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Nová slovenská blahoslavená Anna Kolesárová má v liturgickom kalendári svoje miesto 20.

novembra. Tento dátum stanovila Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.
Túto liturgickú spomienku po prvýkrát oslávime už na budúci týždeň. V utorok 20. novembra
2018 bude o 18.00 hod. sláviť v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach slávnostnú svätú omšu
košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. V liturgickom sprievode ponesie aj
relikviár bl. Anny Kolesárovej. Vystaví ho na oltár, kde bude počas slávenia. Po svätej omši si
budú môcť prítomní uctiť relikvie aj dotykom bielej ruže, ktoré budú k dispozícii a ktoré sú
symbolom krásy, nevinnosti a čistého života. 
Keďže Anna Kolesárová pochádzala z Košickej arcidiecézy, tento dátum liturgickej ľubovoľnej
spomienky platí pre Košickú arcidiecézu. Tá na svojej webstránke zverejnila k liturgii hodín aj
posvätné čítanie a k svätej omši schválený text modlitby dňa – kolekty. Zároveň zverejnila
ostatné modlitby zo spoločnej omše mučeníkov (o mučenici panne) alebo panien. Čítania sú
zo dňa, uvádza na webe arcidiecéza. Odkazuje na ne aj web annakolesarova.sk.
Anna Kolesárová bola blahorečená 1. septembra 2018 v Košiciach. V mene pápeža Františka
celebroval svätú omšu spojenú s blahorečením legát kardinál Giovanni Angelo Becciu, prefekt
Kongregácie pre kauzy svätých. 
Podrobnosti o živote Anny i o procese jej blahorečenia sú na stránke annakolesarova.sk.

(z www.tkkbs.sk prebral Marcel Stanko)
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ODOVZDAJ BOHU SVOJE PROBLÉMY A DOVOĽ MU,
ABY TI UKÁZAL RIEŠENIE

AKO DOSIAHNUŤ CIEĽ? UŽ SI
BLÍZKO

Akokoľvek sa ti dnes zdá tvoj cieľ

vzdialený, nemáš šancu ho dosiahnuť, ak
nevyštartuješ. Je to jasné. Necítiš oporu v
rodine, v známych? Máš pocit, že celý svet
je proti tebe? Pamätaj si, že teraz je
najdôležitejšie nevzdať sa! Vytrvaj a tvoj
postoj inšpiruje iných. Nemôžeš
pochybovať. Či si vari darmo toho toľko
prešiel a po celé tie roky si prežil toľko
utrpenia a porážok, aby si teraz povedal:
nedokážem to! V podstate ťa pády
posilňovali. Šťastie príde v tej
najpríhodnejšej chvíli pre teba. A tú pozná
len BOH, len MU ver! To bude začiatok
tvojho veľkého víťazstva!

OSPRAVEDLŇOVANIE SA
Maloverný človek si vždy opodstatní svoje
obavy a nedostatok odvahy priložiť ruky k
dielu. Avšak po niekoľkých rokoch bude
ľutovať, že kedysi mohol niečo urobiť inak, a
neurobil. Bude si vyčítať pri pohľade na
tých, ktorí odviazali lano od svojho
bezpečného prístavu a vydali sa k Bohu.
Takému človeku by stačilo (paradoxne) na
začiatku povedať, že už zomiera, aby začal
hlboko dýchať a tešiť sa z času, ktorý mu
ešte zostal. Motivácia je tiež vedomie
plynúceho času a premárnených Božích

milostí pre strach, ktorý je stenou, čo nás
oddeľuje od toho, kým sa máme stať. Tento
strach vyplýva z obavy, že nebudeme v láske
dokonalí. Je to strach, ktorého sa už dnes
musíme zbaviť a bojovať za svoje sny po
boku najlepšieho trénera – Ježiša Krista.
SLOBODA. Keď budeš vzývať Ducha Svätého
nezávisle od toho, čo sa udeje v tvojom
živote, môžeš mať v sebe Ježišov pokoj,
pretože Ježiš premohol svet, a dal nám
slobodu podľa slov: ‚,Pán je Duch; a kde je
Pánov Duch, tam je sloboda‘‘ (2 Kor 3, 17),
ako aj: ,,Vo svete máte súženie, ale dúfajte,
ja som premohol svet!‘‘ (Jn 16, 33) aj:
,,Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám
dávam‘‘ (Jn 14, 27).

