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Nedeľa Krista Kráľa, tak sa volá
dnešná 34. nedeľa v Cezročnom období.
Táto nedeľa je zároveň poslednou nedeľou
Cezročného obdobia. Charakterizuje ho
zelená farba kňazského rúcha, ktorá bude
na budúci týždeň vystriedaná fialovou
farbou signalizujúcou adventné očakávanie
vianočných sviatkov.

Dnes nie sme zvyknutí na kráľov a
kráľovné, skôr poznáme prezidentov či
premiérov. Predsa však ani cez všetky
geopolitické či dejinné premeny neustúpila
Cirkev od tohto sviatku a tituluje svojho
Majstra ako kráľa. Aby sme však neostali
pri nejakom nostalgickom či rozprávkovom
obraze Krista ako kráľa pokoja a lásky,
pozrime sa len v krátkosti, kedy a prečo
tento sviatok vznikol.

Píše sa rok 1929, rímskym pápežom je
Pius IX. Pred 15 rokmi sa skončila I. sve-
tová vojna, ktorá úplne zmenila tvár
Európy. V Rusku vládne boľševický režim,
vo svete začína veľká ekonomická kríza
a vo vzduchu cítiť, že za dverami drieme
démom nenávisti, predsudkov, neodpu-
stenia a túžby po pomste, ktorý neskôr
vyvrcholí v hrôzach II. svetovej vojny
a bolestných udalostiach po nej.

A práve do tohto času nepokojov
a zmätku sa rozhodol pápež ustanoviť nový
liturgický sviatok, ktorý by každému
veriacemu človeku upriamil pohľad na
Kráľa, ktorý vládne podľa úplne iného
kľúča, ako tí pozemskí a zároveň dodať
istotu ľuďom, ktorí žili neľahké a nestabilné
časy medzivojnového obdobia. Slávnosť
Krista Kráľa chcela dodať odvahu a nádej
všetkým, ktorým sa po stáročných istotách,
ktoré ponúkali starobylé monarchie,
rozplynuli istoty ako hmla pri východe
slnka.

Nedeľa Krista Kráľa
Dnešná situácia je úplne iná, ako tá

z 30. rokov minulého storočia, no predsa
sa v istých kontúrach podobá. Aj dnes,
ako kedysi jestvuje obrovské množstvo
snáh ovládať druhých pomocou strachu
a beznádeje. Aj dnes musíme bojovať
s relatívnymi “kráľmi” tejto doby, ktorí sa
tvária ako nenahraditeľní. Aj dnes sme
svedkami toho, ako sa mnohé naše istoty
rozplývajú v minulosti a naše srdcia sa
snaží opantať nepokoj a strach. A práve
preto je dobré, že na konci liturgického
roka hľadíme na nášho Pána ako Kráľa,
ktorý má svet i všetko, čo sa v ňom deje
pevne vo svojich rukách. V rukách, ktoré
nie sú zdobené drahými prsteňmi ľudskej
márnivosti, ale ktorých jedinou ozdobou
sú oslávené rany, poukazujúce na jeho
bezhraničnú lásku ku každému jednému
človeku. A tak slávnosť Krista Kráľa nás
krásne upriamuje na tajomstvo jeho
vlády, ktoré budeme už o pár týždňov
kontemplovať v betlehemskej maštaľke.
Pretože Kristova moc nespočíva v zbra-
niach, ale v pokore a chudobe.
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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.

Myšlienka pápeža Františka
“Aby ťa bohatstvo nezväzovalo, musíš si
vytvoriť odstup a modliť sa k Pánovi.
Ak ti bohatstvo dal Pán, dal ti ho na

odovzdanie ďalším, aby si v jeho mene pre
druhých vykonal mnoho dobrého.”

ZBIERKA NA CHARITU

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku
na Katolícku Charitu.

Všetkým darcom úprimné Pán Boh
zaplať!Krehkosť ľudského života, telesného
i duševného zdravia a medziľudských
vzťahov si denne uvedomujeme v službách
charity. Osamelí seniori, chorí bez odbornej
starostlivosti, ľudia bez vlastného domova,
deti a mladí so znevýhodnením a aj tí, ktorí
sa náhle ocitli v nepriazni života. Pomáhajte
im spoločne s nami. Podporte charitné dielo
v pravidelnej zbierke na charitu: finančne
v chráme, vkladom na účet IBAN: SK86
5600 0000 0093 3043 3002 (variabilný
symbol: 667) alebo poštovým poukazom.
Všetky informácie o zbierke a možnostiach
podpory nájdete na www.charita-ke.sk.

Deviatnik ku cti sv. Apoštola Ondreja
Od nedele 21. 11. sa pred každou večernou
sv. omšou modlime od 17:50 h. novénu
ku cti sv. apoštola Ondreja, patróna Košickej
arcidiecézy.

Omša ku cti sv. Šarbela
V pondelok 22. 11. o 18:00 h. budeme sláviť
už tradičnú sv. omšu ku cti sv. Šarbela.
Z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie
bude táto sv. omša v režime OČKOVANÍ.

