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Anjel so zlatým kľúčom
že máme dvojaký pohľad na smrť. No v
tomto čase sa na ňu dívame s akýmsi iným
rešpektom. Tento čas nám ponúka pohľad
na smrť nie len z toho negatívneho
pohľadu. Cintoríny sa v týchto dňoch
stávajú akoby hviezdnymi oblohami na
zemi. Tie malé plamienky sviečok
nepoukazujú iba na to, že nezabúdame na
našich drahých, ale poukazujú aj na silu
našej viery a nádeje, že smrť nie je až tak
strašidelná, ako sa môže zdať na prvý
pohľad. Ak spojíme smrť s kresťanskou
nádejou, tak obraz o anjelovi so zlatým
kľúčom sa môže stať aj pre nás reálnym. 
Veľmi som bol povzbudený tým, ako
prijali moji rodičia náhlu smrť brata.
Nepoddali sa zúfalstvu, ale s vierou vo
večný život prijali, že Boh vie, prečo... My
sa pýtame, ale Boh vie. A niekedy je
lepšie, ak nevieme. Ak sa to dozvieme v
správnom čase. A ten správny čas je často
až vo večnosti. Tam pochopíme, že smrť
nie je až tak strašidelná.
Aj v tomto čase, keď budeme zapaľovať
sviečky na hroboch našich blízkych,
spojme spomienku na nich a našu
modlitbu za ich duše, s nádejou. Pretože
tieto dni sú dňami nádeje. Nádeje v to, že
smrťou sa život nekončí. Že smrťou život
pokračuje ďalej, ale iným spôsobom, ktorý
teraz ešte nevieme pochopiť. Ale to, že
nechápeme, neznamená, že sa musíme báť.
Tieto dni nám ukazujú, že raz aj po nás
príde, nie strašidelná smrtka, ale anjel v
bielych šatách so zlatým kľúčom. 

Kaplán Michal 

Väčšinou, keď sa spomenie smrť, spojí sa
nám to s pochmúrnou náladou, smútkom a
odlúčením. Kresťanstvo sa už od začiatku
dívalo na smrť trochu ináč. Môžeme byť za
to vďační Ježišovi, ktorý smrť premohol
ako nepriateľku človeka a urobil ju
služobníčkou. Smrť sa takto stala bránou
do večnosti s Bohom.
Raz som pri pohrebe počul jeden krásny
príbeh, ktorý pekne opisuje smrť. Keď sv.
Karol Boromejský oslovil istého maliara,
aby namaľoval smrť, ten sa utiahol do
svojho ateliéru a začal maľovať.
Namaľoval smrtku s kosou a tento obraz
doniesol ukázať Karolovi. Ten ale
zareagoval, že to nie je smrť. Nech to skúsi
upraviť. Maliar odniesol obraz späť a
smrtku urobil ešte hrozivejšou, kosu ešte
väčšou a ostrejšou, a doplnil dramatické
pozadie s dušami zomrelých. Ale ani toto
dielo sa nestretlo s prijatím, pretože mu
Karol povedal, že to nie je smrť. Maliar už
nevedel, čo má vlastne namaľovať, tak sa
ho opýtal, ako má namaľovať smrť. Vtedy
mu Karol povedal: Namaľuj anjela v
bielych šatách so zlatým kľúčom v ruke.
Či je tento príbeh pravdivý alebo nie,
myšlienka, na ktorú poukazuje je úžasná. 
Na smrť sa pozeráme negatívne, pretože
oddeľuje. Oddeľuje nás od našich
najbližších a milovaných ľudí. Pýtame sa:
„Prečo?“, ak zomrie mladý človek alebo ak
niekto zomrie náhle. No niekedy si
povieme, že smrť je vykúpením pre
človeka, ktorý trpel a jeho život už nemal
kvality, ktoré by mal mať. Sami vnímame, 
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Ak pôjdete na dušičky s rodičmi po cintoríne a
všimnete si hrob, o ktorý sa nikto nepostaral,
môžete na ňom zapáliť        , alebo napríklad
spraviť      z kamienkov alebo gaštanov.

Dušičková oktáva na cintoríne sv. Rozálie 
 

V dňoch od 1.11. do 8.11. sa v kaplnke sv. Rozálie na cintoríne sv. Rozálie budú slúžiť
každý deň sv. omše. Na sviatok Všetkých svätých sa sv. omša začne o 15:15 a bude
spojená s pobožnosťou za zomrelých. Od stredy 2.11 do soboty 5.11. budú sv. omše o
16:00. V nedeľu 6.11. bude o 15:15 – tá je obetovaná znova za našich zosnulých
farníkov, za všetkých zosnulých pochovaných na cintoríne sv. Rozálie ako aj za tých, na
ktorých si pri sv. omši spomeniete. V pondelok a utorok, 7.11. a 8.11. bude sv. omša o
16:00.

