
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Nedeľa Krista Kráľa 

Posledná nedeľa v cirkevnom roku – 

nedeľa Krista Kráľa je čas pripomenúť 

si, že Kristovi právom patrí naša úcta, 

vernosť a láska. Kristus Kráľ – titul, 

ktorý i napriek tomu, že kráľovské tituly 

zanikajú nestráca na svojej aktuálnosti, 

hodnote a význame pre nás, ktorí 

v neho veríme. Slovo kráľ dnes skôr 

chápeme ako autoritu, ktorá má určité 

právomoci a ktorej možno závidíme 

moc, bohatstvo a slávu. Králi – tí ktorí 

mali moc nad ľudským životom, ale aj 

nad materiálnymi hodnotami.... 

Pohľad na poslanie kráľa z ľudského 

hľadiska znamená vládnuť z Kristovho 

hľadiska však znamená slúžiť. Ježiš prišiel 

na svet ako kráľ, aby slúžil, aby dal svoj 

život ako výkupné za nás všetkých. Preto 

treba zaujať svoj postoj, rozhodnúť sa pre 

neho. Nikoho z nás nenúti, rešpektuje 

slobodu každého z nás. Človek si musí 

Ježiša vyvoliť vo svojom živote za kráľa 

slobodne a s láskou. Každý z nás zvlášť 

v tejto dobe túži prísť do Božieho 

kráľovstva, chce sa do neho dostať a mať 

na ňom účasť....to znamená mať účasť na 

Jeho vykúpení, mať účasť na živote plnom 

milostí. 

Preto postavme sa dnes pod kríž, pod 

toto nepochopiteľné znamenie Božej 

lásky k nám s túžbou v srdci „Ježišu 

spomeň si aj na mňa, keď prídeš do 

Božieho kráľovstva.....možno budeme 

počuť odpoveď.....Ty si môj milovaný 

syn, milovaná dcéra v tebe mám 

zaľúbenie. 

Mária Štefanková 

27 
2021 

XV. ročník 

21. november 2021 
 

34. CEZROČNÁ NEDEĽA 

Resp.: Pán kraľuje, oslavujme ho. 
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„My – hlása sv. Pavol – ohlasujeme 
Krista ukrižovaného (...), Božiu moc a 
Božiu múdrosť“. Z druhej strany apoštol 
netají, že kríž v očiach ľudskej múdrosti 
predstavuje niečo celkom iné: je 
„pohoršením“ a „bláznovstvom“ (1 Kor 1, 
23 - 24). Kríž bol nástrojom smrti, a 
predsa z neho vzišiel život. Bol tým, na 
čo sa nikto nechcel pozerať a predsa 
nám zjavil krásu Božej lásky. Preto ho 
uctieva svätý Boží ľud a oslavuje liturgia 
dnešného sviatku. Evanjelium sv. Jána 
nás vedie a pomáha nám vstúpiť do tohto 
tajomstva. Evanjelista totiž stál práve 
tam, pod krížom. Hľadí na už mŕtveho 
Ježiša, zaveseného na dreve a píše: „A 
ten, ktorý to videl, vydal o tom 
svedectvo...“ (Ján 19, 35). Svätý Ján vidí 
a vydáva svedectvo. 
Najprv vidí. Ale čo videl Ján pod krížom? 
Určite to, čo videli iní: Ježiš, nevinný a 
dobrý, brutálne zomiera medzi dvomi 
zločincami. Jedna z mnohých 
nespravodlivostí, jedna z mnohých 
krvavých obetí, ktoré nemenia dejiny, 
jedna z mnohých ukážok, že tok udalostí 
vo svete sa nemení: dobrí sú odstránení 
a zlí víťazia a prosperujú. V očiach sveta 
je kríž prehrou. Aj nám hrozí 
nebezpečenstvo, že sa zastavíme pri 
tomto prvom povrchnom pohľade, že 
neprijmeme logiku kríža; že neprijmeme, 
že Boh nás zachraňuje dovoľujúc, aby sa 
na ňom vyzúrilo zlo sveta. Neprijať, alebo 
len slovami, Boha slabého a 
ukrižovaného a snívať o bohu silnom a 
triumfálnom. Je to veľké pokušenie. 
Koľkokrát túžime po kresťanstve víťazov, 
po triumfálnom kresťanstve, ktoré by bolo 
dôležité a významné, oslavované a 
uctievané. Ale kresťanstvo bez kríža je 
svetské a stáva sa neplodným.  
Svätý Ján videl v kríži Božie dielo. 
Spoznal v ukrižovanom Kristovi Božiu 
slávu. Nehľadiac na zdanie videl, že On 