PRÁZDNO V SRDCI
Žiadna žena nevyplní mužovi prázdno, ktoré
nosí na dne svojho srdca. A ani muž to
prázdno nevyplní žene. Len Boh ho môže
naplniť. Kým hľadáš úplne naplnenie svojich
túžob lásky len v inej osobe, nikdy nebudeš
úplne šťastný a naplnený. Len BOH napĺňa
človeka úplne.

POZNÁŠ TO? OPAKUJ SI
* Som hriešnik, stále padám, a tak to bude

až do konca života.
* Milujem Boha, a tak to bude až do konča

života. 
* Nedovolím, aby mi diabol nahovoril, že si
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nezaslúžim niečo od Boha, pretože hreším,
a tak to bude do konca života. 
* Nehanbím sa za to, že verím v Boha, a tak
to bude do konca života. 
* Boh ma miluje, a tak to bude do konca

života a na veky vekov. Amen.

Zdroj: Lodziewski, Arkadiusz: Antidepresívna Božia
príručka

(spracovala Dzurovčinová Jana)

Dobrý dôvod

“Nezabudla som si u vás náhodu

dáždnik?“ spýtala sa ma jedna pani, ktorá
býva v našej ulici a prednedávnom ma
navštívila.
„Áno, áno,“ odpovedal som.
Veľmi srdečne mi ďakovala a dodala: „Vy ste
naozaj čestný človek. Pýtala som sa už
mnohých ľudí, či som si nezabudla u nich
dáždnik a všetci mi povedali, že nie.“
Jedna korytnačka si žila pokojne na vidieku.

Jej sesternica, ktorá žila v meste, ju raz

pozvala na návštevu. Dedinskú korytnačku

hnala túžba vidieť trochu svet a pozvanie

prijala.

Nebolo to veľmi ďaleko, ani nie kilometer

cesty, ale pre korytnačku bola tá cesta dlhá.

Nazdávala sa, že ju zvládne rýchlo, a tak sa

na druhý deň ráno vydala na cestu.

„Svojím istým a vytrvalým krokom,“ myslela

si, „tam do poludnia určite prídem. Práve

načas, aby som si mohla sadnúť k stolu.“

A pospevujúc si vyrazila.

Vykračuje si, vykračuje, vykračuje... ale do

poludnia prešla sotva nejakých sto metrov.

Keď začula, ako na veži odbíja dvanásť

hodín, vybuchla: „Hlúpa veža! Neprešla ani

hodina, odkedy som vykročila z domu, a už

si vyzváňa poludnie. Všetky hodiny si idú,

ako chcú, nedodržiavajú stanovený

poriadok a deň si dovolí nemať dvadsaťšyri

hodín.“

A frflala a hundrala si cestou a preklínala ju,

že je príliš kamenistá a krivá.

Vždy sa nájde nejaký dobrý dôvod myslieť si

o niekom niečo zlé.

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Vôňa ruže

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Tour de Morava
Sobota 4. augusta 2018 – deň „1“

