
 

  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Povrchný pohľad na evanjelium 

dnešnej nedele by v nás mohol vyvolať skôr 
strach, obavu ako radosť. Je možné, že by 
ten, ktorý pri inej príležitosti vyslovil slová: „ 
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate 
a ste preťažení,“ / Mt 11,28/ teraz zrazu 
akoby odrádzal od takého jednania? Určite 
nie! 

Pre pochopenie zmyslu týchto 
Ježišových slov musíme najprv odkryť, 
komu boli vlastne určené. Smerujú 
k učeníkom, teda k tým, ktorí už Ježišovi 
a evanjeliu povedali svoje áno a vydali sa 
na cestu nasledovania. Neriešia, či Ježiša 
nasledovať alebo nie, ale ako ho 
nasledovať. Aké sú požiadavky 
nasledovania Ježiša? Prijať Božie 
kráľovstvo nie je nejaká drobná, druhoradá 
záležitosť. Je to zásadné rozhodnutie, ktoré 
sa dotýka existencie celého človeka. Pre 
vstup do neho je v niektorých prípadoch 
potrebné zriecť sa vlastného oka, ruky či 
dokonca stratiť svoj život./porov. Mk 9,43/ 
Vstúpiť do kráľovstva znamená vstúpiť „do 
života“, znamená spásu. V takej závažnej 
veci  nesmieme robiť kompromisy ani sa 
nesmieme  riadiť ľahkomyseľnosťou. 

 

Požiadavky na učeníkov 
 

Tak môžeme pochopiť Ježišove 
slová: „Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne 
všetkého, čo má, nemôže byť mojím   
učeníkom.“   /Lk 14,33/   Zriecť  sa 
všetkého pre Ježiša znamená nestavať 
pred neho už vôbec nič - napríklad dať 
svojho otca na druhé miesto. Základné 
rozhodnutia nikdy nemôžu byť dve: Ježiš 

a majetok, Ježiš a kariéra, Ježiš a my 
samotní. Medzi dvoma skutočnosťami, 
ktoré si kladú nárok na prvenstvo,  je 
nezlučiteľnosť.  Nejde tu o nejaké 
abstraktné veci, ale o tie najkonkrétnejšie 
skutočnosti. Ak pri rozhodovaní medzi 
kariérnymi postupom a poslušnosťou  
evanjeliu  človek odmietne  kráčať cestou  
lásky a poctivosti, volí si kariéru, jeho 
pánom sa stáva kariéra a nie Ježiš. To isté 
platí i v prípade, ak je v hre spravodlivosť 
alebo pravda. Poprosme modlitbou, aby 
sme mali silu vždy dať Ježišovi prvé miesto 
v srdci i v živote: 

Pane, náš duch rozumie, že ak od 
nás vyžaduješ veľké veci, je to preto, aby si 
nám mohol ešte väčšie darovať. Zapáľ 
v nás túžbu po týchto „väčších“ veciach, 
ktoré máš pre nás pripravené, a tak sa nám 
budú i tie veci, ktoré od nás žiadaš zdať 
malé a zvládnuteľné. 
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Pripomíname si výročie smrti Sv. košických mučeníkov 
 

V sobotu 7. septembra 2019 sa zavŕšil Jubilejný rok svätých košických 

mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Hlavným 

duchovným vyvrcholením osláv bola presne 400 rokov od ich smrti slávnostná svätá 

omša, ktorej predsedal košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober v 

Katedrále sv. Alžbety. Slávnosť začala Fatimskou sobotou pod vedením pomocného 

biskupa Mons. Mareka Forgáča. 

V pastierskom liste vydanom ešte v rámci prípravy na 400. výročie mučeníckej 

smrti Sv. košických mučeníkov Mons. Bober vyjadril túžbu po duchovnom ovocí týmito 

slovami: „Veľké jubileum Košických mučeníkov sa zavŕši v sobotu 7. septembra 2019 v 

košickej katedrále. Kiežby nám orodovanie našich mučeníkov napomohlo k obnove, 

očisteniu Cirkvi, pevným rodinám i novým a veľmi potrebným duchovným a kňazským 

povolaniam.“ 

V košickom premonštrátskom Kostole Najsvätejšej Trojice, niekdajšom 

jezuitskom univerzitnom kostole, ktorý stojí na historickom mieste umučenia sv. Marka, 

Melichara a Štefana pokračuje slávnosť aj dnešnou nedeľou.  