Dušičková omša 2. 11. 2022 vo farskom kostole
Slávnostnú Dušičkovú omšu za zosnulých, ktorých mená ste nahlásili formou lístkov
vhodením do schránky pri východe z kostola, budeme slúžiť dňa 2.11. 2022 o 18:00.

Odpustky za zosnulých v dušičkovej oktáve
V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky 

pre duše verných zomrelých v očistci. 
Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne
navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj
modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto
odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.
Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1.
novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Okrem týchto
odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko
predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého
Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť
k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci. Odpustky sú
odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny...
Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy
čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za
zosnulých (KKC 1471).

Dušičková modlitbová vigília
Priblížili sa dni každoročnej spomienky na
našich zosnulých. Nesmieme pritom
zabudnúť aj na deti, ktoré zomreli pred
narodením. V Košiciach si ich pripome-
nieme a budeme apelovať na ich ochranu
vo štvrtok, 3. novembra 2022. Zjednoťme sa
a zapáľme svetlo obetiam potratov. Pozýva-
me vás zapojiť sa v ľubovoľnom čase do 9-
hodinovej reťaze (07:00 – 16:00) pri sú-
kromnom zdr. zariadení na Brigádnickej 2.
(Terasa), kde sa vykonávajú umelé potraty.
Zároveň Vás pozývame na celokošickú sv.
omšu za život v Kostole Kráľovnej pokoja
na Ulici milosrdenstva (Juh) o 18:00 hod s
hlavným celebrantom pomocným biskupom
Mons. Marekom Forgáčom.

Po nej bude nasledovať pietne
zhromaždenie so sviecami pred
monoblokom Starej nemocnice o 19:00 hod.

Duchovné cvičenia pre zranených
potratom

Milujúca náruč, n.o. organizuje duchovné
cvičenia pre zranených umelým potratom
(matky, otcov, príbuzných, lekárov...),
spojené s modlitbou príhovoru za
uzdravenie a oslobodenie. Budú sa konať v
Rehoľno-formačnom centre v Spišskej
Novej Vsi v dňoch 11.-13.11.2022.
Exercitátor je p. Artur Cierlicki, SA.
Prihlasovanie na tel. č. 0911 083 641 alebo
na milujucanaruc@gmail.com.

Viac na milujucanaruc.sk.

Vezmi si pastelku a pomôž mi 
nájsť správnu cestu
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Blahoželanie duchovnému otcovi Radovi
Drahý  náš duchovný otec Rado,

srdečne Vám blahoželáme k narodeninám, ďakujeme za Kristovu lásku a dobro,
ktoré nám odovzdávate svojou trpezlivou a vytrvalou službou vo farnosti. So
vzácnym zmyslom pre humor, láskavosťou a porozumením za každých životných
okolností ste nám stálou oporou a povzbudením. Vyprosujeme Vám veľa zdravia,
lásky, mnoho Božích milostí,  plnosť darov Ducha Svätého. Nech Vás Pán žehná,
posilňuje a sprevádza, nech je Vaším útočiskom, silou i pomocou vo všetkom, čo
konáte pre dobro iných.

Odovzdávame Vás v modlitbách pod ochranu našej nebeskej Matky Panny Márie.
Vaši veriaci z Podhradovej.

Adorácia bude v pondelok, utorok a piatok od 17:15, vo štvrtok po sv. omši do 19:00.
Spovedanie: pondelok, piatok od 17:15-17:50, vo štvrtok a sobotu od 17:30-17:50.
V stredu 2.11. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov NEBUDE.
V stredu 2.11. bude o 18:00 slúžená sv. omša vo farskom chráme za našich drahých
zosnulých. 
V piatok 4.11. bude celodenná adorácia od 9:00 do večernej sv. omše. 
Dopoludnia bude spovedanie chorých.
V sobotu 5.11. bude pred sv. omšou večeradlo o 17:00 vo farskom kostole.
V pondelok 7.11. bude stretnutie manželských párov po večernej sv. omši. 

      Srdečne pozývame.

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

Farské oznamy

Cesta za svetielkom 

TIPy na dušičky 

Na strechu kostola: bohuznámi 50€, 30€, 50€, 50€; Na Pastoračné centrum :
bohuznáma rodina 200€; Na Ukrajincov: bohuznáme sestry 50€;
Na kaplnku sv. Rozálie: bohuznámy 2000€.

Milodary

Je dobrým zvykom pred dušičkami hroby
očistiť a skrášliť, zakrúžkuj, čo z nakreslených
vecí potrebuješ na upravenie hrobov.

Okienko pre Šikovné detičky


