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Pokoj v nepokoji

‚To som ja‘... Národ povstane proti národu a
kráľovstvo proti kráľovstvu...“ Ježiš odráža
drsnú realitu tohto sveta, v ktorom žijeme.
No my mu môžeme ďakovať za tieto slová,
pretože nám neukazuje ideálny stav a
nehovorí, že kresťan sa bude mať fajn.
Nehovorí nám, že nebudeme mať problémy,
ak mu budeme veriť. Nehovorí, že život
bude iba o pozitívnych veciach. Ale dáva
prisľúbenie, ktoré má byť pre nás
povzbudením. „Ak vytrváte, zachováte si
život.“
Vytrvať v čom? Čo mám urobiť? Ako mám
žiť? Komu mám veriť? Niekedy je veľmi
náročné nájsť odpovede na tieto otázky. O
to ťažšie, ak prežívame náročné časy. Ale tu
nám Kristus ukazuje jedinú istotu, ktorú
máme: Nebeského Otca. 
V tomto prípade otcovstvo, alebo
rodičovstvo, naberá hlboký zmysel. Niekedy
rodičia, vo veľkej láske, dovolia dieťaťu
urobiť niečo hlúpe, aby sa samo poučilo. No
zároveň mu poskytnú všetku starostlivosť a
lásku, aby dieťaťu pomohli. Takto jedná aj
Boh. Ako píše Jób: „On udiera, ale aj
obväzuje, raní, no jeho ruky aj liečia.“ Boh
nám dovolí zakúsiť aj bolesť, aby sme si
hlbšie uvedomili, čo v živote chceme. Boh
nás dovolí skúšať aj nepriaznivými
okolnosťami, aby sme zažili, že iba v Ňom
je istota. 
Preto nás Kristus povzbudzuje, že aj napriek
nepriazni ostaňme verní Bohu. Iba v ňom
nájdeme pokoj, ktorý nie je iba dočasný, ale
trvalý. On si veľmi cení modlitbu v núdzi, 

Len nedávno sme prežívali dni, kedy sme sa
modlili za našich drahých zosnulých.
Prežívali sme dni, kedy sa aj cintoríny
rozžiarili svetielkami nádeje a modlitby. V
modlitbe za duše zosnulých sa modlíme:
„Nech odpočívajú v pokoji.“ 
Pokoj. Skúsme sa zamyslieť nad tým, čo
vlastne pod týmto pojmom chápeme. Nie je
zriedkavá naša fráza: „Daj mi pokoj.“ Inými
slovami, žiadame druhého, aby bol ticho,
aby odišiel, aby nám neznepríjemňoval
našu náladu, alebo nezhoršoval naše
rozpoloženie. 
Pri každej svätej omši hovoríme výzvu:
„Pokoj a bratská láska, nech je medzi
nami.“ Tu už hovoríme o pokoji v
pozitívnom slova zmysle. Prajeme si dobré
vzťahy, vzájomnú súdržnosť a bratský
vzťah. Týmto spôsobom dávame najavo, že
k Eucharistii pristupujeme zmierení, bez
hnevníkov a s čistým srdcom. 
Pokoj môžeme prežívať, ak prídeme
unavení z práce a doma si dáme obľúbenú
kávu, prečítame dobrú knihu alebo len tak
oddýchneme. Pokoj prežívame, ak je
rovnováha medzi našim vnútorným
rozpoložením a ideálnymi vonkajšími
vplyvmi. 
Ale je tu aj iný druh pokoja. Ten, ktorý nám
ponúka Kristus. Paradoxne, ten vôbec nie je
závislý od okolitých aspektov. Ak si čítame
dnešné Evanjelium, zhodneme sa, že je plné
nepokoja. „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte,
nezostane kameň na kameni... Lebo prídu
mnohí a v mojom mene budú hovoriť: 
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Pane, zmiluj sa. 
Kriste, zmiluj sa. 
Pane, zmiluj sa. 
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, 
Duch Svätý, Bože, 
Svätá Trojica, jeden Boh, 
Svätá Mária, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, pôvodom z Betsaidy v Galilei,
Apoštol Ondrej, syn rybára Jonáša,
Apoštol Ondrej, brat Šimona Petra,
Apoštol Ondrej, pokrstený v Jordáne,
Apoštol Ondrej, učeník Jána Krstiteľa,
Apoštol Ondrej, prvý, ktorého Ježiš povolal,
Apoštol Ondrej, nasledovník Ježiša,
Apoštol Ondrej, rybár ľudí,
Apoštol Ondrej, ktorý privádzal druhých k Mesiášovi,
Apoštol Ondrej, človek láskavej povahy,
Apoštol Ondrej, muž ochotného ducha,
Apoštol Ondrej, spravodlivý a dobrý muž,
Apoštol Ondrej, priateľ detí a starších,
Apoštol Ondrej, uzdravovateľ ľudí z chorôb,
Apoštol Ondrej, ohlasovateľ Božej lásky,
Apoštol Ondrej, väzeň pre Božieho Baránka,
Apoštol Ondrej, korunovaný mučeníctvom,
Apoštol Ondrej, trpezlivý v súženiach,
Apoštol Ondrej, milovník kríža,
Pane Ježišu, na príhovor sv. Ondreja nám pomáhaj privádzať ľudí ku tebe.
Prosíme ťa, vyslyš nás.
Pane Ježišu, na príhovor sv. Ondreja daj, aby sme boli dobrými ohlasovateľmi evanjelia.
Pane Ježišu, na príhovor sv. Ondreja nám pomôž odovzdávať ďalej vieru.
Pane Ježišu, na príhovor sv. Ondreja nám pomôž starať sa o potreby chorých a opustených.
Pane Ježišu, na príhovor sv. Ondreja nám pomôž byť útechou pre druhých.
Baránok Boží, ty si povolal sv. Ondreja, aby slúžil. Zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty si povolal sv. Ondreja, aby evanjelizoval. Vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty si povolal sv. Ondreja, aby svedčil. Zmiluj sa nad nami.

