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Kristus – kráľ na kríži
ktorý má namiesto honosného oblečenia
zakrvavené šaty a prehodený obyčajný
purpurový plášť. Kráľa, ktorý v rukách
nedrží žezlo, ale jeho ruky sú držané
klincami o drevo kríža. Kráľa, ktorému sa
neklaňali, ale bol terčom posmeškov. Kráľa,
ktorý bol príklad nie pompéznosti, ale
pokory. Nie majestát, ale poníženosť, nie
oslava, ale posmech. Tým, že Kristus
pozdvihol lotra na kríži a sľúbil mu nebo,
pozdvihol aj toho posledného hriešnika,
ktorý pohliadne na Kráľa. Pozdvihol aj
mňa, slabého, hriešneho a nehodného.
Lenže v Kristovi sa stávame bratmi a
sestrami Kráľa. Keď pozdvihli Krista na
kríži, On pozdvihol našu slabú prirodzenosť.
Aj keď nevieme niekedy oceniť Jeho obetu,
on nás ocenil tou najvyššou obetou. Obetou
seba samého. A to ho robí skutočným
Kráľom, ktorý si nevynucuje úctu, ale
pokorne o ňu prosí. 
Stojíme pred okamihom odpustu sv.
Ondreja. Odpust je odvodený od slova
„odpustiť“. Každý jeden z nás potrebuje
odpustenie a Kristus Kráľ nám ho chce
udeliť. Práve tento čas milosti nech nám nie
je ľahostajný. Každý deň novény, počas
ktorej sa budeme modliť za rôzne stavy,
nech je pre nás podnetom ku zmene k
lepšiemu. Kristove ruky ani klince na kríži
nezastavia, aby nás s láskou objal. Jeho
tŕňová koruna sa pre nás mení na zlatú.
Purpurový plášť sa pre nás mení na ten
najjemnejší brokát, ktorým nás chce
prikryť. Ale je to jediný Kráľ, ktorý čaká na
našu odpoveď. Jediný kráľ, ktorý skutočne
túži po našej túžbe „byť s ním v raji“.

Kaplán Michal

Pomenovanie „kráľ“ znie tak majestátne.
Určite si prestavíme vznešenú osobu
oblečenú do drahého odevu s krásnym a
honosným plášťom, žezlom v ruke a zlatou,
drahokamami vyzdobenou, korunou na
hlave. A dobre si predstavujeme. Mnohí
králi a kráľovné presne takto vyzerali. Na
druhej strane sa nám toto oslovenie spája
skôr zo stredovekom, kedy skoro v každej
krajine panovali králi. Dnes je situácia
úplne iná. V súčasnosti sú na celom svete
iba štyri krajiny, ak nerátame konštitučné
monarchie, kde vládne vyslovene kráľ.
Preto aj pre nás samých pojem kráľovstva
znie trochu abstraktne, resp. skôr
historicky. Veď, nikto z nás nezažil Rakúsko
– Uhorskú monarchiu. Ak, tak iba naši starí
rodičia.
V ranokresťanskom období, hlavne na
východe, sa vyobrazoval Kristus ako
„Pantokrator“ (Kristus všemohúci). Vládca
celého sveta, celého vesmíru. Ako vznešene
to vyznieva aj dnes, keď obdivujeme staré
mozaiky a vyobrazenia Krista v starobylých
bazilikách. 
V stredoveku boli v chrámoch krásne
zlatom a drahokamami vyzdobené kríže s
Ukrižovaným. Odtiaľ pochádza zvyk
zahaľovať kríže na piatu pôstnu nedeľu až
dodnes. 
V tomto kontexte dnešný sviatok vyznieva
naozaj majestátne. Pápež Pius XI. ho v roku
1929 prorocky zaviedol, keď svet prežíval
krízu autority a mnohé monarchie sa
rozpadli. Ale Cirkev chcela dať do popredia
kráľa, ktorý nie je ako ostatní. Kráľa, ktorý
má namiesto zlatej koruny tŕňovú. Kráľa, 
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Pozývame všetkých veriacich k duchovnej príprave na sviatok patróna našej
farnosti a farského kostola -  sv. Ondreja, apoštola. 

V týchto časoch prichádzajme osobne do nášho chrámu 
a spoločne sa modlime za všetky potreby a úmysly, tak ako po minulé roky. 

V pondelok 21. novembra začíname deväťdňovú novénu k sv. Ondrejovi, 
ktorá vyvrcholí odpustovou slávnosťou v nedeľu 27. novembra. 