Príprava prvoprĳímajúcich detí
V tomto týždni nebudú.

Mládežnícka sv. omša
Bude vo štvrtok 25. 11. o 18:00 h.
v Dóme tentokrát s katechézou o odpustení
hriechov.

Prvá adventná nedeľa a žehnanie vencov
Budúcu nedeľu slávime prvú adventnú nedeľu.
Pri sv. omši v sobotu večer aj počas všetkých
nedeľných sv. omší budeme žehnať vaše
adventné vence.

Kňazské rekolekcie
V sobotu 27. 11. o 10:00 h. sa v prešovskej
konkatedrále sv. Mikuláša uskutočnia
celodiecézne kňazské rekolekcie, ktoré budete
môcť sledovať aj prostredníctvom vysielania TV
Lux.

Rorátne sv. omše
Budú od pondelka 29. 11. vždy pri rannej omši
o 6:00 h. a to vždy od pondelka do soboty.

Mládežnícke rorátne sv. omše
2. 12. o 18:00 h. v Dóme sv. Alžbety.
9. 12. o 18:00 h. v Dóme sv. Alžbety.
16. 12. o 18:00 h. v Dóme sv. Alžbety.
23. 12. o 18:00 h. v Dóme sv. Alžbety.

Duchovná obnova pre rozvedených
Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. sa
uskutoční 10.-12. decembra 2021 v Rodin-kove v
Belušských Slatinách. Je určená pretých, ktorí po
rozvode žĳú sami. Prihlásiť sa je možné cez
prihlasovací formulár, ktorý je zvere-jnený na
internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú
obnovu je možné prísť s deťmi. Obnova sa
uskutoční v režime OTP. Duchovnú obnovu pre
túto skupinu rozvedených uspora-dúvame raz do
roka.

Život vo farnosti:



Náhradné rodiny si zaslúžia našu podporu
Náhradné rodiny ponúkajú náruč a teplo
domova opusteným deťom. Sú príkladom
tvorivej a obe-tavej lásky, ktorá vie súcitiť s
núdzou slabého. Ich služba ide ďaleko nad
rámec materiálnej pomoci. Dávajú dieťaťu
domov a stabilné rodinné vzťa-hy.Práve
náhradným rodičom chcem adresovať
duchovnú podporu a slovo povzbu-denia pri
najbližšej sv. omši za život. Bude sa konať
vo štvrtok, 25. novembra 2021 v jezuitskom
kostole v Košiciach. Program sa začne o
16:00 krátkym svedectvom manželov, ktorí
prĳali viacero detí do náhradnej starostlivosti.
O 16:30 nasleduje sv. omša, ktorú bude
celebrovať Mons. Anton Fabián, kanonik
košickej kapituly. Po omši sa prítomní
duchovní osobitne pomodlia
nad náhradnými rodinami.Celý program bude
dostupný aj on-line prostredníctvom účtu:
https://www.facebook.com/kosicezazivot

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 NATO?

➤ 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.

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

➤ 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 VYHOTOVENIAA 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.

Suvenír - O€ bankovka

Spomienky na významné udalosti sa už
od stredoveku zvečňovali na minciach
i obrazoch. Dokonca i Košice ako
slobodné kráľovské mesto malo v 14.
stor. Vlastnú mincovňu v kráľovskom
dome. Po návšteve Svätého Otca
Františka v Košiciach sa aj naša farnosť
pridáva k odkazu tradície.
V modernejšom prevedení sme vydali nie
mincu, ale pamätnú bankovku na túto
veľkú udalosť roka.

Farský kalendár

Farský kalendár je neoddeliteľnou
súčasťou života našej farnosti. Za
posledné roky sme priniesli rozličné témy:
opis katedrálnych o l t á r o v, t é m u h i s
t o r i c k ý c h fotografií, tému liturgických
špecifík katedrálneho chrámu. Tohto roku
pre Vás pripravujeme tému návštevy
Svätého Otca v Košiciach - stolový
kalendár.



OKIENKO PRE NAJMENŠÍCH

Čaute! Za Ježišom raz prišiel bohatý
mladý muž a chcel vedieť, čo má robiť,
aby mal večný život. Mládencovi sa
Ježišova rada nepáčila, lebo sa mal
vzdať svojho majetku. Pamätáte si,
čo po mladíkovom odchode povedal

Ježiš učeníkom? Obrázky vám
napovedia. A aby ste sa aj trochu
zabavili, nájdite medzi 6 rozdielov.

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.

Liturgický prehľad na 34. nedeľu
v Cezročnom období “B”

Pondelok
22. november

Sv. Cecílie, panny a
mučenice, spomienka

Utorok
23. november

Utorok 34. týždňa
v Cezročnom období

Streda
24. november

Sv. Ondreja Dung-Laka,
kňaza a spoločníkov,
mučeníkov, spomienka

Štvrtok
25. november

Štvrtok 34. týždňa
v Cezročnom období

Piatok
26. november

Piatok 34. týždňa
v Cezročnom období

Sobota
27 november

Sobota 34. týždňa
v Cezročnom období

Nedeľa
28. november

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA


