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Európa oboch pľúc

Pri príležitosti 30. výročia pádu Berlínskeho múru, za ktorého symbolický dátum sa považuje

9. november, vydala Komisia biskupov krajín Európskej únie – COMECE osobitné vyhlásenie,
v ktorom okrem iného píšu:

„Je pravdou, že nie všetky očakávania spojené s pádom Berlínskeho múru sa naplnili. A tiež je

pravda, že ideológie, ktoré stáli za vytvorením tohto múru, z Európy úplne nevymizli a ešte aj

dnes sú prítomné v rôznych formách.“

Pád Berlínskeho múru „nám ukázal, že stavanie múrov medzi ľuďmi nie je nikdy riešením a

vyzýva nás k práci pre lepšiu a zjednotenejšiu Európu.

Mali by sme pamätať na dôležitú úlohu svätého Jána Pavla II. a na jeho povzbudenie: „Európa

potrebuje dýchať oboma stranami pľúc!“

Uznávame, že proces uzdravovania a zmierovania je citlivý a náročný.“

„Ako kresťania a európski občania vyzývame všetkých Európanov, aby spolupracovali na

dosiahnutí slobodnej a zjednotenej Európy prostredníctvom obnoveného procesu dialógu

medzi rôznymi mentalitami a kultúrami, rešpektujúc naše rozličné historické skúsenosti a

zdieľajúc naše nádeje a očakávania pre spoločnú mierovú budúcnosť.

Aby sme to dosiahli, potrebujeme pamätať, že kultúra stretnutia si v prvom rade vyžaduje

opravdivú schopnosť najskôr načúvať. Ako kresťania sme tiež povolaní hlásať a dosvedčovať

evanjelium, pretože vieme, že „iba v tajomstve vteleného Slova sa tajomstvo človeka stáva

naozaj jasným“ (Gaudium et spes, 22).

Pozývame všetkých modliť sa k Bohu, Pánovi dejín, aby nám pomáhal hlásiť sa k takej Európe,

ktorou hýbe Duch Svätý, pôvodca a základ nádeje a zdroj i sila nového záväzku k tým

hodnotám, na ktorých je Európa postavená: spravodlivosti, slobode a mieru.“

(www.vaticannews.va/sk; upravil Marcel Stanko)
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1. čítanie: 2 Mach 7, 1-2. 9-14
Ž: 17, 1. 5-6. 8+15
Refrén: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.
2. čítanie: 2 Sol 2, 16 – 3, 5
Evanjelium: Lk 20, 27-38 alebo kratšie Lk 20, 27. 34-38

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Desivá scéna prvého čítania ľahko zakryje podstatu
posolstva, ktoré sa odráža v dnešnom evanjeliu. Ide o otázku vzkriesenia mŕtvych, čím sa
rozvinul celý komplex otázok súvisiacich s tým, ako to bude po smrti. Ježiš naznačuje, že
realita života po smrti je nejako posunutá voči tomu, čo bežne zažívame počas terajšieho
života. Ako sa život za bránou vzkriesenia líši? Základným motorom všetkého bude Boh
sám. Jemu budeme veľmi blízko a jeho láska bude hmatateľnejšia než je v pozemskom
živote. Fascinujúca láska nášho Boha bude taká silná, že všetko ostatné ustúpi do úzadia. K
tomu nás Pán pozval. Ako ne jeho pozvanie odpovieme? (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára.

Aktívne prežívanie jesene života

Pozývame Vás do denného stacionára v Sačurove. Sociálna služba je určená seniorom,

ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby v rôznych oblastiach života.*
Okrem poskytovania činnosti podľa zákona, spoločne pripravujeme pestrý program.
Ponúkame tréningy pamäti, navštevujú nás pravidelne kňazi, máme besedy s odborníkmi
na rôzne témy a ďalšie zaujímavé aktivity. Seniorom z blízkeho okolia zabezpečíme
prepravu.

