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mu. Evanjelista Lukáš nám ako 
kontrast k tomuto rúhaniu predkladá 
fascinujúcu konverzáciu medzi 
Ježišom a jedným zo zločincov. Ten 
zahriakol svojho druha: „Ani ty sa 
nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to 
isté?“ Lenže my spravodlivo, lebo 
dostávame, čo sme si skutkami 
zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ 
Potom povedal: „Ježiš, spomeň si na 
mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ 
Prvý, ktorý sa obrátil, keď videl 
Ježišovo umučenie a smrť, je zločinec. 
Na rozdiel od tých, ktorí sa vysmievali 
a rúhali, dokázal hlbšie vnímať 
Ježišovo umučenie. Vníma, že nie je 
porážkou, ale vstupom do kráľovstva, a 
preto sa vrhol do Božieho 
milosrdenstva. Ježiš mu odpovedá tak, 
ako odpovedá každému kajúcemu 
hriešnikovi: „Veru, hovorím ti: Dnes 
budeš so mnou v raji.“ Ježišova 
modlitba na kríži: „Otče, odpusť im, 
lebo nevedia, čo robia,“ je modlitba, 
v ktorej sa aj my cítime úplne 
a bezpodmienečne prijatí, odovzdaní 
Otcovi. Pripravuje v nás miesto 
k obráteniu, k hlbšiemu pohľadu na 
seba, k oslobodeniu v pravde, k pokoju 
srdca aj vtedy, keby sme mali za sebou 
taký životný príbeh ako druhý lotor. 
 
 

Sr. Consolata 

Dnes sa v Cirkvi slávi sviatok Krista 
Kráľa, vládcu nad našimi srdcami 
a životmi. Kráľa, ktorý je vyzbrojený 
láskou a nie zbraňami. Kráľa, ktorý je 
pribitý na kríži. Jeho hlavu nezdobí 
koruna z drahokamov, ale koruna 
z tŕnia. Evanjelium dnešnej nedele nás 
privádza pod kríž, na ktorom Ježiš  

KRISTUS KRÁĽ 
umiera medzi dvoma zločincami. Lukáš, 
ako jediný z evanjelistov, zapísal 
Ježišove slová: „Otče, odpusť im, lebo 
nevedia, čo robia.“ (Lk 23,34) Táto 
Ježišova modlitba predchádza všetky 
urážky, posmešky, provokácie a zlé 
gestá pri umučení. Všetko, čo je vôkol 
nasiaknuté hriechom zlosti a nenávisti, 
preniká jeho odpúšťajúce slovo. Prosí 
o odpustenie pre všetkých a sám im 
odpúšťa. Ospravedlňuje ich pred 
Otcom. Táto jeho modlitba lásky objíma 
celú prítomnosť, ale preniká aj celé 
ľudské dejiny hriechu. Aj napriek 
Ježišovej modlitbe neprejavujú prítomní 
žiadny znak obrátenia. Zatiaľ čosa 
jednoduchý ľud díval, ich duchovní 
vodcovia sa z Ježiša vysmievajú, 
pretože vyhlasoval, že je Mesiáš 
a pritom nemôže zachrániť seba. 
Nadávkami ho častujú aj rímski vojaci. 
Predmetom ich výsmechu je titul Ježiš – 
Kráľ. Pre nich, pohanov, náboženský 
titul Mesiáš veľa neznamenal, ale 
politický titul kráľ bol význačný. Jeden 
zo zločincov tiež Ježiša provokuje 
uštipačnými poznámkami a vysmieva sa 

Vatikán v týchto dňoch ocenil 
veľkodušnosť, s akou slovenskí 
veriaci duchovne a finančne 
podporujú seminaristov na 
misijných územiach vo svete. Ide 
o formu adopcie seminaristov. 
Vyzdvihol aj ich podporu vo forme 
tzv. omšových milodarov. Tie 
pomáhajú kňazom z 
najchudobnejších farností na 
celom svete. Toto posolstvo  
odovzdal dňa 15. októbra   
košickému arcibiskupovi - 
metropolitovi a predsedovi 
Konferencie biskupov Slovenska 
Mons. Bernardovi Boberovi Guy 
Bognon, generálny sekretár 
Pápežského misijného diela sv. 
apoštola Petra so sídlom v Ríme. 
  
