
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

39 
2022 

XVI. ročník 

13. november 2022 

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA 
Resp.: Pán príde súdiť živých i mŕtvych. 

Vychádza týždenne k nedeli. Redakčná rada: veriaci. Web: www.rkcvtjuh.sk. Návrhy čakáme na email: 

rkcvranovjuh@gmail.com; číslo účtu: SK15 0200 0000 0030 3648 5058. Príspevok na vydávanie: 0,10 € 

 

V čase, keď písal Evanjelium, boli 
Peter a Pavol zabití tak ako mnohí 
iní kresťania. Ježišove slová 
pripomínajú, že prenasledovanie 
pre vieru existuje a má mnohé 
podoby aj dnes na mnohých 
častiach sveta. Niektorí kresťania 
sú pre svoju vieru vyhnaní 
z vlastného domova, sú väznení, 
prepustení z práce, zosmiešňovaní, 
ponižovaní a niektorí stratia pre 
vieru aj vlastné životy. Odkaz, ktorý 
nám dal Ježiš, je stále ten istý: 
Vytrvajte! Boh nás miluje a nikdy 
nás neopustí. Keď nám médiá 
hovoria o hrôzach, keď šíria odpor 
voči Cirkvi a zamlčujú správy o 
prenasledovaniach a mučeníkoch, 
všetkým tým len potvrdzujú, že 
Ježiš to všetko už dávno 
predpovedal. Len si treba dobre 
všimnúť, čo k tomu dodal: „Keď 
budete počuť o vojnách a 
nepokojoch, neľakajte sa! Toto 
musí prísť predtým, ale koniec 
nebude hneď. (...) Ani vlas sa vám 
z hlavy nestratí. Ak vytrváte, 
zachováte si život.“ A na inom 
mieste: „Keď sa to začne diať, 
vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo 
sa blíži vaše vykúpenie.“ 
 

sr. Imakuláta 

Dnes sme si vypočuli Lukášovu 
verziu Ježišovho učenia o konci 
sveta alebo apokalypse. Podobné 
úryvky môžeme nájsť v Mt a Mk. Ale 
každý evanjelista kladie dôraz na iné 
aspekty Ježišovho učenia podľa 
potrieb toho-ktorého spoločenstva. 

VYTRVAJTE ! 
Lukáš píše kresťanom, ktorí žili 
mimo Palestíny. Bol to čas bojov 
s Rímom. Lukáš pravdepodobne 
napísal svoje Evanjelium po páde 
Jeruzalema a chrám bol zničený 
Rimanmi r. 70 po Kr. Keď teda 
kresťania čítali Lukášov záznam, 
táto časť Ježišových prorockých slov 
bola už vtedy naplnená. 
K prorockému zničeniu Jeruzalema 
a k prenasledovaniu prvotnej 
kresťanskej Cirkvi Ježiš tiež dodáva 
slová o konci sveta / verše 10-11, 
25-36/. Takže jeho varovanie 
zostáva rovnako dôležité pre nás 
i dnes – nebuďme prekvapení, keď 
sme pre vieru rôznym spôsobom 
prenasledovaní. Ježiš nás dopredu 
na to upozorňuje. Ak 
prenasledovanie príde a „zaklope na 
naše dvere“, máme vytrvať a zostať 
pokojnými. Boh je stále s nami – 
neopustí nás ani vtedy, keby nás 
odmietli a zradili naši najbližší. 
Lukáš vedel o prenasledovaní svoje. 

Bolo to už po trinásty krát, čo sa 
v Košiciach 3. novembra 
uskutočnila dušičková modlitbová 
reťaz za nenarodené deti. V tomto 
roku akcia prebiehala pred budovou 
zdravotníckeho zariadenia 
na Brigádnickej ul. 2, kde sa 
vykonávajú umelé potraty. 
Nasledoval podvečerný program 
pozostávajúci zo svätej omše za 
život v Kostole Kráľovnej pokoja, 
Košice –Juh a krížová cesta so 
sviecami v rukách pred 
monoblokom nemocnice na 
Rastislavovej ulici. Samotných 
modlitieb pred zdravotníckym 
zariadením sa zúčastnilo vyše 
deväťdesiat ľudí v skupinkách. Ako 
uviedol koordinátor aktivít na 
ochranu života nenarodených, 
Dušan Škurla: „Pokojnou 
a modlitbovou prítomnosťou pred 
budovou, kde sa konajú 
potraty  zviditeľňujeme nenarodené 
deti i autoritu Boha nad každým 
človekom. Naliehame na uznanie 
práva na život pre všetkých. 
Zmierňujeme opustenosť matiek a 
ich detí, ktoré majú byť vydané na 
potrat. Vybrali sme si tento 
dušičkový čas, kedy sa koná aj 
akcia Sviečka za nenarodené deti 
a celkovo naše nastavenie 
zamerané na zosnulých. Preto 
považujeme za dôležité 
nasmerovať pozornosť aj na deti, 
ktoré sa nestihli narodiť. Ale 
pomáhame takouto akciou 
aj rodičom, ktorým zomreli deti pri 
spontánnom potrate, aby si takto 
spomenuli na svoje deti a takýmto 
spôsobom im vyjadrili lásku.“ 

