
 Nedeľa Dobrého pastiera: Boh v nás vidí potenciál 
 

„Povolaní budovať ľudskú rodinu“ – 

tak znie názov posolstva pápeža 

Františka k tohtoročnému Svetovému 

dňu modlitieb za povolania. V poradí už 

59. svetový deň tohto druhu, ktorý sa 

slávi na 4. veľkonočnú nedeľu, čiže tzv. 

Nedeľu Dobrého pastiera,  tohto roku 

pripadá na 8. mája. Pápež  v posolstve 

spomína  slová umelca Michelangela 

Buonarrotiho: „Každý blok kameňa má v sebe sochu a je úlohou sochára, aby ju objavil.“ 

Orientálne príslovie zas hovorí: „Múdry človek, pozerajúc sa na vajce dokáže vidieť orla; 

pozerajúc sa na semiačko, vidí v ňom veľký strom; pozerajúc sa na hriešnika dokáže 

vidieť svätca“. „Takto sa na nás pozerá Boh: v každom z nás vidí potenciál, ktorý je 

niekedy aj nám neznámy a počas celého nášho života neúnavne pracuje na tom, aby 

sme ho mohli dať do služieb spoločného dobra“, píše v posolstve Petrov nástupca. 

Ako ďalej vysvetľuje Svätý Otec, potrebujeme sa oslobodiť od nášho egocentrizmu. Tu je 

nám pomocou Božie slovo. Preto pápež vyzýva: „Načúvajme Božiemu slovu, aby sme sa 

otvorili povolaniu, ktoré nám zveruje Boh!  „Bratia a sestry, dovoľme, aby sa nás dotkol 

tento pohľad, a dovoľme mu, aby nás preniesol ponad nás samých! A naučme sa pozerať 

aj na seba navzájom, aby sa ľudia, s ktorými žijeme a s ktorými sa stretávame - nech je to 

ktokoľvek - cítili prijatí a zistili, že existuje Niekto, kto sa na nich pozerá s láskou a pozýva 

ich, aby naplno rozvíjali svoj potenciál.“ 
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HISTÓRIA KŇAZSKÉHO SEMINÁRA – SV. KAROLA 

BOROMEJSKÉHO 

Život každého kresťana, ale osobitne tých, ktorých Pán povoláva k služobnému kňazstvu, 

stojí na dvoch pilieroch, ktoré by sme Ježišovými slovami vyjadrili takto: Poďte ku 

mne a Choďte do celého sveta. Pán Ježiš povoláva svojich učeníkov, aby boli s ním a aby potom 

boli ním. V tomto procese napĺňania Kristovho poslania nezastupiteľnú úlohu zohráva kňazský 

seminár. Počas pontifikátu Gregora XIII. pobudol v Košiciach pápežský diplomat António 

Possevino Práve on vo svojom liste zdôraznil pápežovi urýchlenú potrebu zriadenia seminára 

v Košiciach na výchovu katolíckych kňazov. Jeho návrh nebol v tom čase zrealizovaný.  Pápež 

Pius VII. potvrdil rozdelenie Jágerského 

biskupstva dňa 9. augusta 1804 bulou In 

universi gregis domici cura,  na  Košické 

biskupstvo a Szatmárske bikupstvo. 

Stavba seminára začala v roku 1805. Na 

začiatku školského roku 1811/12 bola 

požehnaná budova kňazského seminára. 

Z úcty k prvému rektorovi Karolovi 

Rajnerovi pomenovali seminár podľa sv. 

Karola Boromejského. Seminár zažil 

ťažké chvíle po Viedenskom arbitráži, 

ktorým územie Košíc pripadlo do Maďarska. Z dôvodu vojnových pomerov biskup zriadil 

seminár až v septembri 1945.. Po násilnom prerušení košického seminára 29. júna 1950, na 

Slovensku zostal iba jeden kňazský seminár a jedna Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta v 

Bratislave. Po páde komunizmu na Zelený štvrtok 1992 biskup Mons. Alojz Tkáč prvýkrát 

verejne vyslovil svoj úmysel obnoviť kňazský seminár. Dňa 23. januára 1992, po nadobudnutí 

platnosti Zákona o zmiernení niektorých majetkových krívd, sa Košické biskupstvo stalo znovu 

majiteľom seminárnej budovy. Po páde komunizmu a opätovnom obnovení kňazských 

seminárov sa naši bohoslovci vracajú na východ, najprv v roku 1990 na Spišskú Kapitulu v 