neprehral, ale je Boh, ktorý sa 
dobrovoľne ponúka za každého človeka. 
Prečo to urobil? Mohol si zachrániť život, 
mohol sa držať obďaleč od našich 
najbiednejších a najkrutejších dejín. A 
predsa, chcel vojsť do vnútra, ponoriť sa 
do nich. Preto si vybral najťažšiu cestu: 
kríž. Aby nebol na zemi žiadny človek až 
tak zúfalý, že by sa s ním nemohol 
stretnúť. Dokonca aj v beznádeji, v tme, v 
opustenosti, v hanbe za svoju biedu a 
omyly. Práve tam, kde si myslíme, že 
Boh nemôže byť, práve tam vstúpil. Aby 
zachránil kohokoľvek, kto je zúfalý, chcel 
okúsiť zúfalstvo. Aby sa naša najtrpkejšia 
beznádej stala aj jeho, zvolal na kríži: 
„Bože môj, Bože môj, prečo si ma 
opustil?“ (Mt 27, 46; Ž 22,1). Zvolanie, 
ktoré zachraňuje. Zachraňuje, lebo Boh 
zobral na seba dokonca aj našu 
opustenosť. S ním už nie sme viac sami, 
už nikdy viac.  
Ako sa môžeme naučiť vidieť v kríži 
slávu? Niektorí svätí učili, že kríž je ako 
kniha, ktorú, treba otvoriť a čítať, aby sme 
ju spoznali. Knihu nestačí kúpiť, pozrieť 
sa na ňu a vystaviť si ju doma na peknom 
mieste. To isté platí pre kríž: je 
namaľovaný alebo vytesaný na mnohých 
miestach našich chrámov. Krížikov je 
nespočetne veľa: na krku, v dome, v 
aute, vo vrecku. Ale neosoží nám to, ak 
sa nezastavíme, nezahľadíme na 
Ukrižovaného a neotvoríme mu srdce, ak 
sa nenecháme očariť jeho ranami, 
otvorenými pre nás, ak sa naše srdce 
nenaplní dojatím a nebudeme plakať 
pred Bohom, ktorý je zranený z lásky k 
nám. Ak tak neurobíme, kríž pre nás 
zostane neprečítanou knihou, ktorej 
názov a autora dobre poznáme, ale ktorá 
nemá vplyv na náš život. Neobmedzujme 
kríž iba na predmet zbožnosti a o to 
menej na politický symbol alebo na znak 
náboženského a sociálneho významu.  

Pokrečovanie v nasledojúcom Poverelle 

Homília pápeža Františka na Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho v 

Prešove (1. časť) 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

22.11. 

Sv. Cecílie, panny a 
mučenice 
spomienka 

6.30 + Mária, Mária 

18.30 + Jozef, Anna 

Ut 

23.11. 
FÉRIA 

6.30 Poď. za B pomoc pre Pavla 

18.00 + Jozef, Milan 

St 

24.11. 