Po skontrolovaní našej cesty 5:43

vyrážame. Cesta je fajn. Sobota ráno, skoro
žiadna premávka. Po niekoľkých minútach
jazdy mestom opúšťame Piešťany. Ideme
smerom na sever a ranné slniečko, ktoré sa
vydiera spoza vrchov nás pekne páli z pravej
strany. Pohľad na nás vyzerá trochu
komicky. Chlapci na cestných bicykloch s
cestovnými vakmi na chrbte. Ak by ste takto
videli cyklistu na krosovom, alebo horskom
bicykli pripadalo by vám to normálne. Ale
na cestných? Nevadí. Všetko je raz po prvý
raz. 
Prechádzame dedinami Veľké a Malé
Orvište, Ostrov, Podolie, Rybníky a
prichádzame do dediny Čachtice. Centrum
je pekne upravené. Je tu veľa zelene, staré
gaštany, udržiavané staré historické domy
na jednej a nové na druhej strane vytvárajú
peknú harmóniu. Je tu aj reštaurácia Júlia.
Dominantnou budovou obce je na kopci
postavený kostol sv. Ladislava. Celý je
obostavaný múrom zo stredoveku s
opornými podpernými múrmi (ako hrad).
Prechádzame okolo neho a popod široký
starý kamenný oblúk opúšťame centrum a
za chvíľu aj dedinu Čachtice.  Prečo som sa o
tej dedine tak rozpísal? Pretože má veľa
spoločného s naším mestom. V súčasnej
dobe skoro každá krajina má najväčší príjem
z turistiky. My, myslím Slováci vo
všeobecnosti, sa nedokážeme predať a
pútavým spôsobom ponúknuť naše krásne

Slovensko turistom. Ponúknem iba taký
jednoduchý príklad. V susednej republike je
na jednom pohorí strom, o ktorý sa pri
svojej prechádzke oprel prvý
československý prezident, tatíček, Tomáš
Garrigue Masaryk, keď tu oddychoval.
Turisti tu chodia v hojnom počte, zastavujú
sa, pozerajú na ten strom a kupujú si odtiaľ
suveníry. U nás sa v kostole sv. Štefana v
roku 1575 (po rekonštrukcii tretej etapy
centra Vranova nad Topľou tam kamenným
múrom vyznačili časť obvodových múrov
tohto bývalého kostola) konala svadba
Františka Nádašdyho s 15-ročnou Alžbetou
Bathoryovou. Súčasťou nevestinho vena bol
aj hrad Čičva, na ktorom sa konala ich
veľkolepá svadobná hostina so 4500
hosťami (šľachtici z Poľska, Uhorska,
Rumunska, Moldavska a Ukrajiny). Na hrade
Čičva už sú na informačných tabuľách popri
chodníku hore na hrad základné informácie.
U nás zatiaľ a ani v Čachticiach žiadna
zmienka o tejto neslávne slávnej ženy. A
pritom ju pozná celý svet. Výborná
investícia do turistického ruchu. V
Čachticiach sa už trochu ľady pohli. Je tam
hnedá informačná tabuľa ukazujúca smer
na čachtický hrad, asfaltová cesta až k
hradu, pri nej záchytné parkovisko,
informačná tabuľa a pokladňa. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(spracoval Peter Tóth)   
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1. čítanie: Dan 12, 1-3
Ž: 16, 5+8. 9-10. 11
Refrén: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
2. čítanie: Hebr 10, 11-14. 18
Evanjelium: Mk 13, 24-32

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Ježiš nenecháva nikoho v pochybnosti, či príde
koniec sveta. Dnes žijeme v spoločnosti, ktorá s niečím podobným nepočíta. Verí vo
vedecké vyriešenie každého ohrozenia, v ľudský súcit, ale nie v koniec sveta, aj keď ide tiež
o vedecky zrejmý fakt. Nech sa ľuďom darí lepšie či horšie zvládať výkyvy prírody či vlastné
excesy, jediným Pánom nad svetom a jeho dejinami je v konečnom dôsledku Boh. Jemu sa
budeme zodpovedať a on tiež dejiny smeruje k jedinému cieľu. Máme mať strach? Máme
prepadať zúfalstvu? Ježiš vedie svojich učeníkov k inému postoju! On „jedinou obetou
navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú“. Nie je treba sa báť, ale prijať Krista a svoj život
zveriť do jeho rúk. On nás vedie, on s nami spolupracuje na diele rozšírenia evanjelia v
tomto svete a on nás zachráni až príde onen čas.   (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára.