Traja mučeníci, ktorých kanonizoval 2. júla 1995 v Košiciach sv. Jána Pavol 

II., sú spolupatrónmi Košickej arcidiecézy a hlavnými patrónmi Slovenskej provincie 

Spoločnosti Ježišovej. Svätí Štefan Pongrác a Melichar Grodecký boli členmi rehole a 

ich lebky sa uchovávajú v jezuitskom kostole v Trnave. 

Počas jubilejného roka putovali po všetkých farnostiach arcidiecézy dva 

relikviáre s ostatkami Košických mučeníkov. „Košická arcidiecéza je diecézou 

mučeníkov,“ pripomenul arcibiskup Bernard Bober v pastierskom liste k príprave na 

400. výročie mučeníckej smrti sv. Marka, Melichara a Štefana, čítanom v kostoloch 11. 

novembra 2018. V tejto súvislosti upozornil aj na ďalších svedkov kresťanskej viery 

spojených s Košicami: 

„Okrem Anky Kolesárovej bola iba pred niekoľkými rokmi blahorečená košická 

rodáčka Sára Šalkaháziová, panna a mučeníčka zo Spoločnosti sociálnych sestier. V 

minulom dvadsiatom storočí pribudli do mozaiky našich mučeníkov ďalší 

prenasledovaní laici a kňazi, ktorí sa vzopreli novej diktatúre komunizmu. Niektorí za to 

zaplatili vlastným životom, iní boli celé roky väznení a ďalším bola zakázaná verejná 

činnosť.“ 

Košická arcidiecéza má ako svojho hlavného patróna svätého apoštola 

Ondreja, ktorého kríž v tvare písmena X je aj súčasťou jej erbu. Medzi nebeskými 

patrónmi arcidiecézy sú aj dve ženy: svätá Alžbeta Uhorská (Durínska) ako vzor 

milosrdnej lásky a blahoslavená Anna Kolesárová, slovenská mučeníčka čistoty, ktorej 

prvé výročie blahorečenia oslávili uplynulý víkend v jej rodisku vo Vysokej nad Uhom.  

Zdroj: www.tkkbs.sk 

 



Oznamy  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

9. 9. 

 FÉRIA  

Kol 1,24-2,3; Ž 62; Lk 6,6-11 

6.30  Za živých členov BSR 

18.30  Za duše v očistci     

Ut 

10. 9. 

FÉRIA 

Kol 2,6-15; Ž 145; Lk 6,12-19 

6.30  + Mária 

18.30 
 ZBP a dary Ducha Sv. pre Jána 
s rodinou  

St 

11. 9. 

FÉRIA 

Kol 3,1-11; Ž 145; Lk 6,20-26 

6.30 
 ZBP a dary Ducha Sv. pre 
Lukáša, Alžbetu, Grétu a Gregora  

18.30  + Miroslav (zádušná)        / deti / 

Št 

12. 9. 

NAJSVÄTEJŠIEHO MENA PANNY 

MÁRIE – ľub. spomienka 

Kol 3,12-17; Ž 150; Lk 6,27-38 

6.30  ZBP pre Máriu     

18.30 
 ZBP pre Máriu, Editu, Máriu a 
Máriu 

Pi 

13. 9. 

SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO, 

BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI - 

spomienka 

1Tim 1,1-2.12-14; Ž 16; Lk 6,39-42 

6.30  + Mária a Pavol   

18.30  ZBP pre Luciu    / birmovanci / 

So 

14. 9. 

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA 

sviatok 

Nu 21,4c-9; Ž 78; Jn 3,13-17 

7.00  ZBP pre Máriu 

18.30  + Ladislav  

Ne 

15. 9. 

SEDEMBOLESTNEJ PANNY 
MÁRIE, PATRÓNKY 

SLOVENSKA 
 
 

Sk 1,12-14; Ž Lk 1;  
1 Pt 4,13-16; Jn 19, 25-27 

8.00  ZBP pre Jolanu a Jána 

9.30 
 ZBP pre Jolanu, Štefana 
a Máriu s rodinou      

11.00  + Júlia, Žofia, Ondrej 

18.30 
 ZBP a dary Ducha Sv. pre 
Lauru 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    18.00  8.00 9.30 

Rod. 
oblasť 

      11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  15. 9. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Novák, 
Vaterka 