K.: Ondrej povedal svojmu bratovi Šimonovi: Našli sme Mesiáša.
Ľ.: A priviedol ho k Ježišovi.

Modlime sa. 
Všemohúci Bože, Ty si povolal sv. Ondreja, rybára z Betsaidy, aby sa stal rybárom ľudí. Daj
nám všetkým takú odvahu, aby sme podľa jeho príkladu aj my dokázali všetko obetovať
preto, aby sme druhých priviedli ku Kristovi. Pomôž nám na jeho príhovor podeliť sa so
svojou vierou so všetkými, ktorí túžia po hlbšom vzťahu s Tebou. O to Ťa prosíme skrze
Tvojho Syna Ježiša Krista. Amen.
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Mohlo by vás zaujímať

Boh nás pozýva k trvalému pokoju, ktorý
môže dať iba On. Prijmime Jeho pozvanie
a postupne sa učme dôverovať mu za
akýchkoľvek okolností. Máme na to celý
život. A aj keď zapochybujeme, vždy
máme možnosť vrátiť sa. V tomto je Boh
skutočne tým najúžasnejším Otcom. 

Kaplán Michal

pretože chápe jej hĺbku. Ten, kto sa dokáže
modliť a dôverovať aj v ťažkostiach,
ukazuje pevnú vieru. Aj keď to znie možno
zvláštne a nedáva to logiku, práve v
najväčších ťažkostiach má naša viera
najväčšiu cenu, lebo je čistá, vyskúšaná
ohňom, a nie je založená na zdanlivom
pokoji.

 Litánie k sv. Ondrejovi

 Budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu Pastoračného centra. 
Vopred ďakujeme za vašu štedrosť na tento účel.

Na strechu kostola: Na strechu kostola: p. Tuptová: 200€.  
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

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.
V stredu 16.11. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov o 17:15 vo farskom
kostole.
Dňa 24.12. o 16:00 bude vianočná detská sv. omša v našom farskom kostole. Týmto
srdečne pozývame všetky deti z farnosti na prvý nácvik spevov na túto sv. omšu, ktorý
bude vo štvrtok 17. 11. o 14:00. Tešíme sa na vás.
Od pondelka 21.11. začíname novénu ku sv. Ondrejovi. Počas týchto dní sa pred sv.
omšou spoločne modlíme Litánie ku sv. Ondrejovi.
Odpustová slávnosť sv. Ondreja bude 27.11 o 10:00. Hlavným celebrantom bude
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup, predseda KBS. Srdečne pozývame na
spoločnú oslavu patróna našej farnosti, sv. apoštola Ondreja.

Farské oznamy

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

Milodary

Koncert Zboru sv. Cecílie
V piatok 18. novembra o 18.00 hod sa v
Kostole sv. Antona Paduánskeho
(seminárny kostol) uskutoční ďakovný
koncert chrámového zboru sv. Cecílie.
Poďakujú sa ním Pánu Bohu a mnohým
umelcom za 30 rokov existencie tohto
hudobného telesa. V mene p. dekana vdp.
Allana Tomáša a zakladateľa a zbormajstra
Viliama Gurbaľa všetkých srdečne
pozývajú.

Dychovka vo Veritase
DKC Veritas v spolupráci s Centrom
Kultúry Košického Kraja pre vás pripravili
zaujímavé podujatie plné dychovej hudby.
Uskutoční sa v DKC Veritas na
Dominikánskom námestí 8 v nedeľu
13.11.2022 o 16:00 hod, kedy sa predstaví
dychová hudba Nováčanka.Vstupné : 4€.

Arcidiecézne stretnutie mládeže 
v Snine

Arcidiecézne centrum pre mládež pozýva
mladých z radov stredoškolákov aj žiakov
z 8. a 9. ročníkov ZŠ na Arcidiecézne
stretnutie mládeže do Sniny dňa
19.11.2022. Téma tohto roku je "Mária sa
vydala na cestu a ponáhľala sa."
Registrácia účastníkov začína od 8:30 hod.
Súčasťou programu budú workshopy,
svedectvá mladých, hudobné vystúpenia a
slávnostná sv. omša s Mons. Bernardom
Boberom. Hosťami budú aj členovia kapely
Lamačské chvály s Braňom Letkom. Z
organizačných dôvodov Vás prosíme (
jednotlivcov aj skupiny) o prihlásenie sa
prostredníctvom linkov na stránke alebp
Fb konte - acmko.sk alebo @Arcidiecézne
centrum pre mládež.
 


