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November 2022 – Slovo života

ktorých srdce je naplnené láskou k nemu
a k bratom a sestrám, konkrétnou láskou,
ktorá sa skláňa k posledným,
zabudnutým, chudobným, k tým, ktorí
túto nezištnú lásku potrebujú:
milosrdenstvo skutočne patrí medzi Božie
vlastnosti ; Ježiš sám je milosrdenstvo.

 
„Blahoslavení milosrdní, lebo oni

dosiahnu milosrdenstvo.“
Blahoslavenstvá pretvárajú a revolučne
menia tie najbežnejšie princípy nášho
myslenia, nie sú len slovami útechy, ale
majú moc meniť srdce, sú schopné
vytvárať nové ľudstvo, dodávajú účinnosť
ohlasovaniu Slova. Blahoslavenstvo
milosrdenstva musíme prežívať aj so
sebou samým, uznať, že potrebujeme tú
mimoriadnu, prekypujúcu a nesmiernu
lásku, ktorú má Boh ku každému z nás.
Slovo milosrdenstvo má pôvod v
hebrejskom rehem, „lono“, a evokuje
bezhraničné Božie milosrdenstvo,
podobne ako spolucítenie matky so
svojím dieťaťom. „Milosrdenstvo je
láskou, ktorá nepozná mieru, hojnou,
všeobecnou, konkrétnou. Láskou, ktorá sa
snaží vytvárať vzájomnosť, čo je
najvyšším cieľom milosrdenstva. (…) Ak
sme teda pocítili akúkoľvek urážku alebo
krivdu, odpúšťajme a odpustí sa i nám.
Buďme to my, ktorí prví preukážeme
dobrotivosť a prejavíme súcit! Aj keby sa
to zdalo ťažké a tvrdé, položme si zoči-
voči každému blížnemu otázku, ako by sa 

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni
dosiahnu milosrdenstvo.“ (Mt 5, 7)

V Matúšovom evanjeliu je Reč na vrchu
umiestnená hneď krátko po začiatku
Ježišovho verejného pôsobenia. Vrch je
vnímaný ako symbol nového vrchu Sinaj,
na ktorom Kristus, nový Mojžiš,
predkladá svoj „zákon“. V
predchádzajúcej kapitole sa spomínajú
veľké zástupy, ktoré začali nasledovať
Ježiša, a on im adresoval svoje učenie.
Tento príhovor však Ježiš predniesol
učeníkom, rodiacemu sa spoločenstvu,
tým, ktorí sa neskôr budú nazývať
kresťanmi. Predstavuje v ňom „nebeské
kráľovstvo“, ktoré je jadrom Ježišovho
kázania , a blahoslavenstvá predstavujú
jeho programový manifest, posolstvo
spásy, „sú súhrnom celej blahozvesti,
ktorá je zjavením spásonosnej Božej
lásky“ .

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni
dosiahnu milosrdenstvo.“

Čo je milosrdenstvo a kto je milosrdný?
Celú citovanú vetu uvádza slovo
„blahoslavení“ , ktoré znamená šťastní,
šťastliví, jeho ďalší význam je tiež byť
požehnaný Bohom. V texte sa medzi
deviatimi blahoslavenstvami nachádza
uprostred nich. Blahoslavenstvá však
nemajú predstavovať správanie, za ktoré
príde odmena, ale sú tými najrýdzejšími
príležitosťami, ako sa o čosi viac
pripodobniť Bohu. Milosrdní sú najmä tí, 
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Na potreby kostola: bohuznáma rodina 20 €; Na strechu kostola: bohuznámy 100 €;
Na kaplnku sv. Rozálie: bohuznáma 100 €. 
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

          Krásnym sviatkom Všetkých svätých sme začali sláviť aj mesiac nášho patróna
sv. Ondreja. Práve počas novembra mu venujeme väčšiu pozornosť nie len záujmom o
jeho osobu, ale hlavne v tom, že sa k nemu modlievame. Pred začatím sv. omší v
tomto mesiaci sa spoločne pomodlíme litánie k sv Ondrejovi a deväť dní pred jeho
sviatkom, ktorý budeme sláviť 30.11.2022, začneme novénu a požehnáme olej.

 Odpustová slávnosť bude v nedeľu 27. novembra 2022 o 10:00.
Nášmu patrónovi zverujeme celú našu farnosť, naše potreby a modlime za všetkých!
Ak sa nebudeme môcť zúčastniť sv. omše a spoločných modlitieb, tak sa k nemu
pomodlime doma! 
Nech nám sv. Ondrej pomáha v našich snahách, aktivitách a v našej službe pre farnosť
a celé mesto!

Adorácia bude v pondelok, utorok a piatok od 17:15, vo štvrtok po sv. omši do 19:00.
Spovedanie: pondelok, utorok a piatok od 17:15-17:50, vo štvrtok a sobotu od 17:30-
17:50.
Dnešnú nedeľu bude na Rozálii o 15:15 slúžená pravidelná mesačná sv. omša za
zosnulých.
Oktáva modlitieb za zosnulých trvá do utorka 8.11. V tieto dni za splnenia obvyklých
podmienok môžeme návštevou cintorína a svojimi modlitbami vyprosiť milosť dušiam v
očistci.
V pondelok 7.11. bude stretnutie manželských párov po sv. omši. Srdečne pozývame.
V stredu 9.11. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov o 17:15 vo farskom
kostole.
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Farské oznamy

Mohlo by vás zaujímať

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

Milodary

 počúvania, diskrétnej pomoci a
premnohých modlitbách sa vrátili k
spoločnému životu s novým vedomím,
dôverou a nádejou.“ 
Byť milosrdný je v skutočnosti viac, než
prepáčiť alebo odpustiť. Znamená to mať
veľké srdce, tešiť sa na to, že všetko
zmažeme, že spálime všetko, čo by mohlo
brániť nášmu vzťahu s druhými. Ježišova
výzva na milosrdenstvo ponúka spôsob, ako
sa opäť priblížiť k pôvodnému zámeru, aby
sme sa mohli stať tým, prečo sme boli
stvorení: byť na Boží obraz a podobu.