Presvedčíte sa, keď nás navštívite počas pracovných dní od 800 do 1500.
Denný stacionár s názvom Dom sv. Simeona sídli na ulici Osloboditeľov 396 v Sačurove
pri Gréckokatolíckom chráme.
Radi poskytneme bližšie informácie osobne alebo na telefónnom čísle 057/4432195 alebo
0910 842 256.

Tešíme sa na Vás
Ing. Daniela Romanová

vedúca zariadenia

*Rozhodnutie o odkázanosti vydáva Mestský úrad.



stran
a 3

Tour de Hungary

Deň „PRVÝ“

Po bokoch oltára sú nádherné vitráže,

ktoré znázorňujú cisára Leopolda I. ako
prenáša obraz z Máriapócsu  a slávnostne
ho ukladá v Dóme svätého Štefana vo
Viedni. Vedľa nich sú stĺpy vyzdobené
ikonami rôznych častí tela, ktoré boli
zázračne uzdravené. Hore schodmi
obchádzame bohostánok, aby sme si za
jeho chrbtom, pod obrazom milostiplnej
slziacej Panny Márie, uctili hodvábnu šatku,
v ktorej boli zachytené slzy Panny Márie
tečúce z obrazu v roku 1905.
Obraciam sa k ikonostasu. Nádherný, vysoký
až po strop. Začnem od stropu. Ikonostas
začína krížom, po ním je prvý rad ikon, kde v
strede je Pán Ježiš sediaci na tróne s
otvorenou knihou a vedľa neho po pravej a
ľavej strane sú ikony svätých apoštolov. V
druhom rade sú ikony znázorňujúce
jednotlivé výjavy zo života Nášho Pána
Ježiša Krista. Taký rýchly obrazový Nový
Zákon. Pod nimi sú dvere a vedľa nich v
životnej veľkosti ikony. Po pravej strane Pán
Ježiš s otvorenou knihou života a vedľa
neho Archanjel Michal. Na ľavej strane je
Panna Mária s dieťatkom Ježišom na rukách
a vedľa svätý Mikuláš. 
Dvíham svoju hlavu k stropu a tu nad
ikonstasom je maľba nanebovzatia Panny
Márie. Druhá maľba znázorňuje strop, ktorý
je podobný stropu v bazilike svätého
apoštola Petra vo Vatikáne. V strede baziliky
je maľba, na ktorej  sú výjavy zo Zjavenia
apoštola Jána. Na poslednej stropnej maľbe

je svätý archanjel Michal a pod ním malý
obraz súčasnej baziliky v Máriapócs. Tak
ešte posledné foto a vychádzame von z
baziliky. Dopĺňame ešte tekutiny a ja mám
ešte na mníchov otázku, a tak prosím o
preklad o. Mareka. Viem, že starostlivosť o
kostol bola zverená od roku 1749
gréckokatolíckemu rádu Baziliánov. To
znamená mníchom, ktorej reči rozumieme.
Počas prvej svetovej vojny bol zničený
Monastier (kláštor) Zostúpenia Svätého
Ducha, ktorý patril  baziliánom v Krásnom
Brode, okr. Medzilaborce. Odtiaľ v roku
1915 prichádzajú mnísi do Máriapócz.
Pýtam sa, či sa tu ešte slávi svätá liturgia v
staroslovienčine. Odpoveď maďarských
mníchov je kladná, ale iba na veľmi veľké
sviatky, lebo tejto reči tu už dnes nikto
nerozumie. Škoda. Túto dedinu založili
Rusíni. Aj oni, ako mnoho ďalších im
podobných dedín, či už obývanými Rusínmi
alebo Slovákmi sa postupne asimilovali a
stali sa Maďarmi. 
S pozdravom „Nagyon köszönöm!“ veľkou
bránou opúšťame monastier a za chvíľu aj
Máriapócs. Čas 16.00. Uplynulo iba šesť
minút od odchodu a ja dostávam defekt na
predné koleso. Hneď po mne aj Jakub a
Spajky, ale na zadnom kolese. Neurobíme
nič. Kvalita maďarských ciest si vyberá svoju
daň. Kým chlapci vymieňajú duše, využíva
tento čas Renáta a ponúka nás domácimi
pizza koláčmi. Niektorí hladoši využívajú
túto možnosť a dopĺňajú svoje hladné
bruško.  
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   
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Adorácia -

