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XVII. ročník

23. novembra 2014
34. nedeľa v období cez rok

– Krista Kráľa

Resp.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

U

Gabriela Karičková, katechétka

ho bezdomovca, dementného starca, ne-
príjemného suseda či postihnutého
dieťaťa… V zozname môže každý z nás
pokračovať sám. Stačí sa pozrieť len
okolo seba a nájdeme ľudí, ktorých Ježiš
nazýva „najmenšími bratmi“, hoci pre
nás sú to často „neprijateľní ľudia“.
Kritérium spásy podľa evanjelia dnešnej
nedele spočíva v láske a v pozornosti

k tým, ktorí to po-
trebujú, k „najmen-
ším bratom“. Práve
v nich je prítomný
sám Ježiš, či si to
uvedomujeme alebo
nie.

Ježiš je Kráľom,
ktorý sa odlišuje
od ostatných krá-
ľov. Svoju moc ne-

používa na to, aby zničil iných. Jeho
kráľovská moc sa prejavuje v darovaní
spásy, aby každý človek mohol žiť
v Božom kráľovstve. Konkrétnym úsilím
a skutkami lásky budujeme Božie
kráľovstvo na zemi, kráľovstvo lásky
a pokoja. Kráľovstvo vytvárame vzájom-
ným dávaním sa a nie súperením.
Každý rok, ktorý sa pominie, je pomalé,
ale isté priblíženie sa k definitívnemu
vstupu do Božieho kráľovstva. S touto
víziou ďakujme Bohu za všetky dob-
rodenia, ktoré sme dostali a prosme
o potrebné milosti do nového litur-
gického roka.      n

MOŽNO DNES VIAC ako inokedy
si uvedomujeme blízkosť Bo-
žieho kráľovstva.

Posledná nedeľa liturgického roka je
nedeľou Krista Kráľa. Poukazuje na
záver dejín – posledný súd. Predstavuje
Ježiša ako toho, ktorý prichádza v sláve
a zasadá na trón svojej slávy. Prichádza
ako Kráľ, aby súdil svet. Oddeľuje ovce

od capov; spravodlivých od nespravod-
livých; tých, ktorí pôjdu do večného
života od tých, ktorí pôjdu do večného
zatratenia.  Čo je meradlom toho, či bu-
deme stáť po pravej alebo ľavej strane?
Myslím, že Ježišove slová sú veľmi jasné;
sú to naši blížni. „Čokoľvek ste urobili jed-
nému z mojich najmenších bratov, mne ste
urobili. A čokoľvek ste neurobili jednému
z týchto najmenších, ani mne ste to neuro-
bili.“ Dialóg medzi Ježišom a diskutu-
júcimi na oboch stranách odhaľuje jeden
prekvapivý aspekt. Sudca na konci čias,
ktorého všetci spoznajú ako Kráľa a Pá-
na, mal tu na zemi tvár azylanta, otravné-

MESTO SÁROSPATAK – Blatný
Potok – je nám známe a po
čas letných dní radi navšte-

vujeme jeho vychýrené kúpalisko
s mnohými vonkajšími bazénmi. Me-
nej sa na verejnosti hovorí, že tam
sa narodila a bola pokrstená sv. Alž-
beta Uhorská, ktorej kult sa rozvíja
i v Košiciach, kde je jej zasvätený
katedrálny chrám našej arcidiecézy –
Dóm sv. Alžbety.

Sv. Alžbeta Uhorská z rodu Arpá-
dovcov sa narodila v Blatnom Potoku
v r. 1207 ako tretie dieťa
kráľa Ondreja II. a Ger-
trúdy Meránskej. Pokrs-
tili ju v kráľovskej
kaplnke blízko hradného
kostola. V svojom rodis-
ku sa teší veľkej úcte. V
Bazilike minor zasvätenej
Nepoškvrnenému počatiu
Panny Márie sú jej relik-
vie vystavené verejnej
úcte. Od r. 1985 na ná-
mestí pred kostolom stojí
socha sv. Alžbety, dielo
Imre Vargu. Zachytáva
moment, keď svätica pri-
chádza domov so svojím
manželom Ľudovítom. V
r. 2007 sme slávili v Cirkvi aj na Slo-
vensku 800 rokov od jej narodenia.
Vtedy sa rehoľné sestry Alžbetínky
z Poľska rozhodli, že založia kláštor
aj v jej rodisku. Dielo sa už dnes zre-
alizovalo a v blízkosti kostola sa na-
chádza rehoľný dom Alžetínok s tromi
rehoľnými sestrami. V rámci cezhra-
ničnej spolupráce sa medzi mestami
Sárospatak a Košice vytvoril projekt
Nadácie Cesta sv. Alžbety a nezis-
kovej organizácie Perly gotickej cesty.
Medzi týmito družobnými mestami,

SV. ALZ¡BETA UHORSKÁ UHORSKÁ UHORSKÁ UHORSKÁ UHORSKÁ Z BLABLABLABLABLATNÉHOTNÉHOTNÉHOTNÉHOTNÉHO POTOKA
ktoré spája Uhorská svätica, sa vybu-
dovala pešia pútnická cesta. Arcibis-
kup Bernard Bober praje pútnikom,
aby ich na tejto ceste sprevádzala vô-
ňa duchovných ruží, ktorými bude
posypaná.