Sv. Ondreja Dung-Laka, 
kňaza a spoločníkov, 

mučeníkov 
spomienka 

6.30 
Poď. za B pomoc a prosba 

o DDS pre Dávida 

18.00 
Poď. za 40 r. ž. a prosba 

o ZBP pre Ivanu 

Št 

25.11. 
FÉRIA 

6.30 + Juraj, Anna 

18.00 + Michaela 

Pi 

26.11. 
FÉRIA 

6.30 Poď. za Bohuznáme rodiny 

18.00 ZBP Anna 70 r. ž. 

So 

27.11. 
Panny Márie v sobotu 

16.30 + Ladislav Júlia, František 

18.00 ZBP Alexander s rod. 

Ne 

28.11. 

PRVÁ ADVENTNÁ 
NEDEĽA 

8.00 + Štefan 

9.30 
+ Jozef, Helena, Pavol, 

Mária 

11.00 ZBP Patrik 

18.30 
Za Božiu pomoc pri liečbe 

pre Renátu 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    18.00    09.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúcu nedeľu, 21. 11. 2021: 

Sobota 18.00 8.00 9.30 11.00 18.30 

Novák, 
Vaterka 

Vavrek, 
Vavreková 

Demčák, 
Fecenková 

Kočiš, 
Štefanková 

Josipčuk, 
Antolíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 34. týždeň cez rok 
Oznamy 

1. Na upratovanie kostola 

prosíme rodiny Dobranská, 

Demetrová, Volovarová. 

Ďakujeme rodinám, ktoré 

upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Dobročinná zbierka sv. 

Alžbety činila v našej farnosti 

spolu 485,64 € (farský kostol – 

425,24 €, filiálka Dlhé 60,40 €). 

Vyslovujeme vďaku všetkým 

darcom. 

3. Na budúcu nedeľu bude 

jesenná zbierka na charitu. Pán 

Boh zaplať za vaše milodary na 

tento cieľ. 

4. Kvôli novým nariadeniam 

vlády, Covid automatu a 

lockdownu pre nezaočkovaných 

budú od zajtra až do odvolania 

všetky sväté omše v našej 

farnosti v režime O-P, čiže 

očkovaní a prekonaní. 

Maximálny počet osôb 

definovaný Covid automatom 

na bohoslužbách je 50. 

5. Budúcou 1. Adventnou 

nedeľou začíname adventné 

obdobie. Pri nedeľných sv. 

omšiach budeme požehnávať 

adventné vence. 

6. Sv. omše pre deti (streda) a 

birmovancov (piatok) kvôli zlej 

pandemickej situácii v tomto 

týždni opäť nebudú. 

7. Rozhodnutím Apoštolskej 

peniteciárie sa predĺžuje 

možnosť získavať odpustky 

pre duše v očistci na celý 

november. Veriaci si môže 

vybrať rozličné dni v mesiaci. 

Nemusia nasledovať po sebe. 

Dôvodom je súčasná pandémia. 

Odpustky pre duše v očistci môžu 

získavať aj starí a chorí doma, 

keď sa duchovne spoja 

s Cirkvou, zrieknu sa hriechu 

a ak to bude neskôr možné, tak 

sa čo najskôr vyspovedajú. 

8. Duchovná obnova pre 

Bratstvo posvätného ruženca, 

ktorá bola plánovaná na budúcu 

nedeľu sa presúva na jar 

budúceho roka 2022. 

9. Pripomíname, že každú 

stredu pri rannej sv. omši, sa 

modlíme Ranné chvály. Z tohto 

dôvodu začínajú v stredu ráno sv. 

omša skôr, a to o 6.15 hod. 

10. 30. Novembra budeme sláviť 

sviatok patróna našej arcidiecézy – 

sv. Ondreja, apoštola. V rámci 

príprav na tento sviatok sa 

budeme od 21.11 až do 29.11 

modliť spoločne novénu k sv. 

Ondrejovi. Bude to vždy pred 5 

minút pred večernou sv. omšou. 

Pozývame všetkých, aby sme sa 

každý ako môže spoločne pripojili 

k modlitbe k Nebeskému Otcovi 

cez sv. Ondreja v týchto časoch. 


