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Málo alebo mnoho...?
V dnešných časoch už akosi často
počúvame ako všetko ide s cenou hore.
Je pravdou, že niekedy až neúmerne
k
podmienkam
pre
slušný
život
a ekonomickým podmienkam pre rodiny.
Počúvame ako rastú akcie, ako nestabilný je
ekonomický svet v čase pandémie. Všetko
má svoju cenu, niekedy primeranú a inokedy
až neuveriteľne veľkú. Je to náš svet peňazí.
Ale, čo je veľa a čo málo? Ani nie tak
v otázke peňazí ako v pohľade - Božom na
nás a na cenu lásky. K tomu nás pozýva
práve Božie slovo dnešnej nedele.
Zo života Matky Terezy je známa táto
príhoda: Raz v austrálskom Melbourne našla
zanedbaného
a
špinavého
starčeka.
Prihovorila sa mu: „Dovoľte mi, aby som vám
upratala a vyprala vám šaty,” ale on jej
odvrkol: „Netreba, zvládnem to sám.” Známa
misionárka sa však nedala odradiť: „Uľaví sa
vám, keď vám šaty vyčistím.” A urobila to.

V kúte izby potom objavila peknú, no
veľmi špinavú lampu. Pýtala sa starého
muža: „Zapaľujete túto lampu?” Udivene
sa opýtal: „Pre koho? Už celé roky ku mne
nikto neprišiel.”
„A zapálite ju, keď vás prídu navštíviť moje
sestry?”
spýtala
sa
misionárka.
Odvtedy rehoľné sestry misionárky lásky
prichádzali každý večer a lampa vždy
svietila. O dva roky starý muž odkázal
po nich Matke Tereze: „Povedzte mojej
priateľke, že svetlo, ktoré zapálila v mojom
živote, dodnes horí.” V dnešnú nedeľu
mnohí hodili do chrámovej pokladnice
mnoho. Ježiš nám ukázal, že nie všetko
čo má veľkú cenu, má aj veľkú hodnotu.
Zamyslime sa nad cenou lásky, ktorú
môžeme venovať Bohu a Blížnym, kde aj
málo znamená mnoho.
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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:
SVETOVÝ DEŇ CHUDOBNÝCH
Na budúcu nedeľu budeme sláviť 5. Svetový deň chudobných, ktorý ustanovil pápež
František svojím apoštolsým listom
Misericordia et misera.
Príprava prvoprĳímajúcich detí
Bude v stredu 3. 11. a v piatok 5. 11.
o 17:00 h. v Kostole Krista Kráľa.
Mládežnícka sv. omša
Bude vo štvrtok 4. 11. o 18:00 h. v Dóme
tentokrát s katechézou o Cirkvi.

Myšlienka pápeža Františka

“Dôležité je, aby nás ten posledný krok našiel
na ceste, a nie motať sa na prechádzke: na
ceste života, a nie
v nekonečnom labyrinte.”
dobrej vôle, aby si počas novembra zapálili
́ och, v oknách domovov či
sviečku na cintorın
pri pamätnıḱ och nenarodeným deťom. V rámci
podujatia sa dajú zakúpiť sviečky – a to plastová
v cene 1€, či sklenená v cene 5€.

Duchovná obnova pre rozvedených
Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. sa
Deviatnik pred odpustovou slávnosťou uskutoční 10.-12. decembra 2021 v Rodinkove
Na budúcu nedeľu budeme sláviť odpustovú v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí
slávnosť ku cti sv. Alžbety, patrónky našej po rozvode žĳú sami. Prihlásiť sa je možné cez
prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na
farnosti i celého mesta Košice. Od piatku
5.11. sa od 17:45 h. modlíme pred večernou internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú
obnovu je možné prísť s deťmi. Obnova sa
sv. omšou novénu ku cti sv. Alžbety, ktorá
uskutoční v režime OTP. Duchovnú obnovu
tento rok vyvrcholí triduom.
pre túto skupinu rozvedených usporadúvame
raz do roka.
ŠTVRTOK 11. 11.
Mládežnícka sv. Omša.
STOP HAZARDU V KOŠICIACH
Od novembra minulého roka môžu obce
PIATOK 12. 11.
Večerná sv. omša + moderovaná adorácia prostredníctvom všeobecne záväzného
nariadenia na svojom území zakázať hazardné
za mesto.
hry aj bez potreby petície občanov. Vedenie Košíc
pôvodne plánovalo takéto nariadenie pripraviť
SOBOTA 13. 11.
s platnosťou od roku 2022, čím by vzhľadom
Odpustová vigília.
na licencie na prevádzkovanie hazardných hier
NEDEĽA 14. 11. Odpustová slávnosť, ktorá mohol hazard v Košiciach skončiť najskôr v roku
vyvrcholí pontifikálnou sv. omšou o 10.30 h., 2027. Mestskí poslanci však neschválili zámer
ktorú bude celebrovať Mons. Marek Forgáč. zákazu hazardných hier na území mesta. Košice
sa tak nepridali k trom krajským mestámBratislave, Nitre a Prešovu, ktoré už v minulosti
Svieca za nenarodené deti
Fórum života, platforma pro-life organizáciı́ a hazard zakázali. Ako avizoval Radoslav Dráb z
organizácie Úsmev ako dar, zakázať hazard v
jednotlivcov, aj tento rok organizuje už
Košiciach sa pokúsia prostredníctvom petície,
tradičnú Sviečku za nenarodené deti.
ktorú rozbiehajú už dnes. Organizácia Úsmev
Cieľom podujatia je pripomenúť si všetky
ako dar pôsobí v oblasti náhradnej starostlivosti
deti, ktoré sa nemohli narodiť. Preto
a pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku
pozývame ľudı́

