
 

  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Posledná nedeľa liturgického roka je 

nedeľou Krista Kráľa. Poukazuje na záver 
dejín, keď sa Kristus zjaví v sláve a prijme do 
svojho nebeského kráľovstva všetkých 
vyvolených. Evanjelium tejto nedele sa však 
akoby vracalo späť na Golgotu, kde sa Ježiš 
najmenej podobal kráľovi. Pohľad na kríž je 
pohľad na nás samých. Len pri pohľade na 
veľkosť Ježišových bolestí a na jeho 
poníženie si môžeme uvedomiť veľkosť nášho 
hriechu. 

  

Ježiš na kríži je najmenej podobný 

kráľovi. 

Dvaja zločinci okolo Ježiša zastupujú 
nás všetkých, lebo kto by tvrdil, že je bez 
hriechu, je luhár a niet v ňom pravdy. Zároveň 
sú aj symbolom dvojakého postoja, ktorý 
môžeme ku Kráľovi na kríži zaujať. „Ak si kráľ, 
zostúp z kríža,“ hovorí jedna skupina z nás. 
„Prejav sa v sláve Cirkvi, znič tvojich i našich 
nepriateľov, konaj divy a zázraky, pred 
ktorými každý padne na kolená a bude sa ti 
klaňať! Zázračne nasýť zástupy, odstráň 
choroby, zavrhni zlých !“ Od takýchto sa Ježiš 
až doteraz odvracia na opačnú stranu, ku 
kajúcemu mýtnikovi, k Zachejovi na planom 
figovníku, ku kajúcemu lotrovi. A sľubuje mu 
miesto v raji. To môže len skutočný Kráľ nad 
životom a smrťou.  

Ježiš na kríži najvýraznejšie 
potvrdzuje, že jeho kráľovstvo nie je z tohto 
sveta a že je to kráľovstvo lásky, pravdy, 
života a svätosti. Ukazuje kráľovskú moc nad 
sebou samým, keď sa za nás slobodne 

daruje. Boh Otec nás v ňom „vytrhol z moci 
tmy a preniesol nás do svojho 
obdivuhodného svetla.“ „Zachráň sám 
seba,“ zaznieva výsmech tých, ktorí si 
myslia, že sa dokážu sami zachrániť. Ježiš 
je z náboženského pohľadu prekliaty, 
politicky je bezmocný, osobne zmučený... 
Jeho poníženosť je taká veľká, že môže 
byť len božská. Práve tu kráľovsky „svojou 
smrťou našu smrť premohol“ a cez Cirkev 
a sviatosti, ktoré sa zrodili z jeho 
prebodnutého boku, nás oslobodzuje 
z temnôt hriechu a už tu na zemi nám dáva 
účasť na svetle svojho kráľovstva. A to 
takou mierou, akou ho prijímame za kráľa 
a stávame sa poslušní jeho slovu. 

Ježišu, tys na zem prišiel z lásky 
k nám, krv svoju za nás vyliať, bys stal sa 
spásy Kráľom nám, náš hriech si sám 
chcel prijať. Ježišu, Kráľu, prijmi svoj ľud, 
vrelý ti lásky skladáme sľub: za tebou, 
Kráľu, ísť vždy chceme, za tebou vždy ísť 
chceme.  

Sr. Imakuláta 
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Pápež František na návšteve Thajska a Japonska 
 
  
 

Pápež František je v týchto dňoch na návšteve Thajska a Japonska, prevažne 

budhistických krajín, kde by sa mal vysloviť na podporu medzináboženského dialógu a 

jadrového odzbrojenia. 

Pápež František počas návštevy Thajska prisľúbil, že katolícka cirkev bude vo 

väčšej miere spolupracovať s budhistami, ktorí v tejto krajine tvoria väčšinu 

obyvateľstva, s cieľom začať projekty venujúce sa chudobným obyvateľom a 

životnému prostrediu. 

Pápež sa vo štvrtok stretol s najvyšším budhistickým patriarchom. Počas 

dvojdňovej návštevy Thajska František zároveň pochválil úsilie thajskej vlády v boji 

proti obchodovaniu s ľuďmi. 

Thajsko má 69 miliónov obyvateľov, pričom ku katolíckemu vierovyznaniu sa hlási asi 

388 000 ľudí. 

Na omši, ktorú celebroval na Národnom štadióne v Bangkoku pred približne 

60 000 veriacimi, František odsúdil vo štvrtok zneužívanie žien a detí na prostitúciu v 

Thajsku, ktoré je známe sexuálnou turistikou. Uviedol, že násilie, zneužívanie a 

zotročovanie predstavujú zlo, ktoré musí byť vykorenené. 

Pápež v homílii spomenul zneužívanie žien a detí a útrapy utečencov a 

migrantov už druhýkrát v priebehu jedného dňa. 

"Myslím tu na deti a ženy, ktoré sú obeťami prostitúcie a obchodovania s ľuďmi, 

ponížené, čo sa týka ich základnej ľudskej dôstojnosti," uviedol Svätý otec. 