kontemplácia lásky

Svätci hovoria, že hneď po Eucharistii, je

adorácia najsilnejšou zbraňou, kde
kontemplujeme lásku Ježiša, kde nás jeho
láska premieňa. Jedným z najúčinnejších
prejavov adorácie, účinnejších než
akékoľvek slová, je ticho. V latinčine slovo
„adorovať“ znamená dať si ruku na ústa a
zmĺknuť. Kresťanská adorácia má trojičný
charakter. Pretože je klaňaním sa Otcovi,
Synovi a Duchu Svätému. Spolu so sv.
Augustínom môžeme povedať: “Náš Pán
Ježiš  Kristus, Boží syn, je ten, kto adoruje za
nás, v nás a ktorého adorujeme svojím
životom.“ Ak sme verní a pravdiví sami pred
sebou a hľadáme pravdu, musíme si priznať,
že Boh vložil do nášho srdca túžbu po ňom a
potrebu adorácie. Všetci svätci trávili hodiny
pred sviatosťou, lebo tam nachádzali lásku,
ktorá im dávala silu slúžiť, strácať pozemské
veci, aby tak dosiahli nebeskú odmenu. Sv.
Terezka hovorila: “Keby ľudia vedeli, koľko
milosti prúdi z eucharistie, keď trávime čas
pred Ježišom, vstup do kostola by musela
riadiť polícia.“ Dlhú chvíľu pred Ježišom v
bohostánku má len ten, kto ho nemiluje.
Svätí sa pri Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti
cítili ako v nebi. Svätá Terézia po svojej smrti
povedala jednej sestre: „My v nebi a vy na
zemi máme byť jedno v čistote a láske: my v
radosti, vy v utrpení. Čo my robíme v nebi
pred odkrytou Božou tvárou, to vy musíte
robiť pred Najsvätejšou sviatosťou.“
Naším nebom na zemi je teda Oltárna
sviatosť. Aby sme nadobudli vzťah k adorácií
je potrebné mať srdce oslobodené od vecí
tohto sveta. Kým je srdce spútané láskou k
pozemským veciam, nemôže spoznať krásu

ticha. Aby nám Boh mohol niečo povedať,
musíme byť ticho a dať mu šancu
prehovoriť. V tichu nám Boh dáva spoznať
samých seba, pozrieť sa pravdivo na seba.
Kto vie byť sám so sebou, ten bude šťastný
všade – v kňazstve aj manželstve. Najväčším
nešťastím pre nás je keď sa nikdy
nemodlíme srdcom, iba ústami. Ak
nedokážeme byť ticho, nemôžeme sa
modliť srdcom. Tam kde trávime čas, tam
vzniká vzťah. Preto nechceme tráviť čas
pred sviatosťou, lebo málo milujeme Ježiša
a viac milujeme pozemské veci. Ak
milujeme Ježiša a Máriu, tak trávime čas
pred sviatosťou a s ružencom v ruku, potom
zakúšame radosť z práce po celý deň. Kým
nám Boh nedá dar modlitby srdca,
vystavme sa láske Ježiša a zoberme si knihu,
ktorá nám pomáha adorovať a ďakujeme
Ježišovi. Keď ten dar dostaneme, odložme
knihu a pozerajme sa na Ježiša, ako nás
miluje a povedzme mu ako ho veľmi
potrebujeme a milujeme my sami.
Nedá sa modliť srdcom a žiť v láske, kým
neodpustíme a nemodlíme sa za tých, ktorí
nás nenávidia a ubližujú nám. To je jediná
cesta evanjelia – milovať ľudí nie preto, že si
to zaslúžia, ale preto, lebo sú Bohom
milovaní. Ježiš dokáže robiť zázraky, len
naša pýcha mu v tom bráni. Každá minúta
pred sviatosťou sa nám stane požehnaním
pre každodenný život, to je zároveň
tajomstvom adorácie, ktoré pochopia len
maličkí, lebo pyšní sa spoliehajú sami na
seba. Pán Boh nás chce požehnávať cez
svoju lásku, ktorú nám ponúka v Eucharistii
a Adorácii. Je len na nás, či prídeme k
Nemu, aby nás mohol meniť lúčmi svojej
lásky.
Zdroj: časopis košických bohoslovcov Boromeo II/2015,
sv.Alfonz Mária de Libuori – NÁVŠTEVY Najsvätejšej
sviatosti 