a vidí hazard ako veľký zdroj problémov.
Radoslav Dráb zdôraznil: "180 detí, ktoré
majú trvalý pobyt v meste Košice a sú
umiestnené v detských domovoch stojí štát
podľa oficiálnych údajov Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny 6,5 milióna eur ročne.
Z nich 42% skončilo v domovoch pre závislosť
na hazarde jedného, alebo oboch rodičov.
Ďalšie škody prináša strata bývania rodín,
rozbitie vzťahov, či vytváranie podhubia
na trestnú činnosť. Takže tu nemôžeme
hovoriť ani o ekonomických prínosoch
pre mesto, ako sa často argumentuje. “Petícia
proti hazardu v Košiciach má aj plnú podporu
Cirkvi. Za Rímskokatolícku cirkev ju podporuje
arcibiskup Bernard Bober a za Gréckokatolícku cirkev arcibiskup Cyril Vasiľ. Mons.
Bernard Bober vidí význam v prevencii:
“Mnohé rodiny trpia hráčskou závislosťou,
čo prináša materiálne aj psychické problémy.
Často vidíme v praxi traumu, ktorú hazard
ľuďom prináša. Takže chceme riešiť príčinu,
a nielen dôsledky. Oslovíme kňazov
v mestských farnostiach, aby podporili túto
iniciatívu a umožnili farníkom podpis tejto
petície. “ Podľa vladyku Cyrila Vasiľa sú
dôsledky hazardu celospoločenské: “Ide tu o
vec nie náboženskú, ani politickú, ale ľudskú.
Nikto nevie vyčísliť bolesť, straty, rozvrátené
rodiny a utrpenie detí. A toto je argument,
ktorý nemá politickú farbu, ale je všeobecne
ľudský, a preto sa dnes obraciame
na všetkých ľudí dobrej vôle. Spomeňme si
len na známy výrok - ak niekto zachráni jeden
ľudský život, akoby zachránil celý svet.
Pokúsiť sa urobiť aspoň niečo, aby sme
zachránili aspoň jednu rodinu, jedno dieťa,
jeden manželský vzťah je úloha každého
človeka.”Samotný zber podpisov za zákaz
hazardu v Košiciach bude prebiehať
na Hlavnej ulici v meste, cez sociálne siete,
ale takisto aj pred košickými
rímskokatolíckymi a gréckokatolíckymi
chrámami . Podpísať ju môžu obyvatelia
Košíc s trvalým pobytom v meste. Pri
zozbieraní viac ako 1000 podpisov sa témou
hazardu bude musieť zaoberať decembrové
mestské zastupiteľstvo.
Časopis Verbum
V sakristii Dómu sv. Alžbety aj Uršulínskeho
kostola Vám ponúkame časopis Verbum,
ktorý napomáha rozvoju kresťanskej kultúry.
Cena: 7€.
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

Liturgický prehľad na 32. nedeľu
v Cezročnom období “B”

Pondelok
8. november

Utorok
9. november

Streda
10. november

Štvrtok
11. november

Piatok
12. november

Sobota
13. november

Nedeľa
14. november

Pondelok 32. týždňa
v Cezročnom období
Výročie posviacky
lateránskej baziliky
(sviatok)
Sv. Leva Veľkého, pápeža
a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sv. Martina z Tours, biskupa,
spomienka
Sv. Jozafáta, biskupa a
mučeníka, spomienka
Sobota 32. týždňa
v Cezročnom období
33. nedeľa
v Cezročnom období

pohľadu. Suvenír si môžete prevziať v katedrále
za odporúčaný milodar v hodnote najmenej 5 €,
ktorý je určený pre potreby našej košickej
katedrály.

