
 

  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Saduceji vymysleli veľmi dobre 
chyták, na ktorom chceli dostať Ježiša.  
Obracajú sa na Ježiša s predstieranou 
servilnosťou, „Učiteľ“, ale v skutočnosti sa od 
neho nechcú učiť, chcú ho len zdiskreditovať. 
Pýtajú sa na problematiku, ktorá má svoje 
základy v Mojžišových zákonoch kde Mojžiš 
predpisuje: že ak niekomu zomrie brat, ktorý 
mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má 
vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi 
potomka. 
  Aký je význam tohto zákona? 
Predvídal, že švagor ženy, ktorá ostala 
vdovou, mal povinnosť splodiť s ňou dieťa, 
pretože bolo dôležité, aby pokračovalo meno 
jej manžela. Bol to spôsob, ako dať rodu 
večné trvanie; zvečniť vlastné meno; každý 
syn niesol meno otca. 
 

Mojžišov zákon 
 
  Podľa kultúry tej doby - a toto je 
dôležité, aby sme lepšie pochopili text - 
manželstvo malo len jeden dôvod - 
zabezpečiť pokračovanie rodu; žena mala len 
jednu úlohu: priviesť na svet deti - synov. 
  Saducejov teda vôbec nezaujíma 
osud tej ženy, ide im len o to, aby zistili, 
ktorému zo zosnulých raz, keď vstanú z 
mŕtvych, bude tá žena patriť aby zabezpečil 
trvanie svojho rodu. 
  Hoci sa Ježiš zdržuje vo svojej 
odpovedi rozšírenému chápaniu 
zmŕtvychvstania - chápanej ako návrat do 
pozemského života smrteľníkov - Ježiš 
odpovedá, že život tých, ktorí budú vzkriesení 
nezávisí od „plodenia“ - od vzťahu medzi 

manželom a manželkou - ale pochádza 
priamo od Boha. Ježiš odpovedá tým, že 
ich privádza priamo k Mojžišovi a tomu, čo 
Boh povedal v príbehu o horiacom kríku: 
„Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Boh 
Izáka a Boh Jakuba.“  
  Keď sa povie, že Pán je Bohom... 
nemyslí sa „Boh“, v ktorého veril... 
Abrahám, Izák alebo Jakub, ale Boh, 
ktorý chráni Abraháma, Izáka a Jakuba. A 
ako ich chráni? Chráni svojím životom 
držiac ich ďaleko od smrti.  
  Čiže byť pod ochranou Boha 
znamená mať svoj vlastný život a verný 
Boh nedovolí, aby zomreli tí, ktorých 
On miloval. To je dôvod, prečo Boh hovorí 
najdôležitejšiu časť tohto úryvku - vrhá 
nové svetlo na predstavu života, smrti a 
vzkriesenia, „...on nie je Bohom mŕtvych, 
ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“  
  Boh Ježiša nekriesi mŕtvych, ale 
odovzdáva živým, žijúcim, svoj vlastný 
život - život, ktorý je schopný 
prekonať smrť. 

o. Patrik 
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Patrónkou Košíc bude svätá Alžbeta, potvrdil Vatikán 

 

Slávnostné vyhlásenie patrónky Košíc sa uskutoční 17. novembra 2019 v 

košickej Katedrále sv. Alžbety. Patrónkou mesta Košice bude 

svätá Alžbeta Uhorská. Na návrh mestského zastupiteľstva a po súhlase 

Košickej arcidiecézy to potvrdil Vatikán. 

Informoval o tom v pondelok košický arcibiskup Bernard Bober a vedenie 
mesta s tým, že slávnostné vyhlásenie patrónky Košíc bude 17. novembra v košickej 
katedrále sv. Alžbety. 

Primátor Košíc Jaroslav Polaček pripomenul, že sv. Alžbeta Uhorská je spätá 
s mestom už od stredoveku. Jej aktuálne vyhlásenie za patrónku súvisí s tohtoročným 
titulom Košíc ako Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva. 

"V histórii mesta sme naďabili na pečať z 13. storočia, na ktorej je vyobrazená 
sv. Alžbeta. Napriek tomu, že je patrónkou Dómu sv. Alžbety a arcidiecézy, nikdy 
dosiaľ nebola vyhlásená za patrónku mesta. Aj preto, že Košice sú Európskym 
hlavným mestom dobrovoľníctva, chceme túto vec akosi historicky uzavrieť. Svätá 
Alžbeta bola známa svojou charitatívnou činnosťou, bola naozaj srdcom 
dobrovoľníčka, robila všetko preto, aby pomáhala chorým, sirotám, chudobným, 
a myslím, že dnešná doba potrebuje takýchto ľudí, ku ktorým sa dokážeme hlásiť a ich 
odkaz ďalej šíriť," povedal Polaček. 