Naše biskupstvo
„Pred šedivou hlavou vstaň, cti si staršiu
osobu. “ (Lv 19,32)
„Mať úctu k starým osobám znamená
trojakú povinnosť voči nim: prijať ich,
starať sa o nich a oceňovať ich kvalitu.“
(Ján Pavol II. – Jeseň života – Apoštolský list
starším)  

Otec arcibiskup Bernard Bober nám zaslal

pastiersky list týkajúci sa spomienky na 400.
výročie smrti troch košických mučeníkov –
troch kňazov. V pastierskom liste podotkol,
že naše arcibiskupstvo vzhľadom na počet
umučených nielen  kňazov počas
historického vývoja,  možno označiť za

mučenícke.
Okrem celého radu mučeníkov v  radoch
vysokých cirkevných hodnostárov aj
samotných otcov biskupov boli mnohí   muži
svätého života, ktorí pre univerzálnu aj
miestnu cirkev  zaznamenali veľký prínos. Z
histórie sú nám najbližšie poslední
hierarchovia a to otec biskup Jozef  Čársky  a
Augustin Fischer Colbrie. Vo svojich
pastoračných aktivitách myslel práve otec
biskup Augustin Fischer Colbrie aj na osudy
starších a starých kňazov v diecéze, aby mali
dôstojné miesto na prežívanie svojej jesene
života. Jeho zásluhou bol zriadený v
Bardejovských kúpeľoch kňazský domov –
AUGUSTINEUM.

(spracovala Jozefína Gajdovčiková)   
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DON BOSCO vydalo knižnú novinku
Výchova je úžasné dobrodružstvo

Bratislava 14. novembra (TK KBS)

Vydavateľstvo DON BOSCO vydalo knižnú
novinku Výchova je úžasné dobrodružstvo.
Popredný taliansky psychológ Ezio Aceti v
nej pozýva spoznávať jednotlivé etapy
vývinu dieťaťa, pozrieť sa na svet očami detí,
pochopiť ich, a tak predísť mnohým
stresujúcim situáciám. Kniha obsahuje šesť
kapitol, ktoré zahŕňajú vývoj dieťaťa počas
prvých troch rokov, cez materskú škôlku a
základnú školu až po výchovu k posvätnu –
náboženské povedomie u dieťaťa a
budovanie osobného vzťahu s Ježišom.
Záver knihy tvoria často kladené otázky
rodičov a odpovede skúseného psychológa. 
„Želaním nás ako vychovávateľov by malo
byť sprístupniť výchovu k rodičovstvu a
urobiť ju povinnou pre všetkých. Spoločnosť,
ktorá o sebe vyhlasuje, že je moderná a chce
napredovať, by sa mala venovať nielen
poznávaniu jazyka a abecedy, ale aj vývinu
dieťaťa. To je cieľom tejto knihy – pomôcť
prehlbovať poznanie vývinu dieťaťa, aby
sme ho mohli milovať viac, keďže prvou
formou lásky je poznanie. Spolu s pokorou
služby a stálou obetavosťou je poznanie
nádherným príspevkom pre dobro našich
detí," uvádza kniha. S podobným zameraním
ako titul Výchova je úžasné dobrodružstvo
vyšli v roku 2018 aj knihy Ach, tí chlapci či
Naučme deti modliť sa. Výchova je úžasné
dobrodružstvo je brožovaná a má 116 strán.
Viac o knižnej novinke nájdete na
internetovej stránke www.donbosco.sk

Zdroj: www.tkkbs.sk   (spracovala Anna Sabolová ml.)

