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Z myšlienok Sv. Otca Františka
Jób - zdrvený, ba na pokraji svojej
existencie pre chorobu, čo mu rozožrala
kožu, takmer na prahu smrti, takmer bez tela
- Jób má jednu istotu a vyslovuje ju:
«Ja viem, že môj Vykupiteľ žĳe a ako
posledný bude stáť nad prachom»
(Jób 19,25). Vo chvíli, keď to s Jóbom ide
stále viac dolu vodou, je tu to objatie svetla
a tepla, ktoré ho uisťuje: Ja uvidím
Vykupiteľa. Týmito očami ho uzriem.
«Vtedy ho ja, veru, ja sám uvidím. Moje oči
ho uzrú, a nie iný» (Jób 19,27).
Táto istota, vo chvíli už takmer na pokraji
života, je kresťanská nádej. Je to nádej, ktorá
je darom: my ju nemôžeme vlastniť.
Je to dar, o ktorý musíme prosiť: «Pane, daj
mi nádej!» Je toľko mrzkých vecí, ktoré nás
ťahajú k zúfaniu, k uvažovaniu, že všetko
speje k definitívnej porážke, že po smrti
nebude nič... A hlas Jóba sa opäť a opäť
ozýva: «Ja viem, že môj Vykupiteľ žĳe a ako
posledný bude stáť nad prachom! […] Moje
oči ho uzrú, a nie iný», moje vlastné oči.
«Nádej nesklame» (Rim 5,5), povedal
nám Pavol. Nádej nás priťahuje a dáva
nášmu životu zmysel. Nevidím na druhý breh
života, ale nádej je dar od Boha, ktorý nás
tiahne smerom k životu, k večnej radosti.
Nádej je kotvou, ktorú máme tam na druhej
strane, a my, držiac sa lana nachádzame
oporu (porov. Hebr 6,18-20). Ja viem, že môj
Vykupiteľ žĳe a ja ho uvidím“. A toto si
opakujme vo chvíľach radosti i vo chvíľach
ťažkých, takpovediac vo chvíľach smrti. Táto
istota je dar od „Boha, pretože my nikdy

nedokážeme mať nádej našimi silami.
Musíme o ňu prosiť. Nádej je nezištný dar,
ktorý si my nĳako nezasluhujeme: je daný,
darovaný. Je milosťou.
A potom, Pán toto potvrdzuje, túto
nádej, ktorá nesklame: «Všetko, čo mi
dáva Otec, príde ku mne» (Jn 6,37). Toto
je cieľ nádeje: ísť k Ježišovi. «A toho, kto
prichádza ku mne, neodoženiem, lebo
som nezostúpil z neba, aby som plnil
svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal»
(Jn 6,37-38). Pán nás prĳíma tam, kde je
tá kotva. Život v nádeji znamená žiť takto:
mocne zachytení, s lanom v ruke, vediac,
že tá kotva je tam. A táto kotva nesklame,
nesklame.
Dnes, pri myšlienke na toľkých bratov
a sestry, ktorí sa pobrali, nám dobre urobí
hľadieť na cintoríny a pozerať nahor.
A opakovať, ako Jób: „Ja viem, že môj
Vykupiteľ žĳe, a ja ho uvidím, ja sám,
moje oči ho budú kontemplovať, a nie
iný“. A toto je tá sila, ktorá nám dáva
nádej, tento nezištný dar, ktorým je čnosť
nádeje. Nech ju Pán daruje nám všetkým.

Zdroj: www.vaticannews.va

Farské oznamy
Tel. č.: +421 55 622 15 55
E-mail: domsvalzbety@gmail.com
Otváracie časy:
Pondelok - Štvrtok
10:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00 hod. (streda 17:30)
Piatok
10:00 - 12:00 hod.

Život vo farnosti:
Zbierka:
Na misĳnú zbierku sa v našej farnosti
vybralo: 4721, 41 Eur. Všetkým darcom
úprimné Pán Boh zaplať!

Myšlienka pápeža Františka

„Nie je možné, aby rodina nesnívala.
Ak sa v rodine stratí schopnosť snívať,
deti nerastú, láska nerastie, život ochabuje a vyhasína. Je veľmi dôležité snívať.”

Prikázaný sviatok Všetkých svätých
V pondelok 1.11. budú sv. omše ako
v nedeľu.