Celokošickú sv. omšu za život v 
Kostole Kráľovnej pokoja celebroval 
pomocný biskup,  Marek Forgáč. 
Ako uviedol vo svojom príhovore – 
každý život, ktorý raz vznikol, už 
nikdy nezanikne: „Je obdivuhodné 
ako mnohí aktivisti prichádzajú pred 
nemocničné zariadenia i do 
verejného priestoru, aby modlitbou 
a prejaveným postojom napomáhali 
k zmene, obráteniu a pokániu. Nech 
Boh naďalej požehnáva tieto aktivity 
a nech všetkým dá veľa síl 
a odvahy. Robme všetko preto, aby 
sa nemuseli násilne zastaviť 
presýpacie hodiny nijakého 
začatého života. Svojimi vlastnými 
postojmi máme svedčiť, že život nie 
je úsečka, ale polpriamka, ktorá sa 
raz začala a nikdy neskončí bez 
ohľadu na to, či jej niekto chce 
urobiť koniec. A robme všetko preto, 
aby sme aj tých, ktorí  vlastnou 
vôľou spôsobujú tento koniec 
pozemského života bezbranných 
ľudí,  privádzali k pokániu, či sú to 
lekári, personál, mamy, otcovia, zlí 
radcovia v kľúčových životných 
rozhodnutiach. Avšak aj ich život má 
hodnotu v nekonečnej večnosti, aj 
oni sú tie zatúlané ovečky, pre ktoré 
sa oplatí zanechať  99 spravodlivých 
a ponúkať im Božie milosrdenstvo 
pochádzajúce od dobrého pastiera, 
Ježiša Krista.“ Posledné dni sa na 
viacerých miestach Slovenska 
v Dubnici nad Váhom, Krompachoch 
či Sobranciach požehnávali hroby a 
pamätníky nenarodeným . Podobné 
projekty sa pripravujú aj v Prešove 
a Vranove nad Topľou. 

Zdroj: Košická arcidiecéza 

Modlitbová reťaz za nenarodené deti 

 



 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

14.11. 
Féria 

6.30 + Mária a Mária 

18.00 + Mária 

Ut 

15.11. 
Féria 

6.30 
Poď. za 25 r. manželstva Anna 

a Ľubomír a prosba o ZBP 

18.00 + Martin 

St 

16.11. 
Féria 

6.15! + František 

18.00 + Agnesa, Jozef (deti) 

Št 

17.11. 

Sv. Alžbeta Uhorská, 
rehoľníčka  
spomienka 

6.30 + Michal, Mária 

18.00 + Anna, Ján  

Pi 

18.11. 
Féria 

6.30 + Vladimír a Mária 

18.00 
ZBP Mária, Michal 

 ( birmovanci ) 

So 

19.11. 
Panny Márie v sobotu 

7.00 + Ladislav, Júlia, František 

18.00 ZBP a DDS Juraj s rod. 

Ne 

20.11. 

TRIDSIATA ŠTVRTÁ 
NEDEĽA  

KRISTA KRÁĽA 
 

8.00 + Mária, Jozef, Helena 

9.30 + Terézia, Michal 

11.00 ZBP Vladimír 

18.30 + Jozef, Anna, Michal, Terézia 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00  18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend, 19.11. – 20.11. 2022 

19.11. - 18.00 20.11. - 08.00 20.11. - 9.30 20.11. - 11.00 20.11. - 18.30 

Sztraka, 
Antolíková 

Josipčuk, 
Josipčuková 

Jenčo,  
Jenčová 

Klapák, 
Klapáková 

Ištok,  
Ištoková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 33. týždeň Cez rok 

Farské oznamy 
1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Chytrovú, Krýdovú a 

Michalčovú. Ďakujeme rodinám, ktoré 

upratovali kostol pred dnešnou nedeľou. 

2. Dnes je Dobročinná zbierka sv. 

Alžbety. Pán Boh zaplať za každý dar na 

tento cieľ. 

3. V stredu po večernej sv. omši 

s deťmi bude ďalšia katechéza určená 

rodičom prvoprijímajúcich detí. 

Pozývame na toto stretnutie. 

4. Dávame do pozornosti, že Prvé sv. 

prijímanie sa v našom farskom kostole 

uskutoční dňa 21. mája, na 7. 

Veľkonočnú nedeľu. 

5. Od zajtra 14.11. do nedele 22.11. 

2022 sa na Slovensku uskutoční 

Týždeň Cirkvi pre mládež. V našom 

farskom kostole sa zapojíme do tejto 

aktivity slávením mládežníckej sv. 

omše v Piatok večer, na ktorú 

pozývame všetkých mladých, nielen 

birmovancov. Zároveň vás všetkých 

pozývame v tomto týždni k modlitbe za 

mladých ľudí na Slovensku a zvlášť aj v 

našej farnosti. Viac o aktivitách môžete 

nájsť na  stránke 

https://erko.sk/tyzdenpremladez.   

6. Mladým, ktorí boli v septembri na 

birmovke oznamujeme, si môžu 

v sakristii farského kostola vyzdvihnúť 

fotografie z birmovky.   

 
7. Budúca nedeľa je posledná v 

tomto cirkevnom roku – je to Nedeľa 

Krista Kráľa. Pri sv. omšiach po sv. 

prijímaní bude krátka pobožnosť 

pred Eucharistiou s modlitbou 

zasvätenia ľudského pokolenia 

Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, pri 

ktorej môžeme za obvyklých 

podmienok získať úplné odpustky.  

8. V sobotu 19.11. 2022 bude 

v Snine stretnutie mladých 

s našim otcom arcibiskupom. 

Keďže sa nahlásilo dostatok 

mladých, tak pôjdeme spoločne 

autobusom. Autobus bude pristavený 

na zastávke pred kostolom. Cena za 

autobus je 5,- € na osobu. Odchod 

autobusu bude o 8.00 hod. 

Predpokladaný návrat domov je 

okolo 17.00 hod. 

 

 

Jeruzalemský chrám v časoch Ježiša 

 

https://erko.sk/tyzdenpremladez