Sv. Alžbeta je známa svojou chari-
tatívnou činnosťou pre chudobných,
hoci bola kňažnou. Zomrela mladuč-
ká, ani nie 24-ročná, 17. 11. 1231 pri
ošetrovaní chorých v marburskej ne-
mocnici. Pri jej hrobe sa hneď začali
diať zázraky a už o 4 roky bola vyhlá-

sená za svätú. Na jej po-
česť sa v Maďarsku do-
dnes konajú v kostoloch
zbierky pre chudobných
a dobročinné plesy. Franz
Liszt napísal na počesť
sv. Alžbety oratórium,
cisár František Jozef
17.11.1898 založil Rád sv.
Alžbety a bol postavený
Dóm v Košiciach. Vo výro-
čitý deň pohrebu, 19. no-
vembra, sa v jej rodisku
slávi sviatok, na slávení
ktorého sa tento rok zú-
častnili náš dekan a kap-
lán Ján Kocurko. Viedla
ich úcta k svätici a náv-

števa susedného dekanátu. V relikvii
a slávením odpustovej slávnosti sa
realizoval náš zámer.

Miestny farár a dekan vyslovil že-
lanie, aby sa počas letných prázdnin
v nedeľu pre návštevníkov kúpaliska
slávila sv. omša po slovensky, lebo
do farského kostola v hojnom počte
prichádzajú Slováci. Na záver návšte-
vy sme si vzájomne priali, aby sme
neboli iba susedia, ale aj spojenci vo
viere v Ježiša Krista a úcte k sv.
Alžbete.         Jozef Gnip, dekan



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Filiálky, kaplnky Po Ut St Št Pi So NE
Zempl. Hradište 17:00 10:30

Charitný dom J.M. 9:00
Rómska osada 16:00

nemocnica 16:00 16:00 16:00 16:00

ústav 11:00 11:00 11:00
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Sv. Ondreja Dung-Laka, kň. a spol., 
mč.

6:30
Zjv 14,1-3.4b-5; Ž 24; Lk 21,1-4        Tvoju tvár, 11:30 ¤ Martin

Pane, s úprimným srdcom hľadáme. 18:00 † Emília

6:30
Zjv 14,14-19; Ž 96; Lk 21,5-11 11:30 † Ján

Pán príde súdiť všetky národy. 18:00 † Jozef, Mária, Ján, Anna

Zjv 15,1-4; Ž 98; Lk 21,12-19 6:30
11:30 † Ján

18:00 † Anna

Zjv 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Ž 100; Lk 21,20-28 6:30

11:30 ¤ Milan, Milan

18:00 ¤ Milan, 50 r.živ.

6:30
Zjv 20,1-4.11–21,2; Ž 84; Lk 21,29-33 11:30 ¤ Jozef s rod.

Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi. 18:00 † Jozef 

Zjv 22,1-7; Ž 95; Lk 21,34-36 7:00 † rod.Demeterova,Koliščákova

Príď, Pane Ježišu! 18:00 † 2xMarcel, Alžbeta, Štefan

7:10 ranné chvály

7:30 ¤ Andrej

Iz 63,16d-19e;64,2c-7; Ž 80; 1Kor 1,3-9; Mk13,33-37 9:00 † Anna, Ján, Júlia

10:30 ¤ pro populo

18:00 † Štefan

Po
24. 11. 

Ut
25. 11. 

Pi
28. 11. 

So
29. 11. 

Št
27. 11. 

Ne
30. 11. 

St
26. 11. 

Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane, 

Bože všemohúci.

Blahoslavení tí, čo sú pozvaní na Baránkovu 

svadobnú hostinu.

Bože, obnov nás, rozjasní svoju tvár 

a budeme spasení.

1. adventná nedeľa 
[rok B, cyklus I.]
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

1. Zbierka Zachráňme katedrálu sv.
Alžbety minulú nedeľu činila v TV
770,22 € a ZH 12 €.

2. Ladislav Bizub prispel 500 € na so-
chu Panny Márie v ZH.

3. Na prvú adventnú nedeľu 30. 11. sa
v celej Cirkvi organizuje zbierka na
Charitu, z ktorej bude financo-
vaných predovšetkým šesť útulkov
a nocľahární pre bezdomovcov v na-
šej arcidiecéze.