Pozvánka pre rodičov s deťmi
Milé deti, milí rodičia, je tu opäť Nedeľný
rozprávkový Veritas. Dňa 31.10.2021 nás navštívi
Divadlo Hotel Maria so svojou rozprávkou
Omše na dušičky
Budú ako v klasický prac. deň. Pri večernej Guliverov denník. Všetci ste srdečne pozvaní.
Predstavenie sa bude konať o 16:00 hod. Tešíme
sv. omši o 18:00 h. odznie slávnostné
Requiem od Mozarta za zosnulých biskupov sa na Vás. (Vstupné: Deti – 1,5€, Dospelí – 2€).
a kňazov Košickej arcidiecézy. Omši bude
Svieca za nenarodené deti
predsedať Mons. Bernard Bober, košický
Fórum života, platforma pro-life organizáciı́ a
arcibiskup.
jednotlivcov, aj tento rok organizuje už tradičnú
Sviečku za nenarodené deti. Cieľom podujatia je
Dušičková oktáva
pripomenúť si všetky deti, ktoré sa nemohli naroVeriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a
́
ľudı́ dobrej vôle, aby si
aspoň myšlienkou sa pomodlí za zosnulých, diť. Preto pozyvame
́ lili sviečku na cintorın
́ och,
2.
novembra
zapa
môže získať plnomocné odpustky, ktoré
́ ch domovov či pri pamätnıḱ och nenarodev
okna
možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz
ným deťom. V rámci podujatia sa dajú zakúpiť
denne od 1. do 8. novembra. Treba však
sviečky – a to plastová v cene 1€, či sklenená
splniť aj ostatné zvyčajné podmienky pre
dosiahnutie plnomocných odpustkov. Jedna v cene 5€.
spoveď však postačuje na všetky odpustky.
Zádušná omša za Členov českého spolku
V stredu 3.11. o 16:30 bude v kaplnke
Pobožnosti na cintorínoch 1.11. a 2.11.
sv. Michala zádušná sv. omša za členov
Sv. Rozália:
15:15 h. (1.11.)
českého spolku. Spoločná modlitba začne
Krematórium:
14:00 h. (1.11.)
o 16:00 h. modlitbou posv. ruženca.
Verejný cintorín: 15:00 h. (2.11.)
Zapáľme svetlo obetiam potratov
Prvonedeľná pobožnosť
Na záver sv. omše o 10:30 h. v nedeľu 7. 11. V čase spomienky na našich zosnulých
pripravujeme v Košiciach 12. ročník
bude eucharistická pobožnosť.
celodenného apelu Zapáľme svetlo obetiam
potratov. Upriamuje pozornosť nielen na deti,
Príprava prvoprĳímajúcich detí
potratené v minulosti, ale aj na tie, ktoré
Bude v stredu 3. 11. a v piatok 5. 11.
každodenne zbytočne a nespravodlivo
o 17:00 h. v kostole Krista Kráľa.
zomierajú. Na zreteli máme aj žĳúce obete
potratov, medzi ktoré patria najmä rodičia a
Mládežnícka sv. omša
lekári, vykonávajúci umelé potraty. Zlo abortu,
Bude vo štvrtok 4. 11. o 18:00 h. v Dóme
na ktorom sa aktívne podieľajú, neskôr ukáže
tentokrát s katechézou o Duchu Svätom.

svoje bolestné dôsledky. Náš celodenný apel
sa bude konať v stredu 3. novembra 2021
a pozostáva zo štyroch blokov:
Od 07:00 do 16:00 bude prebiehať
celodenná modlitbová reťaz pred jedným
z troch centier umelého oplodnenia
v Košiciach, na Krivej ul. 23. Niekto sa
môže čudovať, prečo práve tu, kde pomáhajú
párom získať dieťa. No treba vedieť,
že proces umelého oplodnenia prináša so
sebou veľké množstvo zničených embryí
a eticky neprĳateľných postupov. Muž a žena
v túžbe po dieťati neraz netušia, že pritom
zahynie niekoľko ďalších detí. Prosíme
všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do reťaze,
aby predpokladaný čas svojej prítomnosti
oznámili na tel. čísle 0910 314 476.
Tak budeme schopní efektívnejšie
koordinovať nepretržitosť reťaze.