Báseň pre Františka
Len nedávno, v septembri tohto roku, sme zažili návštevu
storočia. Mali sme možnosť na našom krásnom Slovensku
privítať a mnohí aj stretnúť Kristovho nástupcu. Svätý Otec
František pricestoval, aby nás osobne povzbudil vo viere a
nádeji a zjednotil pri slávení svätých omší. Vďaka priamym
prenosom sme sa stali účastníkmi jeho stretnutí s otcami
biskupmi, predstaviteľmi židovskej náboženskej obce, mohli
sme sledovať svätú liturgiu, vypočuli sme si jeho príhovory
rómskej komunite, mladým ľuďom a rodinám. So Svätým
Otcom na Slovensku to boli dni plné nadšenia pre Krista a
myšlienok hodných nasledovania. Ktorá Františkova
myšlienka, slovo vás nadchlo? Ktoré jeho gesto
zarezonovalo vo vašom srdci? Ktoré stretnutie, príhovor
zostane natrvalo vo vašej pamäti? Dajte o tom vedieť
celému Slovensku a zapojte sa do projektu Báseň pre
Františka.
AKO NA TO?
➤ Svätý Otec nazval Slovensko básňou, odplaťme mu
spoločne toto krásne prirovnanie. Inšpirujte sa slovami,
ktoré nám Slovákom Svätý Otec adresoval a vytvorte báseň
v rozsahu 8 – 12 veršov (riadkov). Prepis jeho príhovorov
nájdete na webstránke Tlačovej kancelárie. Konferencie
biskupov Slovenska.

➤ Sociálne siete i internet boli počas návštevy zaplavené
fotografiami zachytávajúcimi Svätého Otca žehnajúceho,
objímajúceho, usmiateho či pozorne načúvajúceho.
Nechajte sa nimi inšpirovať a nakreslite situáciu, ktorá vás
oslovila.
TERMÍN
Na vaše práce čakáme do konca decembra 2021.
SPÔSOB VYHOTOVENIA A ODOSLANIA PRÁC
Básne a úvahy napísané v slovenskom jazyku a písané na
počítači, odošlite na mailovú adresu kpkc@gmail.com.
Obrázky vyhotovené technikou kresby, maľby, grafiky a ich
kombináciou na výkrese formátu A4 odošlite poštou
na adresu KPKC, Bottova 15, 054 01 Levoča (v obálke
formátu A4 – neprehýbajte).
VYHODNOTENIE PRÁC
Najzaujímavejšie práce po obsahovej i umeleckej stránke
budú použité na zostavenie knižnej publikácie, ktorú KPKC,
n. o., plánuje vydať. Autori vybraných prác budú o použití
svojho príspevku i vydaní publikácie informovaní emailom
resp. poštou.

➤ Ak Vám nejde rýmovanie, napíšte úvahu v rozsahu
100 – 150 slov o odkaze pápeža.

OKIENKO PRE NAJMENŠÍCH
Ahojte všetci! V nedeľnom evanjeliu
čítame o tom, koľko peňazí ľudia
hádzali do pokladnice v chráme.
Viete kto dal podľa Ježiša najviac?
Prečo? Ak si nespomínate, zoraďte
obrázky podľa počtu predmetov
(od toho, na ktorom je najviac vecí,
po ten, na ktorom je vecí najmenej)
a písmenká Vám pomôžu.

Modlitba za synodu
Hľa, tu sme v tvojej prítomnosti, Pane,
Duchu Svätý. Hľa, tu sme obťažení hriechom,
avšak zhromaždení dnes v tvojom Mene. Príď k
nám. Buď s nami. Ráč vstúpiť do našich sŕdc.
Nauč nás, čo máme robiť, kde musíme ísť a ukáž
nám to, čo musíme vyplniť, aby sme sa ti s tvojou
pomocou mohli páčiť vo všetkom. Ty sám buď
jediným inšpirátorom a pôvodcom našich úsudkov,
ty, ktorý jediný s Bohom Otcom a Synom máš
Slávne meno. Nedovoľ, aby sme sa stali
prekážkami spravodlivosti, ty, ktorý nadovšetko
miluješ spravodlivosť. Nech nás nevedomosť
nevovádza do omylov, nech nás priazeň nezmení,
nech nás veľkosť alebo význam osôb nepokazí.
Avšak darom tvojej veľkej milosti priviaž nás silne
jedine k sebe, aby sme boli jeden v tebe, a aby nás
nič neodvrátilo od pravdy. Nech zhromaždení v
tvojom Mene vždy strážime spravodlivosť
okrášlenú milosrdnou láskou, aby sa naše
myšlienky na tejto zemi v ničom neodvrátili od
teba, a aby sme v budúcom veku dostali za naše
dobré skutky večnú odmenu. Amen.

