. 

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

Svätý Ondrej, apoštol 
 

Pôvod mena z gréčtiny : andreios – 

mužný, statný, odvážny. Pochádzal 

z Betsaidy. Bol rybárom a bratom apoštola 

Petra. Zo začiatku bol učeníkom Jána 

Krstiteľa. Pod jeho vplyvom išiel za Kristom, 

keď bol Kristus pokrstený 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 

zastavoval. Bol svedkom zázraku v Káne, 

zázračného rozmnoženia chleba. Bol 

prostredníkom medzi Majstrom a pohanmi. 

Po Zoslaní Ducha Svätého mal Ondrej 

pracovať v Ponte a Bytínii /dnes západné 

Turecko/ ako aj v Trácii /Bulharsko/ 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, mnohých 

miest, manželstiev, cestujúcich, rybárov, 

rytierov, mäsiarov. Je orodovníkom 

zamilovaných, napomáha vo veciach 

manželstva a vyprosovaní potomstva. 

V ikonografii je zobrazený ako starší 

muž s hustými, sivými vlasmi a husto 

zarastenou, krátkou bradou, ako apoštol nosil 

dlhý plášť, niekedy ako rybár v krátkej tunike. 

Atribútmi svätého sú kríž svätého Ondreja vo 

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

patrónom našej Košickej arcidiecézy.     

        Lucia Horná  
 