Ivanko, 
Ivanková 

Demčák, 
Fecenková 

Kočiš, 
Štefanková 

Benčo, 
Sinčáková 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Gamratovú, 
Rosteckú a Sztrakovú. Zároveň 
vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré 
upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
2. Na kostolné potreby obetoval 
bohuznámy 40,-€. Úprimné Pán Boh 
zaplať za milodar. 
3. Na budúcu nedeľu bude v našich 
kostoloch zbierka na rádio Lumen. 
Prosíme o štedrosť na tento cieľ. 
4. Dávame do pozornosti, že deviataci 
základných škôl sa môžu prihlásiť na 
prípravu k prijatiu sviatosti birmovania. 
Prihlášky sú položené v kostole, vzadu na 
stolíku. Vyplnené prosíme priniesť 
najneskôr do piatku 27. septembra do 
farskej kancelárie. Od nasledujúceho 
piatku budú opäť pravidelne sv. omše pre 
birmovancov a mládež.  
5. Rovnako upozorňujeme rodičov detí 
tretích ročníkov ZŠ, ktoré pôjdu tento 
školský rok na 1. sv. prijímanie, aby si 
vyzdvihli prihlášky pre svoje deti. Sú 
položené taktiež vzadu na stolíku. Od 
stredy budú pravidelne večerné sv. omše 
za účasti detí, ktoré sú určené (a povinné) 
pre tretiakov, ale pozvané sú aj ostatné 
deti. 
6. Pápežská nadácia ACN – Pomoc 
trpiacej Cirkvi, pozýva aj tento rok všetky 
deti a rodiny, farnosti a školy, aby sa 
zúčastnili celosvetovej modlitbovej 
iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí 
ruženec za jednotu a pokoj vo svete. 
Modlitbová kampaň vyvrcholí 18. októbra, 
keď sa deti po celom svete budú modliť 
ruženec (či už o 9.00 hod. alebo v čase, 
ktorý im vyhovuje). Deti a rodiny, ktoré sa 
chcú tejto iniciatívy zúčastniť, nech sa 
zaregistrujú na webstránke: 
www.miliondeti.sk do 18. septembra.  
7. Budúcu nedeľu bude dopoludňajšie sv. 
omše vo farskom kostole celebrovať o. 
Marek Kunder, ktorý príde spolu s 
budúcimi bohoslovcami z propedeutického 
ročníka na pastoračnú návštevu.  

 

Meno Panny Márie 
 

Pôvod mena : z egyptčiny meri-

jam – milovaná Bohom, hebrejsky Mirjam – 

pani.   

Najstaršie svedectvá o úcte 

Ježišovej Matky v Cirkvi nachádzame 

v spisoch Nového zákona, predovšetkým 

v evanjeliách. Najstaršou modlitbou, ktorá 

patrí medzi najkrajšie liturgické hymny, je 

mariánsky chválospev Magnifikat – Velebí 

moja duša Pána. Táto ďakovná prorocká 

pieseň Panny Márie, ktorá odznela pri 

návšteve Alžbety, sa nachádza 

v Lukášovom evanjeliu. Modlitba Pod tvoju 

ochranu pochádza z prvokresťanského 

obdobia z 3. storočia. Starý pôvod majú aj 

niektoré mariánske hymny a modlitby 

východnej liturgie.  

V 6. a 7. storočí vznikol hymnus 

Akatist. Známa mariánska modlitba 

Zdravas, Mária má tiež biblický pôvod. 

Z rozjímania a opakovania modlitby 

Zdravas, Mária sa vyvinula modlitba 

Posvätného ruženca. Panna Mária sa 

môže stať ideálnym vzorom ľudí našich 

čias. Bola to silná žena, ktorá poznala aj 

chudobu, utrpenie, bola vo vyhnanstve, ale 

vedela tieto situácie riešiť v spolupráci 

s Bohom. Panna Mária môže byť aj nám 

naozaj skvelým vzorom a príkladom pri 

riešení jednotlivých životných situácií. 

Vtedy pôjdeme po ceste, ktorú nám 

ponúka Boh. 

 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Tibor  Balberčák  a Alžbeta Vavreková     

                        ohlasujú sa druhý krát. 

Michal Rác a Mária Miltáková     

                        ohlasujú sa druhý krát. 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb. 

 

Liturgický program na 23. týždeň v období cez rok 

rokrokrok 

http://www.miliondeti.sk/