Letizia Magriová

k nemu zachovala jeho matka. Je to
myšlienka, ktorá nám uľahčí pochopiť Božie
srdce a podľa neho žiť.“ 

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni
dosiahnu milosrdenstvo.“

„Po dvoch rokoch manželstva sa naša dcéra
a jej manžel rozhodli rozísť. Prijali sme ju
naspäť u nás doma a vo chvíľach napätia
sme sa ju snažili milovať svojou
trpezlivosťou, odpúšťaním a s pochopením v
srdci. Udržiavali sme si otvorený vzťah s
ňou aj s jej manželom a predovšetkým sme
sa snažili neposudzovať. Po troch mesiacoch

November - mesiac sv. Ondreja

Sv. omša za zosnulých v kaplnke sv. Rozálie
      V dnešnú nedeľu slávime sv. omšu v kaplnke sv. Rozálie za zosnulých
farníkov, za pochovaných na cintoríne sv. Rozálie, ako aj za tých, na ktorých si
prítomní počas sv. omše spomenú. Zvlášť sa modlime za zosnulých v poslednom
mesiaci: Anna Ujhazyová (82), Ján Pipta (86), Eva Sobotková (64), Štefan Oravec
(88), Vladislav Tomeček (65), Mária Polačeková (78), Vojtech Bujanský (71), Alica
Kubínová (65), Dušan Jančáry (80), Pavol Kočan (86), Milan Babčan (74), Emília
Zámboriová (79), Emil Wesselý (85), Anna Semanová (77), Lýdia Harachová (80),
Klára Žoltáková (92), Božena Fialová (70), Mikuláš Kováč (84), Viliam Boguš (80),
Elena Bruňanská (92), Ján Krajník (82), Štefan Varga (81), Anna Nimčáková (85),
Mária Mražiková (87), Emil Remiáš (92).

 
Milí manželia, 
spolu s pánom farárom o. Marekom vás srdečne pozývame na stretnutia manželov
našej farnosti. Cieľom stretnutí je budovať jednotu, pokoj a lásku v rodinách, rozvíjať
vzťah s Bohom a budovať spoločenstvo vo farnosti.
Stretávať sa budeme raz mesačne, vždy v prvý pondelok mesiaca po večernej svätej
omši. Najbližšie stretnutie teda bude v pondelok, 7.11.2022 o 18:30 v kostole.
Tematicky budú stretnutia vychádzať z materiálu Rady pre rodinu KBS z roku 2017 s
názvom Rozprávajme sa o rodine! Buďme rodinou! V prípade vášho záujmu o tieto
stretnutia vám odporúčame, aby ste si prvú tému (str. 11 až 18) prečítali ešte pred
stretnutím. Celý materiál je na stránke KBS tu:
 https://rodina.kbs.sk/uploads/kcfinder/files/rozpravajme_rodine_komplet.pdf

Pozvánka - stretnutie manželských párov
Festival Sakrálneho umenia

V mesiaci november sa bude v Košiciach
konať ďalší ročník jedinečného a
tradičného podujatia Festival sakrálneho
umenia. Bude sa konať v dňoch 06.-16.11
2022 v spolupráci s mestom Košice a
viacerými cirkevnými spoločenstvami
nášho mesta. Slávnostné otvorenie
festivalu / MUSICA CORDIS / Kostol
Najsvätejšej Trojice, Hlavná 67 /
06.11.2022 o 18.00 hod. Cestovateľské
kino - Cesta do Compostely, návrat k
sebe samému / diskusia / Kino Úsmev,
Kasárenské nám. 1, hosť o. Ján Knapík /
10.11.2022 o 18.00 hod. Polievka sv.
Alžbety / charitatívne podujatie spojené s
podávaním polievky / Alžbetina ulica /
11.11.2022 o 13.00 hod. Slávnostná sv.
omša / z príležitosti sviatku sv. Alžbety
Uhorskej, patrónky Košíc / Dóm sv.
Alžbety / celebrant Mons. Bernard Bober, 

spev a hudba Zbor sv. Cecílie a Komorný
orchester pri Dóme sv. Alžbety /
13.11.2022 o 10.00 hod. Ekumenický
koncert / Chválospev spevácky zbor
Evanjelická cirkev a. v., Debora spevácky
zbor Apoštolskej cirkvi, Laudate Dominum
spevácky zbor pri Maďarskom
reformovanom cirkevnom zbore v
Košiciach, Kňazský zbor košickej eparchie,
Spevácky zbor sv. Faustíny / Evanjelický
kostol, Mlynská 23 / 13.11.2022 o 17.00
hod. Program so všetkými podujatiami
festivalu nájdete na stránke
http://www.fsu.kosice.sk.

Divadelné predstavenie Pochodeň
Mladí ochotnícki herci vás z príležitosti
sviatku patrónky Farnosti sv. Alžbety
srdečne pozývajú na ochotnícku
jednoaktovku o živote bl. Chiary Luce
Badano, 17.11.2022 o 16.30 hod v DKC
Veritas na Dominikánske nám. v Košiciach. 