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 



stran
a 5

Tajomstvo šťastného

manželstva

“Syn môj, ľudia sa berú z rôznych

dôvodov. Ten najčastejší je súčasne
najnebezpečnejší – chcú byť šťastní. Vstúpiť
do manželstva preto, aby bol človek šťastný,
je tá najistejšia cesta k rozvodu. Šťastné
manželstvá jestvujú, no nestávajú sa takými
preto, že by ľudia hľadali šťastie. Manželstvá
sa stávajú peknými, keď dvaja ľudia súhlasia
s každodenným obetovaním svojho ega.
Ego. Možno počuješ toto slovo prvýkrát.
Zdá sa ti trochu nejasné alebo čudné. Pre
mňa znamená toto: tvoje ego je tá časť
teba, ktorá udržiava tvoje srdce. Narodil si
sa s pekným a dobrým srdcom a nikdy oň
nemôžeš prísť. Keď som však bol k tebe
trochu tvrdší alebo keď si tvoji priatelia
robili z teba žarty, trpel si a tvoja myseľ v
snahe brániť sa začala budovať okolo tvojho
srdca múr. To sa stáva nám všetkým.
Tento múr v podstate využívaš na to, aby si
si udržal ľudí od tela. Postupom času budeš
rásť a už sa nebudeš chcieť skrývať a
nadobudneš presvedčenie, že najlepšia
obrana je útok. Tak človek rozmiestni na
svojom múre kanóny a začne nimi strieľať.
Niektorí to nazývajú hnev, pre iných sú

strelami klebety, posudzovanie alebo hádky.
Mojím obľúbeným kanónom je predstava,
že všetci, ktorí sú za mojím múrom, sa
mýlia. Tento kanón som používal aj proti
tebe a je mi to ľúto.
Muži a ženy majú svoje vlastné múry a svoje
vlastné kanóny. Mnohí sa rozhodnú pre
istotu a bezpečie za veľkým múrom, cítia sa
zraniteľní a majú strach. Vstúpiť do
manželstva znamená súhlasiť so zborením
svojho múru tehlu po tehle.
Mnoho ľudí ti bude hovoriť, že tajomstvo
šťastného manželstva spočíva v tom, že
Boha postavíš na prvé miesto, no
nezabúdaj, že Ježišov Boh je zraniteľný a
prijíma vo svojom náručí všetkých, aj tých
najposlednejších. Náš Boh je pripravený
obetovať všetko za pokoj a zmierenie. Ak je
on tvojím Bohom, bude vedieť zmeniť vaše
manželstvo na posvätnú pôdu. Tajomstvo
šťastného manželstva? Ožeň sa s niekým,
kto bude zdieľať tento jediný dôvod pre
vstup do manželstva – bude chcieť zomrieť
po tvojom boku nie po päťdesiatich rokoch,
ale každý deň počas búrania múru svojho a
tvojho ega.
So ženou, ktorá ti bude verná nielen pre
vlastný pocit istoty. So ženou, ktorá prináša
krásu obety, zrieka sa sily a nebezpečenstva
zraniteľnosti. Inými slovami, so ženou, ktorá
bude chcieť žiť svoj život len preto, aby
rástla v tejto bláznivej a nebezpečnej láske k
tebe a len s tebou. S úplne zbúraným
múrom.

