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Zasvätené panny, panny zasvätené vo svete.

pre neho bežná vec, som mohla nastúpiť
do formácie. Bolo to veľmi zvláštne
obdobie, ktorého veľká časť prebiehala v
období pandémie. Paradoxne si myslím,
že to mi dosť pomohlo nerozptyľovať sa
inými vecami a sústrediť sa na modlitbu
aj online semináre a obnovy. S Božou
pomocou som tak mohla zavŕšiť moju
prípravu dňa 1. októbra 2022, práve na
sviatok sv. Terezky Ježiškovej, ktorá je
mi veľmi blízka, a jej malá cesta je veľmi
blízka aj nášmu spôsobu života, v ktorom
žijeme bežným životom, len vnútorný
postoj je iný. 
Každá z nás žije podľa jej blízkej
charizme a svojom spoločenstve, pretože
Ordo virginum netvorí spoločenstvo v
pravom slova zmysle. Je otvorené pre
všetkých aj pre sestry z niektorých reholí,
napr. benediktínky.  
Ak sa chcete dozvedieť niečo viac,
ťukajte, klikajte, googlite, lebo doba ide
dopredu a už máme aj vlastnú stránku, aj
kandidátky, ktoré sa o nás dozvedeli z
internetu. Nech je vo všetkom oslávený
Boh.

Helena Eliášová

Zvyk zasväcovať panny bol už v prvotnej
Cirkvi a postupne bol ustanovený
osobitný obrad, ktorým sa panna stáva
posvätnou osobou, znamením lásky
Cirkvi ku Kristovi, obrazom nebeskej
Nevesty a budúceho života. Je mysticky
zasnúbená s Kristom a posvätená pre
službu Cirkvi. Sú to presne tie sväté
panny nám dobre známe z
prvokresťanských čias ako Lucia, Cecília,
Agnesa, Agáta. Je darom Ducha Svätého,
ktorý tajomne pôsobí v Cirkvi a vnútorne
ju obnovuje. Závanom Ducha Svätého bol
aj po 2. vatikánskom koncile znova
obnovený tento duchovný stav.
Moja osobná cesta bola pomerne kľukatá,
nakoľko je tento posvätný stav na
Slovensku málo známy. Skúsila som aj
rehoľnú formáciu aj formáciu v
sekulárnom inštitúte VDB (Dobrovoľníčky
dona Bosca), čo mi tiež veľa dalo. Práve
tu som sa dozvedela o existencii
zasvätených panien, po čom som túžila
už predtým. Tak o niekoľko rokov aj
vďaka nášmu o. Marekovi, ktorý je v
Ríme ako doma a Ordo virginum (OV ) je  
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Misijná nedeľa – 23. október 2022 „Budete
mi svedkami“

V mene pápeža Františka sa 23. októbra 2022
celá Cirkev stretáva, aby sa modlila a
pomáhala. Svetový deň misií – Misijná nedeľa
– je najväčšou akciou solidarity na celom
svete. V každom kostole na svete myslíme na
celú Cirkev a hlavne na tých, ktorí sa majú
oveľa horšie ako my. 
Aby sme nahliadli do rôznych kútov svetovej
Cirkvi, každý rok vyberieme inú cieľovú
krajinu. V tomto roku sme zvolili ázijskú
krajinu Kambodžu, ktorú sme v apríli aj
navštívili a prešli mnohé podporované
projekty. Kambodža je veľmi chudobná
krajina, odohrávali sa tu veľké nepokoje a na
jej obyvateľoch bola spáchaná genocída. Ešte
aj v súčasnosti sú zranenia spôsobené
výbuchom nášľapných mín v Kambodži veľmi
rozšírené. Krutou spomienkou na
problematickú minulosť tejto krajiny sú
dôsledky, ktoré musia znášať aj tí, ktorí v
búrlivých rokoch režimu Červených Kmérov a
počas následných občianskych nepokojov ešte
ani neboli na svete.
Na plagáte k Misijnej nedeli je mladý chlapec
Chen, ktorému amputovali nohy po tom, ako
v jeho blízkosti vybuchla nášľapná mína. Mal
vtedy len 16 rokov. Jedného dňa sa s dvomi
mladšími bratmi vybrali hľadať bambusové
výhonky. Kráčali cez les a potom hore
kopcom, ktorý hraničil s ich pozemkom. Túto
cestu dobre poznali. Nanešťastie práve vtedy
vybuchla mína a Chena pripravila o obe nohy.
Keď sa prebudil v nemocnici, uvedomil si, že
jeho život už nikdy nebude taký ako predtým.
Pociťoval úplnú beznádej, vedel, že jeho
možnosti budú odteraz veľmi obmedzené. Mal
z budúcnosti veľký strach a trápil sa, ale
vďaka Centru Arrupe dostal možnosť
vzdelávať sa a začať na svojej budúcnosti
pracovať.
Chena hneď po jeho úraze spojili s biskupom
Enriquem Figaredom Alvargonzalezom a s
pracovníkmi centra. Centrum Arrupe
spolupracuje s miestnymi

 emocnicami a pomáha ľuďom so zdravotným
postihnutím pri hľadaní bezpečného domova,
umožňuje im prístup k vzdelaniu a k
pracovným príležitostiam, ktoré sú pre nich
obrovskou pomocou. O pomoci centra
samotný Chen povedal: „Je to, akoby som
dostal nový život.“
Cieľom zbierky na Misijnú nedeľu je podporiť
prácu Cirkvi v Kambodži, ktorá sa stará o ľudí
zmrzačených nášľapnými mínami a o ľudí so
zdravotnými ťažkosťami. Snažíme sa im
prostredníctvom zbierky pomôcť tak, aby
mohli žiť plnohodnotný život. Misijnou
nedeľou slávime celosvetovú rodinu – Cirkev.
Pripojme sa v nedeľu 23. októbra 2022 k
miliónom katolíkov modlitbou jeden za
druhého. Nechajme sa obohatiť darmi iných
národov a sami podporme tých, ktorí žijú
oveľa ťažšie ako my na Slovensku. Ak sa
rozhodnete pomôcť finančne, môžete tak
urobiť vo vašom kostole na Misijnú nedeľu 23.
októbra.