Podtajomníčka Dikastéria pre laikov:
Rodina je pre spoločnosť zdrojom

Brusel 14. novembra (RV) „Rodina je

pre spoločnosť zdrojom, pretože je
základom všeobecného dobra, čiže
spoločenských podmienok, vychádzajúc z
ktorých sa môže realizovať každý človek
vo svojej dôstojnosti a identite“- to sú
slová podtajomníčky Dikastéria pre laikov,
rodinu a život Gabrielly Gambinovej,
ktoré predniesla 7. novembra v Bruseli na
konferencii v Európskom parlamente.
Konferenciu s názvom „Rodina -
ekosystém pre kultúrny život v Európe“
organizovala Federácia katolíckych
prorodinných združení v Európe (FAFCE).
Ako uviedla vatikánska predstaviteľka vo
svojom príspevku, dnes má láska čoraz
viac ťažkostí stať sa pre muža a ženu ich
spoločnými dejinami, trvalo sa v nich
usídliť. Gabriella Gambinová zdôraznila
časovú dimenziu života rodiny:
„Milovať znamená darovať čas: čas ako
trvanie celého života, aby tak človeku dala
možnosť uskutočňovať a naplniť jeho plán
šťastia. Budovanie rodiny je v konečnom
dôsledku takýmto: potrebuje pracovitú,
trpezlivú stabilitu, schopnú vytušiť každý
deň nové plány. Preto je večne
nedokončeným dielom, ktoré si vyžaduje
nasadenie a vernosť: veď kedy vôbec
môžeme povedať, že sme už milovali
dosť?“



VV čASEčASE ODOD 19.11.2018 19.11.2018 DODO 25.11.201825.11.2018

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 25.11. - 1.12. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Vasiľová (Železničná ul.).    

Nácvik zborov:   V stredu po sv. omši  nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých, v sobotu

o 1330 v pastoračnom centre detský zbor. 

Deviatnik: Od stredy 21. 11. sa začneme pripravovať na sviatok patróna našej arcidiecézy
deviatnikom ku sv. Ondrejovi. 

Kňazské jubileum: Náš rodák, P. Štefan Marián Bankovič, si na budúcu nedeľu pri sv. omši o
10.00 hod. pripomenie a poďakuje za 25 rokov kňazskej služby.

Ľudové misie: Vo farnosti Slovenská Kajňa budú v termíne 24.11 – 2.12.2018 ľudové misie
pod vedením misijného tímu P. Michala Zamkovského. Program je na výveske.

Schôdza: Pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo TREPEC, pozýva na čiastkové

zasadanie zhromaždenia PS PS, ktoré sa uskutoční v nedeľu 18. 11. 2018 o 1400 v Kultúrnom
dome v Čemernom.

Rozpis lektorov:
Nedeľa Krista Kráľa: 08.00 hod. - r. Jenčova; 10.00 hod. - kňazské jubileum.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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PPONDELOKONDELOK 19.11.201819.11.2018 Sv. omša: 1800 + Mária Popovičová (1. výročie)  

Poklona Sv. Olt.: 1845

UU TOROKTOROK 20.11.201820.11.2018
Bl. Annny Kolesárovej, panny a

mučenice (ľubovoľná spomienka)

Sv. omša: 800 ZBP Mikuláš (80 rokov)  

SS TREDATREDA 21.11.201821.11.2018
Obetovanie Panny Márie

(spomienka) 

Sv. omša: 1800 ZBP Jaroslav;
(detská) ZBP Martin a Michal

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 22.11.201822.11.2018
Sv. Cecílie, panny a mučenice

(spomienka) 

Poklona Sv. Olt.: 1700

Sv. omša: 1800 ZBP Anna s rodinou

PP IATOKIATOK 23.11.201823.11.2018
Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka

(ľubovoľná spomienka) 

Sv. omša: 1800 Za zosnulých 
(mládežnícka) z rodiny Križanekovej a Paľkovej  

SS OBOTAOBOTA 24.11.201824.11.2018
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a

spoločníkov, mučeníkov

(spomienka) 

Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 ZBP Pavol a Mária 
(55 rokov manželstva) 

Sv. omša (JaA): 1800 + Mária, Michal, Jozef, Anna; 
+ Mária, Jozef, Mária

NN EDEĽAEDEĽA 25.11.201825.11.2018
34. NEDEĽA V CEZROČNOM

OBDOBí

KRISTA KRÁĽA

Sv. omša: 800 ZBP Juliana Barabášová (80 r.) 

Sv. omša: 1000 25 rokov kňazstva 
P. Štefana Mariána Bankoviča, OFM  

ZBP Mária Pavúková (80 rokov)

Sv. ruženec:     1430

LITURgICKýLITURgICKý PROgRAMPROgRAM ODOD 19.11.2018 19.11.2018 DODO 25.11.201825.11.2018

„Nevinnosť nájdete len u maličkých.“ (Dante Alighieri)