ocko

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Večera v raji

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Pápež František ustanovil liturgickú
spomienku Panny Márie z Loreta 

Vatikán 31. októbra (RV) Do

všeobecného Rímskeho kalendára bude na
dátum 10. decembra zapísaná ľubovoľná
liturgická spomienka Panny Márie z Loreta.
Toto rozhodnutie Svätého Otca Františka
promulgovala Kongregácia pre Boží kult a
disciplínu sviatostí príslušným dekrétom.
V dnes zverejnenom dekréte s podpismi
prefekta dikastéria kardinála Roberta
Saraha a sekretára arcibiskupa Arthura
Rocheho sa uvádza, že Svätý Otec František
„svojou autoritou nariadil, že ľubovoľná
spomienka Blahoslavenej Panny Márie z
Loreta bude zapísaná do Rímskeho
kalendára na 10. decembra, deň, keď je
sviatok v Lorete, a bude sa sláviť každý rok.
Toto slávenie pomôže všetkým, osobitne
rodinám, mladým, rehoľníkom,
napodobňovať cnosti dokonalej učeníčky
Evanjelia, Panenskej Matky, ktorá počatím
Hlavy Cirkvi prijala k sebe aj nás.“
Nová spomienka bude takto figurovať vo
všetkých liturgických kalendároch a
knihách na slávenie svätej omše a Liturgie
hodín. K dekrétu sú priložené aj príslušné
liturgické texty v latinskom origináli. Ich
preklady schválené biskupskými
konferenciami budú publikované po
potvrdení Dikastériom pre Boží kult a
disciplínu sviatostí.
Dekrét hovorí aj o pôvode loretskej úcty k
Svätému domu, ktorý bol dejiskom udalosti
Zvestovania Panne Márii a Vtelenia Božieho

Syna:
„Úcta k Svätému domu v Lorete bola už od
stredoveku pôvodom tejto osobitnej
svätyne, ktorú dodnes navštevujú početní
veriaci pútnici, aby živili svoju vieru v Božie
Slovo, ktoré sa pre nás stalo telom.
Táto svätyňa pripomína tajomstvo Vtelenia
a vedie všetkých, ktorí ju navštevujú k
uvažovaniu nad plnosťou času, keď Boh
poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, a k
meditovaniu jednak nad slovami anjela
oznamujúceho Blahozvesť, ako aj nad
slovami Panny, ktorá odpovedala na Božie
volanie. Zatienená Duchom Svätým,
pokorná služobnica Pána sa stala domom
božím, najčistejším obrazom svätej Cirkvi.“
Sanktuárium Svätého domu v Lorete tiež
„vynikajúcim spôsobom“ ukazuje
evanjeliové cnosti Svätej rodiny, uvádza sa v
dekréte. Ten zároveň pripomína, že Panna
Mária z Loreta je patrónkou ľudí cestujúcich
leteckou dopravou a že v Lorete majú
pôvod i známe „Loretánske litánie“.
Dekrét Kongregácie pre Boží kult a
disciplínu sviatostí nesie dátum liturgickej
spomienky Ružencovej Panny Márie, 7.
októbra 2019. Zverejnený bol 31. októbra v
latinčine a štyroch svetových jazykoch.
V súvislosti s publikovaním dekrétu
pripomeňme, že 1. novembra sa v Bazilike
Svätého domu v Lorete bude konať
slávnostné vyhlásenie Loretánskeho
jubilejného roka „Panny Márie Kráľovnej a
Nebeskej brány“. Stane sa tak na záver
eucharistického slávenia, ktorému bude o
10. hodine predsedať regens Apoštolskej
penitenciárie Mons. Krzysztof Nykiel.
Príslušný dekrét slávnostne prečítajú pred
priečelím baziliky. Samotný Svätý rok
Loretánskeho jubilea sa začne 8. decembra
2019 a potrvá do 10. decembra 2020. 
Zdroj: www.tkkbs.sk 