V stredu 30. novembra je liturgická spomienka a sviatok sv. Ondreja, apoštola.
Každý deň sa budeme modliť a sláviť svätú omšu na osobitný úmysel:

• Pondelok 21.11.2021 - 18.00 hod (rodiny)
• Utorok 22.11.2021 - 18.00 hod (chorí)
• Streda 23.11.2021 - 18.00 hod (deti)

• Štvrtok 24.11.2021 - 18.00 hod (duchovné povolania)
• Piatok 25.11.2021 - 18.00 hod (mladí) 
• Sobota 26.11.2020 - 18.00 hod (seniori)

• Nedeľa 27.11.2020 - 10.00 hod (farnosť)
• Pondelok 28.11.2020 - 10.00 hod (neveriaci)

• Utorok 29.11.2021 - 18:00 hod (zosnulí)

Farské oznamy
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Mohlo by vás zaujímať

Odpustová slávnosť

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

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 23.11. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov o 17:15 vo farskom
kostole.
Od pondelka 21.11. začíname novénu ku sv. Ondrejovi. Počas týchto dní sa pred sv.
omšou spoločne modlíme Litánie ku sv. Ondrejovi.
V sobotu 26.11. a v nedeľu 27.11 pri všetkých sv. omšiach budeme požehnávať
adventné vence, ktoré si môžete doniesť do kostola na sv. omšu.
V sobotu 26.11. od 9:00 bude spoločná brigáda a upratovanie kostola a okolia pred
odpustovou slávnosťou. Prosíme o ochotu a pomoc pri príprave chrámu a okolia na
odpust. Ďakujeme.
Budúcu nedeľu 27.11., z dôvodu odpustovej slávnosti, omša o 9:00 nebude. Úmysel tejto
sv. omše (+ Hedviga) sa presúva na omšu o 8:00.
Pozývame Vás na 25. odpustová slávnosť sv. Ondreja spojenú s požehnaním nového
farského pozemku v okolí kostola pre výstavbu pastoračného centra. Slávnostnú sv. omšu
dňa 27.11.2022 o 10:00 hod. bude celebrovať Mons. Bernard Bober, arcibiskup,
metropolita. Ďakujeme všetkým dobrodincom a prosíme i naďalej o podporu.
Ponúkame Vianočné oplátky, ktoré si môžete zakúpiť vo farskom kostole od pondelka
do soboty v čase od 17:00-18:00. Cena je 2€.
Z príležitosti získania pozemkov v okolí kostola do výlučného vlastníctva našej
farnosti, kde plánujeme postaviť pastoračné centrum so záhradou, parkoviskom a
vstupným areálom ku kostolu, sme pre Vás pripravili levanduľové srdiečka, ktoré
môžete použiť ako spomienku na túto udalosť, či dekoráciu domácností, alebo darček.
Dobrovoľným príspevkom 3 € za jedno srdce, podporíte výstavbu pastoračného
centra. Srdiečka sme vyrobili na ubytovni Baňa Bankov v spolupráci s priateľmi z
Ukrajiny, ktorým poskytujeme strechu nad hlavou a každodennú starostlivosť od marca
2022. Ďakujeme.

Na kaplnku sv. Rozálie: bohuznáma rodina: 50 €.
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

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

Milodary

1. Poďte za mnou, hovoril Pán, počuli to viacerí. 
[: Ondrej, Peter neváhali, chceli sa s ním spriateliť. :]
2. Zanechali loďky, siete, keď v pahrebe zhasol dym. 

[: „Pre všetkých, čo spadli na dno, rybármi vás urobím. :]
3. Otvoríte brány väzňom, prinesiete chorým liek, 

[: dáte silu v beznádeji, v tmách si hviezdu uvidieť.“ :]
4. Prihováraj sa aj za nás, Ondrej, v nebi uznaný. 

[: Nasledovať vždy nám treba, Majstra, všade kráčať s ním. :]
5. Aj svet volá: Nasleduj ma, oplatí sa pre mňa žiť!
[: Ale srdce tuší správne v labyrinte večnú niť. :]

V nedeľu 27. novembra o 10.00 hod bude odpustová slávnosť sv. Ondreja,
 na ktorú je pozvaný ako hlavný celebrant Mons. Bernard Bober, 

arcibiskup – metropolita, predseda KBS. 
V stredu 30. novembra je sviatok sv. Ondreja, apoštola. Pri slávnostnej sv. omši
o 18.00 hod bude farnosť zverená pod ochranu apoštola Ondreja a bude pri nej

požehnaný olej sv. Ondreja, ktorým budú prítomní veriaci následne pomazaní.

Novéna k sv. Ondrejovi

 Pieseň ku sv. Ondrejovi

Nedeľný rozprávkový Veritas
DKC Veritas vás pozýva v nedeľu
20.11.2022 o 16.00 hod na
ROZPRÁVKOVÝ HRNIEC - príbeh
pomiešaných rozprávok, ktoré sa vysypali
do čarovného hrnca. Hudobná rozprávka o
pátraní po poriadku v príbehoch.
Predstavenie interaktívne využíva
vedomosti detského diváka o rozprávkach
a posúva hranice fantázie, pri hľadaní
nových príbehov. Vstupné: 4€. Lístky je
možné kúpiť na mieste alebo si ich môžete
rezervovať na: el.č.: +421 902 177 712

alebo na e-mail: dkc@dkcveritas.sk.
 

Adventná duchovná obnova
Bratia karmelitáni vás pozývajú v dňoch
09.-11.12.2022 na Adventnú obnovu,
ktorá bude prebiehať v Kláštore bosích
karmelitánov v Lorinčíku. Povedie ju br.
Miloš Viktorín, OCD. Prihlasovanie a viac
info na dommodlitby.lorincik@gmail.com
alebo na stránke
lorincik.bosikarmelitani.sk/duchovne_obno
vy.

 