Pápeža predtým oficiálne privítali členovia thajskej vlády v sídle premiéra v Bangkoku, 

kde vystúpil s prejavom, v ktorom hovoril o mnohých humanitárnych otázkach. 

Svätý otec označil celosvetový problém utečencov za "dôležitú etickú otázku 

súčasnosti". Povedal, že problém sa netýka samotnej migrácie, ale pramení zo situácií, 

ktoré nútia ľudí utekať zo svojich domovov. 

"Thajsko malo kedysi povesť krajiny, ktorá prijíma utečencov," povedal 

pápež. "Žiadam, aby spoločenstvá v každej krajine pri riešení problémov, ktoré vedú 

ľudí k úteku z krajiny, postupovali zodpovedne". 

František dodal, že v súvislosti s otázkou utečencov by chcel upozorniť na 

ženy a deti, ktoré sú zneužívané a čelia "mnohým formám násilia a nútenej práce". 

Pápež z Thajska odcestuje do Japonska. Jeho návštevy v oboch týchto krajinách sú 

prvými pre hlavu katolíckej cirkvi od 80. rokov 20. storočia, keď tam zavítal Ján 

Pavol II. 

Zdroj: www.tkkbs.sk 

 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

25. 11. 

SV. KATARÍNY 

ALEXANDRIJSKEJ, PANNY 

A MUČENICE - ľub. spomienka 

Dan 1, 1-6.8-20; Ž-Dan 3; Lk 21,1-4 

6.30 
ZBP a dary D.Sv. pre 
Michala s rodinou 

18.00 ZBP pre Katarínu s rodinou 

Ut 

26. 11. 

FÉRIA 

Dan 2,31-45; Ž-Dan 3; Lk 21,5-11 

6.30 + Ondrej, Anna, Ondrej 

18.00 + Jozef, Ján 

St 

27. 11. 

FÉRIA 

Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Ž-Dan 3; 

Lk 21,12-19 

6.30 + Mária, Mária 

18.00 
+ Ján a Gabriela Bartkoví                  
                                      /deti/ 

Št 

28. 11. 

FÉRIA 

Dan 6,12-28; Ž-Dan 3; Lk 21,20-28 

6.30 + Juraj a Anna 

18.00 + Eduard 

Pi 

29. 11. 

FÉRIA 

Dan 7,2-14;Ž-Dan 3; Lk 21,29-33 

6.30 + Andrej 

18.00 
+ Albína, Ján, František   
                         /birmovanci/ 

So 

30. 11. 

SV. ONDREJA, APOŠTOLA 

sviatok 

Rim 10,9-18; Ž-19; Mt 4,18-22 

7.00 + Anna a Štefan 

18.00 + Eva 

Ne 

1. 12. 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 
 
 

Iz 2,1-5; Ž-122; 
Rim 13,11-14a; Mt 24,37-44 

8.00 
ZBP a dary D. Sv. pre 
Jaroslava a Dominiku 

9.30 + Mária a Michal 

11.00 za farnosť 

18.30 ZBP pre Igora a Máriu 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   
18.00 

17.00 h adorácia 
   9.30 

Rod. 
oblasť 

      11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  1. 12. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Novák, 
Sabolová 

Uriga, 
Sabolová 

Jenčo, 
Jenčová 

Kočiš, 
Štefanková 

Chytra, 
Ocilková 

 

 
 
1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 

nedeli prosíme rodiny Vasiľovú, 

Vaľušovú a Štefankovú. Zároveň 

vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré 

upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Bohuznáma rodina darovala na 

kostolné potreby 50,-€. Vyslovujeme 

úprimné Pán Boh zaplať. 

3. Dobročinná zbierka sv. Alžbety činila 

v našej farnosti spolu 569,16,-€ (Farský 

kostol 446,56 €, filiálka Dlhé 92,60 €, 

školská kaplnka Rodinná oblasť 30,-€). 

Všetkým štedrým darcom vyslovujeme 

vďaku. 

4. V utorok po večernej sv. omši bude 

biblické stretnutie na fare. 

5. Do pozornosti dávame, že dnes večer 

bude vysielať RTVS o 21.45 hod. na 

Dvojke dokument z cyklu „Narodení pre 

nebo“ o Troch svätých košických 

mučeníkoch. Odporúčame pozrieť si ho.   

6. Budúcu sobotu budú v košickej 

katedrále celodiecézne rekolekcie 

z príležitosti sviatku sv. Ondreja, 

patróna našej arcidiecézy. Slávnostná sv. 

omša začne o 10.00 hod. 

7. Budúca nedeľa je Prvá adventná. Je 

to začiatok nového cirkevného roka. Pri 

sv. omšiach budeme požehnávať 

adventné vence, ktoré môžete priniesť 

pred oltár. Zároveň bude v našich 

kostoloch jesenná zbierka na Charitu. 

8. Teraz po sv. omši bude pobožnosť 

pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou 

s modlitbou zasvätenia sa Božskému 

Srdcu Ježišovmu, pri ktorej môžeme získať 

za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

 
 
 
 

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 

 

Liturgický program na 34. týždeň v období cez rok 

rokrokrok 

Oznamy 