(spracovala Anna Sabolová ml.)
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 17.11. - 23.11. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Feníková.    
V nedeľu 17. novembra 2019 bude vo všetkých kostoloch na území Košickej arcidiecézy
dobročinná zbierka sv. alžbety, ktorou podporíme výstavbu Pútnického domu bl. Anny
Kolesárovej v Obišovciach. Svoje milodary vhoďte do označených krabičiek, tzv. zvonček pri
omši bude venovaný na dokončenie interiéru nového kostola.
Biblické stretnutia v Katolíckom kultúrnom dome pri Bazilike ponúka o. Konrad Blicharski

každý utorok o 1900.
Zimný štadión: Od dnešnej nedele 10. 11. máme ako farnosť k dispozícii korčuľovanie v STD

Aréne každú nedeľu od 1530 do 1630. Prípadné zmeny budú oznámené. Poprosíme účastníkov
korčuľovania o poplatok 2 €, deti do 6 rokov 1 €. Osoba zodpovedná za vstupné bude určená.
20. novembra budeme sláviť spomienku na bl. Annu Kolesárovú. Pastoračné centrum Anny
Kolesárovej môžete podporiť zakúpením deviatnika Deväť dní s Ankou za príspevok 2€.
Brožúry sú na stolíku pri východe z kostola.
V týždni od 18.11. budem na duchovných cvičeniach. Sv. omša bude až v piatok, 22.11., o

1800.
ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj
úmysel v misijných krajinách. Intencia je milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel
darcu. Nie je možné zabezpečiť dátum ich slávenia. O prijatí vášho milodaru budete informovní
(viac na www.misijnediela.sk).
Sväté omše na rok 2020: U o. Marcela môžete nahlasovať jubilejné alebo výročné sväté omše
na rok 2020.  
Oblátky: Kto má záujem piecť vianočné oblátky, nech sa zapíše v sakristii do zošita. Za
obetavosť vopred ďakujeme. 
Nácvik zborov: Zbor dospelých nacvičuje každú stredu v kostole po sv. omši, delené skúšky sú

podľa dohody. Detský zbor nacvičuje v sobotu o 1330 v pastoračnom centre. 
Rozpis lektorov:
33. nedeľa v cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Baranská; 10.00 hod. – rod. Bačiková.
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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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LitURgicKÝLitURgicKÝ PROgRaMPROgRaM ODOD 11.11.2018 11.11.2018 DODO 17.11.201917.11.2019

„Deti sú gombíkom manželskej súdržnosti.“ (arabské príslovie)

PPONDELOKONDELOK 11.11.201911.11.2019
Sv. Martina z Tours, biskupa

(spomienka)   

Sv. omša: 1800 + Alžbeta, Jozef, Júlia, Andrej 

Poklona Olt. sv.: 1845

UU tOROKtOROK 12.11.201912.11.2019
Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

(spomienka)  

Sv. omša: 800 + Alojz Vlček 

SS tREDatREDa 13.11.201913.11.2019 Sv. omša: 1800 ZBP Martin a Michal s rodinou; 
(detská) ZBP Pavol a Katarína

ŠŠ tVRtOKtVRtOK 14.11.201914.11.2019 Poklona Olt. sv.: 1700

Sv. omša: 1800 ZBP Ivan a Valéria Kuzmoví 
(10. výročie manželstva) 

PP iatOKiatOK 15.11.201915.11.2019 Sv. omša: 1800 + Karol (25. výročie) 
(mládežnícka) a Magdaléna  

SS OBOtaOBOta 16.11.201916.11.2019 Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 za obrátenie hriešnikov  

Sv. omša: 1800 ZBP rod. Pľutová, Hasilová 
a Mošková  

NN EDEľaEDEľa 17.11.201917.11.2019

33. NEDEĽA V CEZROČNOM

OBDOBÍ  

Sv. omša: 800 ZBP Anna Bankovičová (80 r.) 

Sv. omša: 1000 za farnosť  

Sv. ruženec: 1430