Návrh na vyhlásenie patrónky mesta schválilo mestské zastupiteľstvo 11. 
apríla a voľbu odobril arcibiskup Bober. Ako uviedol, v máji požiadal v tejto veci 
vatikánsku Kongregáciu pre Boží kult a disciplínu o rozhodnutie. Príslušná kongregácia 
v dekréte z 18. októbra vyjadrila súhlas a potvrdila, "že svätá Alžbeta Uhorská je 
nebeskou patrónkou Košíc". 

"Žiadosť mesta som pochopiteľne veľmi vítal, pretože ja som to aj tak vždy 
bral, že Alžbeta je patrónkou nielen katedrály, teda biskupského chrámu, ale aj celých 
Košíc," povedal arcibiskup Bernard Bober novinárom. 
Vyhlásenie patrónky mesta bude v katedrále počas odpustovej slávnosti 17. novembra 
o 10.30 h. Súčasťou aktivít s tým spojených bude v piatok 15. novembra od 15.00 h 
dobročinná akcia. 

"Nazvali sme to Polievka sv. Alžbety, bude symbolicky vydávaná pred Dómom 
sv. Alžbety na Alžbetinej ulici a výťažok z nej bude prerozdelený pre ľudí bez domova. 
Pôjde o Charitný dom na Bosákovej ulici a neziskovú organizáciu Oáza – nádej pre 
nový život v Bernátovciach," povedala námestníčka primátora Lucia Gurbaľová. 
Súčasťou bude aj charitatívna zbierka potravín. V sobotu 16. novembra sa bude konať 
požehnanie obrazu sv. Alžbety Uhorskej, ktorý zdobí vestibul Historickej radnice. V ten 
deň večer bude v katedrále divadelná rekonštrukcia života patrónky Košíc. 

Svätá Alžbeta Uhorská sa narodila v roku 1207 a bola dcérou uhorského kráľa 
Ondreja II. z rodu Arpádovcov a jeho manželky Gertrúdy. Známa je ako patrónka 
žobrákov, vdov a sirôt, chorých, prenasledovaných, núdznych, pekárov, čipkárov a 
charitatívnych organizácií. 

Zdroj: www.postoj.sk 

 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

11. 11. 

MARTIN Z TOURS, BISKUP, 

spomienka 

Múd 1,1-7; ž 139; Lk 17,1-6 

6.30 + Ladislav, Júlia a František 

18.00 + Jozef, Ida a Otokár 

Ut 

12. 11. 

JOZAFÁT, BISKUP 

A MUČENÍK. spomienka 

Múd 2,23-3,9; Ž 34; Lk 17,7-10 

6.30 ZBP Mária 

18.00 Za duše v očistci 

St 

13. 11. 

FÉRIA 

Múd 6,1-11; Ž 82; Lk 17,11-19 

6.30 
+Anna, František, Anna 
a Jozef 

18.00 + Jozef a Mária 

Št 

14. 11. 

FÉRIA 

Múd 7,22-8,1; Ž 119; Lk 17,20-25 

6.30 + Jozef a Helena 

18.00 + Eva 

Pi 

15. 11. 

FÉRIA 

Múd 13,1-9; Ž 19; Lk 17,26-37 

6.30 + Ján a Alžbeta 

18.00 + Juraj a Zuzana 

So 

16. 11. 

PANNY MÁRIE V SOBOTU 

Múd 18,14-16;19,6-9; Ž 105;  

Lk 18,1-8 

7.00 + Jozef. Mária a Helena 

18.00 
ZBP Slavko a Eva  
(20r. manželstva) 

Ne 

17. 11. 