Prostredníctvom Misijných diel na 
Slovensku, Slováci podporujú v 
súčanosti 1 300 bohoslovcov na 
misijných územiach. Slovenskí 
veriaci vyzbierali minulý rok na 
omšových milodaroch pre kňazov 
v misiách 1 341 470 eur. Kňazi za 
ne slúžili omše v 41 misijných 
krajinách. „Slovensko patrí k 
naštedrejším krajinám na svete. 
Ide o obnos, ktorý tvorí polovicu 
všetkých milodarov, ktoré 
spravuje Pápežské misijné dielo 
sv. apoštola Petra v 
Ríme,“ informoval po stretnutí 
národný riaditeľ PMD na 
Slovensku Ivan Kňaze. V 
Košiciach sa na ňom zúčastnil aj 
zástupca kňaza Guya Bognona 
Tomasz Atłas. 

„Generálny sekretár Pápežského 
misijného diela sv. apoštola Petra 
zablahoželal predsedovi 
Konferencie biskupov Slovenska k 
zvoleniu, informoval ho o jeho 
práci a poďakoval veriacim zo 
Slovenska, ktorí podporujú 
bohoslovcov a kňazov v misijných 
krajinách,“ uviedol pre TK KBS 
riaditeľ PMD na Slovensku Ivan 
Kňaze. Na svete je približne 800 
misijných seminárov, misijné diela 
spravujú 1 100 misijných diecéz. 
„Hostia z Ríma prejavili vďačnosť 
aj návštevou hrobu zosnulého 
kardinála Jozefa Tomka, ktorý bol 
šestnásť rokov prefektom 
Kongregácie pre evanjelizáciu 
národov, čím výrazne prispel k 
rozvoju Cirkvi vo svete,“ dodal.  
 
Kňaz Guy Bognon, generálny 
sekretár Pápežského misijného 
diela sv. apoštola Petra so sídlom 
v Ríme, prišiel na pozvanie 
Pápežských misijných diel na 
Slovensku. Okrem poďakovania 
Cirkvi na Slovensku za pomoc a 
podporu misií mal v programe aj 
verejné slávenia v Bratislave a v 
Košiciach. Jeho návšteva trvala do 
štvrtka 17. novembra. 
 
Myšlienka podporovať finančne 
seminaristov v misiách, aby mohli 
vyštudovať a stať sa kňazmi, nech 
osloví aj nás vo farnosti. Konkrétny 
spôsob ako pomôcť môžeme nájsť 
na webe Pápežských misijných 
diel, či v Katolíckych novinách. 
 

Vatikán ocenil podporu Slovákov seminaristom v misiách 

 



 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

21.11. 

Obetovanie 
preblahoslavenej Panny 

Márie 
spomienka 

6.30 + Anton a Mária 

18.00 + Ján, Anna 

Ut 

22.11. 

Sv. Cecílie, 
panny a mučenice 

spomienka 

6.30 + Anna a Juraj 

18.00 + Agnesa, Jozef 

St 

23.11. 
Féria 

6.15! Za duše v očistci 

18.00 + Michal, 1. výročie smrti (deti) 

Št 

24.11. 

Sv. Ondreja Dung-Laka, 
kňaza, a spoločníkov, 

mučeníkov 
spomienka 

6.30 + Michal, Mária 

18.00 + Pavol, Mária  

Pi 

25.11. 
Féria 

6.30 Za duše v očistci 

18.00 
+ Mária 

 ( birmovanci ) 

So 

26.11. 
Panny Márie v sobotu 

7.00 + Andrej, Anna, Jolana 

18.00 + Vlasta, Vierka 

Ne 

27.11. 