Liturgický prehľad na 31. nedeľu
v Cezročnom období “B”

Pondelok
1. november

Utorok
2. november

Streda
3. november

Štvrtok
4. november

VŠETKÝCH SVÄTÝCH
SLÁVNOSŤ
SPOMIENKA NA
VŠETKÝCH VERNÝCH
ZOSNULÝCH VERIACICH
Streda 31. týždňa
v Cezročnom období
Sv. Karola Boromejského,
biskupa, spomienka

O 17:00 sa v Kostole Kráľovnej pokoja,
Piatok 31. týždňa
Piatok
Košice – Juh začne pro-life
v Cezročnom období
5. november
konferencia. Bude možné sa na nej zúčastniť
osobne alebo sa dá sledovať cez youtube
Sobota 31. týždňa
Sobota
kanál: Farnosť Kráľovnej Pokoja, Košice-Juh.
v Cezročnom období
6. november
Ponúkame tri krátke vstupy:
* Zapáľme svetlo obetiam potratov.
(o. Dušan Škurla)
32. nedeľa
Nedeľa
* Päť rokov pochovávania potratených detí
v Cezročnom období
7. november
do spoločného hrobu v Košiciach
Suvenír si môžete prevziať v katedrále
(o. Miroslav Gira)
za odporúčaný milodar
* Naše dieťa zomrelo pred narodením a
v hodnote najmenej 5 €, ktorý je určený
pochovali sme ho… (svedectvo rodičov)
pre potreby našej košickej katedrály.
O 18:00 nasleduje v tom istom kostole
Časopis Verbum
svätá omša za život, ktorú celebruje:
V sakristii Dómu sv. Alžbety aj Uršulínskeho
Mons. Bernard Bober, košický
kostola Vám ponúkame časopis Verbum, ktorý
arcibiskup. Rovnako bude vysielaná naživo
cez youtube kanál: Farnosť Kráľovnej Pokoja, napomáha rozvoju kresťanskej kultúry. V tomto
čísle sa môžete dočítať zaujímavé pohľady
Košice-Juh. Keďže v tomto roku nebude
na súčasné problémy našej spoločnosti aj
možné zhromaždenie a spoločná nočná
Cirkvi. Cena: 7€.
modlitba pred monoblokom UNLP,
po skončení sv. omše delegovaní dobrovoľníci
na tradičnom mieste pred monoblokom
nemocnice umiestnia veniec a svetlo obetiam
potratov. Všetci účastníci sv. omše si
pri východe z kostola môžu prevziať sviecu,
ktorú individuálne zapália pri nemocnici alebo
na inom vhodnom mieste.
Nulová Eurovka - suvenír
Pri príležitosti návštevy Svätého Otca
Františka v Košiciach vydáva naša farnosť
pamätný suvenír s názvom: 0 € bankovka.
Obojstranný suvenír v podobe bankovky bude
niesť pamätný portrét Svätého Otca Františka,
za ktorým v pozadí je situovaný hlavný oltár
s detailom na sochu sv. Alžbety Uhorskej.
Na zadnej strane je vyobrazená Košická
katedrála z južného pohľadu.

OKIENKO PRE NAJMENŠÍCH
Ahojte deti! Tento týždeň sme mohli
počuť, že máme milovať Boha
a všetkých našich blížnych. Skúste
porozmýšľať, ako môžeme túto lásku
k Bohu a blížnym prejavovať a tieto
prejavy napíšte, alebo nakreslite do
srdiečka.

Modlitba Pátra Pia
Daj mi silu bojovať.
Pane, Bože môjho srdca,
Ty sám poznáš a vidíš všetky moje
starosti.
Ty sám vieš, že všetky moje ťažkosti
pramenia z môjho strachu, že ťa stratím,
že ťa urazím.
Pramenia z môjho strachu, že ťa
nemilujem tak,
ako by som ťa túžil a mal milovať.
Ak Ty, ktorý si vždy prítomný
a ktorý sám vidíš budúcnosť,
vieš, že je to pre tvoju väčšiu slávu
a pre moju spásu, aby som zostal
v tomto stave, potom nech je tak.
Nechcem potom z tohto stavu uniknúť.
Daj mi silu bojovať
a získať cenu určenú silným dušiam.