Milión detí sa modlí ruženec
Medzinárodná pápežská nadácia ACN –
Pomoc trpiacej Cirkvi opäť pozýva farnosti,
škôlky, školy a rodiny, aby sa zapojili do
každoročnej modlitbovej iniciatívy „Milión
detí sa modlí ruženec“, ktorá sa uskutoční 18.
októbra. Kardinál Mauro Piacenza, prezident
nadácie ACN upresňuje, že cieľom tejto
modlitby je vyprosovať pokoj a jednotu na
celom svete. Kampaň má zároveň povzbudiť
deti a mladých ľudí k dôvere v Boha v ťažkých
časoch.
Témou tohto ročníka je láska Nebeského Otca,
ktorý túži zachrániť všetky národy a priviesť
ich k sebe. 
K účasti na modlitbe v minulých rokoch
povzbudil deti celého sveta aj pápež František.
Účasť detí je každoročne vysoká. Farnostiam,
školám, rodinám a ďalším komunitám ponúka
webová stránka pápežskej nadácie ACN –
Pomoc trpiacej Cirkvi aj tento rok bezplatný
modlitbový materiál. Materiály a ďalšie
informácie sú dostupné na webovej stránke
www.miliondeti.sk .

Na základe všeobecného uznesenia kňazov mestských farností v Košiciach boli určené nové
časy úradných hodín v našej farnosti. 

Adorácia bude v pondelok, utorok a piatok od 17:15, vo štvrtok po sv. omši do 19:00.
V mesiaci október sa spoločne modlíme sv. ruženec v pondelok, utorok, štvrtok a piatok o
17:30.
Spovedanie: pondelok, utorok a piatok od 17:15-17:50, vo štvrtok a sobotu od 17:30-
17:50.
V stredu 19.10. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov o 17:15 vo farskom
kostole.
V stredu 2.11. bude o 18:00 slúžená sv. omša vo farskom chráme za našich drahých
zosnulých. Ich mená a dobrovoľný milodar môžete vložiť do urny v kostole, ktorá je na to
vyhradená.
Z iniciatívy niektorých farníkov vzišla myšlienka vytvorenia farského zboru. Kto by mal
záujem, baví ho spev a je ochotný obetovať trochu času nácvikom, je vítaný. Prvé stretnutie by
bolo v sobotu 22.10. po večernej sv. omši. 
Budúcu nedeľu bude zbierka na podporu misií. Plagát nájdete na nástenke kostola.

      Úradné hodiny budú: PONDELOK – PIATOK od 16:45 – 17:15.
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Farské oznamy

Dnešnú nedeľu je zbierka na výstavbu Pastoračného centra. 
Vopred ďakujeme za vašu štedrosť na tento účel.

Milodary
Milodary na opravu strechy kostola, 

ktoré sa vyzbierali počas koncertu harmónia a organa, činili 2077,26 €. 
Úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Milodary: na strechu kostola: bohuznáma 30 €, bohuznámy 100 €. 
Na pastoračné centrum: bohuznáma rodina 100 €. 

Pre Ukrajincov: p. Hučková 20 €. 
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu! Veľmi ďakujeme všetkým darcom, 
ktorí finančne podporujú našu farnosť  a pastoračné centrum!

Naše vypočuté modlitby sú toho najlepším dôkazom. Je krásne zažiť spoločne ako rodina, že
niečo, o čo sme Boha prosili, sa o nejaký čas zmenilo. Boh nás vypočul. Uzdravil, vyriešil
problém, pomohol blížnym v ťažkostiach… Našu vieru v Božiu moc môžu posilňovať aj rôzne
príbehy – vo Svätom písme ich je neúrekom, no okrem nich môžeme deťom rozpovedať aj
príbehy niektorých svätých. Hoci mnohé budú znieť ako rozprávky, uistime ich, že s Bohom
je všetko možné. Že aj to, čo znie ako výmysel z rozprávky, sa s Bohom môže skutočne stať a
deje sa. Peniaze, ktoré prídu v pravý čas rodine, ktorá ich potrebuje, nevedno odkiaľ.
Uzdravenie z ťažkej choroby, ktoré si ani lekári nevedia racionálne vysvetliť. Ochrana pred
nešťastím v podobe anjela a mnohé ďalšie neuveriteľné veci. Hovorme o nich svojim deťom.
Deti vedia vymodliť veľké zázraky, pretože veria srdcom a nie rozumom.

Tip: Urobte si raz za mesiac špeciálny modlitbový večer. Spisujte na papieriky svoje prosby –
za seba, svojich blížnych, kamarátov, o to, čo sa deje vo svete… za všetko, kde túžite vidieť
zmenu. Po mesiaci tieto papieriky znova prečítajte a vytrieďte tie, ktoré už Pán vypočul, a
ďakujte za ne. Takto budete mať každý mesiac v rukách dôkazy, že Boh skutočne koná a
odpovedá na vaše prosby.

Detské okienko - alebo rodinná aktivita -  nielen pre deti
 Boh nemlčí – hovorí a koná 