PRVÁ ADVENTNÁ 
NEDEĽA 

8.00 + Júlia, Jozef, Jaroslav, Ján 

9.30 + Ján, Mária, Miroslav 

11.00 + Michal, Helena 

18.30 Za uzdravenie Noemi 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    18.00  
(s deťmi)   9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend, 26.11. – 27.11. 2022 

26.11. - 18.00 27.11. - 08.00 27.11. - 9.30 27.11. - 11.00 27.11. - 18.30 

Vaterka, 
Vaterková 

Smolej, 
Smolejová 

Benčo, 
Plančárová 

Klimčo, 
Antolíková 

Chytra, 
Sabolová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 34. týždeň Cez rok 

Farské oznamy 
1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Adamovú, Gazdovú 

a Mudroňovú. Ďakujeme rodinám, ktoré 

upratovali kostol pred dnešnou nedeľou. 

2. Dobročinná zbierka sv. Alžbety činila 

v našej farnosti spolu 745,-€ (farský 

kostol 540,21,-€, filiálka Dlhé 145,50,-€, 

Školská kaplnka R. Oblasť 59,29,-€). Pán 

Boh zaplať za každý dar na tento cieľ. 

3. Nasledujúcu sobotu – 26.11. o 10.00 

hod. budú v košickej katedrále 

celodiecézne kňazské rekolekcie 

z príležitosti sviatku hlavného patróna 

našej košickej arcidiecézy sv. Ondreja. 

Pozvaní sú kňazi i veriaci zo všetkých 

farností.  

4. Na budúcu nedeľu – Prvú adventnú 

nedeľu začína nový Cirkevný rok. Pri 

sv. omšiach budeme požehnávať 

adventné vence. Prineste si ich pred 

oltár. 

5. Na budúcu nedeľu bude pri sv. 

omšiach jesenná Zbierka na Charitu. 

Vďaka za každý dar na tento cieľ. 

6. Dávame do pozornosti, že Prvé sv. 

prijímanie sa v našom farskom kostole 

uskutoční dňa 21. mája, na 7. 

Veľkonočnú nedeľu. 

7. Mladým, ktorí boli v septembri na 

birmovke oznamujeme, si môžu 

v sakristii farského kostola vyzdvihnúť 

fotografie z birmovky.   

 

Svätá Cecília – svätica týždňa 
Cecília patrí medzi sedem žien – 
mučeníčok, ktoré sú spomínané v 
rímskom kánone. Jej spomienke je 
zasvätená bazilika v Ríme. Titul 
rímskej baziliky sv. Cecílie je 
prastarý, s určitosťou pred rokom 
313, tzn. v časoch Konštantína. Jej 
sviatok sa slávi v tejto bazilike už od 
roku 545. Veľmi významný je fakt, že 
je pochovaná v katakombách sv. 
Kalixta, popri takzvanej „Krypte 
pápežov“. Neskôr pápež Paschál I., 
veľký ctiteľ svätej, preniesol jej telo 
do krypty baziliky. Koncom roku 500 
otvorili sarkofág. Telo svätice sa 
javilo v stave mimoriadneho 
zachovania. Sochár Maderna vytesal 
známu mramorovú sochu, vernú 
kópiu, z výzoru a polohy tela 
mučeníčky. Ostatné údaje o nej sú 
sporné ako aj napríklad známe texty 
o jej mučeníctve, ktoré sú viac 
literatúrou ako históriou – obsahujú 
rad dramatických príbehov, 
končiacich krutými mučeniami a 
odťatím hlavy. Prečo je patrónkou 
hudobníkov, sa opäť viaže na 
legendy. Podľa nich zatiaľ čo hrali 
organy, Cecília spievala vo svojom 
srdci iba pre Pána. 

 