4. V utorok sa jeden autobus mladých
ľudí vrátane birmovancov pod vede-
ním kapl. Jána H., zúčastnil evanje-
lizačného koncertu Godzone spoje-
ného s modlitbou.

5. V sobotu (rok od smrti) náš dekan
slúžil v Cejkove výročnú sv. omšu za
zosnulého rodáka kňaza Marka Ma-
kaja, ktorej sa zúčastnili aj jeho
bývalí farníci z Mokroluhu.

6. Vo štvrtok skupina prvoprijímajúcich
detí kapl. Jána H. bola na exkurzii
vo výrobni hostií v Prešove. Tento
štvrtok pôjde skupina kapl. Jána K.
Odchod autobusu bude o 8. hod. od
kostola.

7. V pondelok 24. 11. bude stretnutie
prvoprijímajúcich detí s rodičmi
o 17. hod. na fare ZŠ Pribinova
a M. R. Štefánika a v utorok 25. 11.
ZŠ Komenského a Gorkého.

8. V piatok o 19. hod. bude riadne za-
sadnutie FER na farskom úrade.

9. Sviatok sv. Ondreja, apoštola, pat-
róna arcidiecézy budeme sláviť
v sobotu 29. 11. v katedrále sv.
Alžbety o 10. hod. spolu s apoštol-
ským nunciom na Slovensku J. Ex.
arcibiskupom Máriom Giordanom.
Počas slávnosti bude požehnaný re-
konštruovaný oltár zasvätený Trom
košickým mučeníkom. K zveľaďo-
vaniu kultu sú pozvaní nielen kňazi,
ale aj laici. Od piatka sa modlime
v kostole aj Deviatnik k sv. On-
drejovi.

10. Budúca nedeľa je Prvá adventná,
liturgický rok B, cezročné obdobie
cyklus I.

30.11.2014 7:30 9:00 10:30 18:00
1. čítanie A. Zapotoková M. Lörincová M. Lörinčíková M. Hudáček

žalm J. Obrin

2. čítanie B. Lešová J. Lörincová J. Hudáček B. Dinisová

prosby P. Urban P. Tóthová I. Krestianová M. Švagrovská

Svoje milodary na temperovanie a dlažbu kostola môžete posielať aj na číslo nášho
účtu 335248622/0200 vo VÚB. Variabilný symbol 7654.

ZO z¡ IVOTA FARNOSTI

Sviatosť krstu prijali v sobotu
15. 11. Rebeka Levická a v ne-
deľu 16. 11. Vivien Jusková.

Vítame ich v našom spoločenstve.
Nech sú rodičom na radosť a svetu
na osoh.

11. Vo štvrtok 4. 12. bude v našom
kostole večer o 18. hod. slávená ne-
tradičná  tzv. Tridentská sv. omša
v latinskom jazyku. Kňaz stojí
chrbtom k ľudu, káže z kazateľnice a
spievajú sa latinské spevy. Tak, ako
bola slávená pred liturgickou refor-
mou Koncilu (1962-1965) pred rokom
1970. Celebrantom bude Mgr. Dionýz
Takáč, administrátor v Janíku.

12. Konferencia biskupov Slovenska
pripravila nový projekt s názvom
„Advent so svätým Jánom Pavlom
II.“ Je určený pre všetkých ľudí
dobrej vôle. Od 30. 11. 2014 do
1. 1. 2015 budú môcť záujemcovia
získať každý deň na e-mail myšlien-
ku od poľského pápeža. Cieľom
aktivity, ktorá nadväzuje na podobné
projekty z minulosti, je pomôcť du-
chovne sa pripraviť na príchod
Krista, ktorý túžobne očakávame. Tí,
čo nemajú prístup na internet, môžu
projekt podporiť svojou modlitbou,
pôstom alebo skutkami  lásky.

13. Desaťtisíce mladých z celej Európy
sa na sklonku tohto roka zídu v Pra-
he. Od 29. 12. 2014 do 2. 1. 2015 sa
tam bude konať európske stretnutie
mladých organizované ekumenickou
komunitou Taizé.

14. Rok zasväteného života, ktorý
vyhlásil pápež František, sa začne
30. 11. 2014 na Prvú adventnú ne-
deľu, pretože Advent je mimoriadnym
obdobím nádeje. Nádej má byť vždy
základnou charakteristickou črtou
zasväteného života. Záver bude
2. 2. 2016 počas Svetového dňa za-
sväteného života.