TRIDSIATA TRETIA 
NEDEĽA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
 
 

Mal 3,19-20a; Ž 98 
2 Sol 3,7-12; Lk 21,5-19 

8.00 + Anna a Jozef 

9.30 ZBP rod. Sopková 

11.00 ZBP rod. Čonková 

18.30 + Helena 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00    9.30 

Rod. 
oblasť 

      11.00 

 

Lektori na budúcu nedeľu,  17. 11. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Ištok,  
Ištoková 

Vavrek, 
Vavreková 

Sztraka, 
Sztraková 

Novák, 
Antolíková 

Vaterka, 
Klapák 

 

 
 
1. Na upratovanie kostola 
k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 
Diľovú, Vargovičovú, Hornú 
a Šimkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku 
rodinám, ktoré upratovali kostol k 
dnešnej nedeli. 
2. Na budúcu nedeľu bude pri sv. 
omšiach v celej našej košickej 
arcidiecéze Dobročinná zbierka sv. 
Alžbety, ktorej výťažok sa používa na 
rôzne druhy sociálnej pomoci. Vopred 
ďakujeme za každý váš finančný dar. 
3. Nasledujúcu sobotu 16.11. o 9.30 
hod. dopoludnia bude prvá katechéza 
pre rodičov našich prvoprijímajúcich 
detí. Prosíme, aby prišiel aspoň jeden 
z rodičov spolu s dieťaťom na toto 
stretnutie.  
4. Dávame zároveň do pozornosti, že 
prvé sväté prijímanie tohtoročných 
tretiakov bude v našom farskom 
kostole 10. mája 2020  – na Piatu 
veľkonočnú nedeľu.  
5. Povzbudzujeme tých, ktorí sa ešte 
chcú zapojiť do pečenia vianočných 
oblátok, že tak môžu urobiť. Oblátky sa 
pečú každý deň v rotunde od 7.00 hod.  
6. V stredu 20.11. budeme v Cirkvi 
prvýkrát po roku od blahorečenia 
sláviť spomienku Blahoslavenej Anky 
Kolesárovej, mučenice. V sakristii 
farského kostola ponúkame k zakúpeniu 
knižočku – Deviatnik (Deväť dní 
s Ankou). Stojí 2,- € a výťažok pôjde na 
stavbu pastoračného domu vo Vysokej 
n/U. Prosíme, aby ste sa vo farskom 
kostole od utorka nasledujúceho týždňa 
pred večernou sv. omšou pomodlili 
okrem ruženca aj modlitbu tohto 
Deviatnika.   
 

Svätý Martin z Tours, biskup 
     Pôvod mena z latinčiny Martinus – 
zasvätený bohovi Marsovi, bojovný. 
Narodil sa v roku 316 v Sabarii na území 

dnešného Maďarska. Otec bol 
vojenským tribunálom. Ako 15-ročný 
vstúpil do armády Konštantína II.  
     Žobrákovi, ktorý prosil o almužnu pri 
bránach mesta Amiens, dal polovicu 
svojho plášťa. V nasledujúcu noc sa mu 
ukázal Kristus odetý do tohto plášťa. 
Pod vplyvom tejto udalosti prijal krst 
a opustil vojsko. Vtedy mal 18 rokov. 
Navštívil svojich rodičov, priviedol ich ku 
kresťanstvu. Potom sa vybral k svätému 
Hilárovi, biskupovi Poitiers a stal sa jeho 
žiakom. Neskôr odišiel ako pustovník na 
ostrovček Gallinaria v blízkosti Janova.  
     V roku 361 založil prvý kláštor v Galii. 
O desať rokov neskôr ho ľud zvolil za 
biskupa Tours. Ako pastier diecézy 
viedol prísny rehoľný život. Kláštory, 
ktoré zakladal, spájali koncepciu 
mníšskeho života s misijnou prácou. 
Sám vykonal veľa misijných ciest. 
Zomrel 8. novembra 397 v Candes 
počas dušpastierskej cesty. Jeho telo 
previezli po Loare do Tours a pochovali 
11. novembra. Ako prvý vyznávač začal 
byť uctievaný ako svätý v západnej 
cirkvi.  
     V ikonografii je zobrazený v odeve 
biskupa alebo ako žoldnier, ktorý dáva 
plášť žobrákovi. Jeho atribútmi sú 
džbán, hus na knihe, hus pri jeho 
nohách, kôň, kniha, model kostola, 
žobrák pri jeho nohách.  

Lucia Horná 
 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Ivan Novák a Natália Stovičková                          

                              ohlasujú sa druhýkrát. 

Lukáš Horský a Viktória Paľková 

                                 ohlasujú sa tretíkrát. 

Lukáš Puchý a Diana Janoková 

                                 ohlasujú sa tretíkrát. 

Zahrňte týchto mladých do svojich 
modlitieb. 

 

Liturgický program na 32. týždeň v období cez rok 

rokrokrok 

Oznamy 