Spišskom Podhradí a 16. októbra 1994 aj do Košíc, kde v roku 1998 vzniká aj teologická fakulta, 

ktorá je od 1. júla 2003 súčasťou Katolíckej Univerzity so sídlom v Ružomberku. Kňazský 

seminár a teologická fakulta vždy boli a musia byť srdcom diecézy, a to nie iba kvôli osobám 

budúcich pastierov Božieho ľudu, ale kvôli dôležitosti dosahu ich pôsobenia. Ide teda o miesto, 

odkiaľ sa má šíriť spiritualita, ktorá sa má stávať kultúrou; viera, ktorá je soľou zeme a svetlom 

sveta; kňazstvo, ktoré sa stáva Kristom. V takomto chápaní budú vždy aktuálne Ježišove 

slová: Žatva je veľká, ale robotníkov málo (Mt 9,37). 



OZNAMY: 

• Kancelária farského úradu: V utorok a štvrtok od 16:00 do 17:00 hod.  

• Mesiac máj je mesiacom Panny Márie. Ruženec sa budeme modliť pol hodinu pred sv. omšou. 

Loretánske litánie a modlitby  sa pomodlíme o 18:00 hod, potom  pokračujeme slávením sv. 

omše. 

• V nedeľu 15.5. 2022  bude pri sv. omšiach zbierka na farskú budovu. 

• V sobotu 21.5.2022 bude Dominikánske stretnutie ruženčiarov. Nahlásiť sa záväzne môžete 

v sakristii. Odchod autobusu bude ráno o 7:00 hod. od kostola. 

• V piatok 13.5.2022 po večernej sv. omši bude stretnutie rodičov birmovancov.  

• V sobotu 21.5.2022 pozývam birmovancov a mládež na turistický výlet do Slovenského Raja - 

Suchá Belá. Odchod bude ráno o 8:00 hod. od kostola.  

• Manželské páry, ktoré si pripomínate strieborné jubileum – 25. výročie manželstva ste pozvaní 

26.6.2022 o 15:00 hod. na slávnosť v košickej katedrále. Prosím manželov, aby sa nahlásili 

v sakristii. 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
 

MAREK BABEĽA, bývajúci  v Prešove a MÁRIA KIZEKOVÁ, bývajúca v  Ľuboticiach 

OHLASUJÚ SA : 15.5.2022 – 2. krát a 22.5.2022 – 3. krát 

LUKÁŠ ČIRČ, bývajúci  v Bajerove a JANA VODIČKOVÁ, bývajúca  v Ľuboticiach 

OHLASUJÚ SA : 15.5.2022 – 1. krát a 22.5.2022 – 2. krát 

DUŠAN NOVOTNÝ, bývajúci  vo Víťazi  a  KLAUDIA SÁJDÁKOVÁ, bývajúca  v Ľuboticiach 

OHLASUJÚ SA : 15.5.2022 – 2. krát a 22.5.2022 – 3. krát 

ANDREJ PALKO, bývajúci  v Župčanoch a  NATÁLIA FERENCOVÁ, bývajúca v Ľuboticiach 

OHLASUJÚ SA : 15.5.2022 – 3. krát  

 

Rád by som vás  touto  cestou  poprosil  o finančnú podporu, ktorá bude 

potrebná pri výstavbe farskej budovy. Druhá nedeľa v mesiaci by bola 

vyčlenená na túto  zbierku. 
 

Ďakujem za vašu podporu a milodary. 

Prispievať  môžete na účet určený na výstavbu  farskej budovy:  

IBAN: SK 54 0200 0000 0030 5236 1995 



 

Liturgický program  9.5. – 15.5. 2022 

10.05.2022 Utorok - 18:00 
Féria 

† Jozef Karlik, 10. výr. 

11.05.2022 Streda - 07:00  
Féria 

ZBP Ján a Justína 

12.05.2022 Štvrtok - 18:00 
Féria 

ZBP Vincent , 80 r. 

13.05.2022 Piatok - 18:00  
Féria 

ZBP Michal,  70 r. a Anna, 90 r. 

14.05.2022 Sobota - 07:00  
Sv. Mateja, apoštola - sviatok 

† Veronika Jadvišová 

15.05.2022 Nedeľa - 

 PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

07:30 Za veriacich farnosti 

10:30 ZBP Mário a Daniela 
 

 

Liturgický program  16.5. – 22.5. 2022 

17.05.2022 Utorok - 18:00 
Féria 

† rod.  Kraviarovej a Urbancovej 

18.05.2022 Streda - 07:00 
Féria 

† František a Eva 

19.05.2022 Štvrtok - 18:00 
Féria 

† Cyril Baran 

20.05.2022 Piatok - 18:00  
Féria 

† Ján a Magdaléna 

21.05.2022 Sobota - 07:00  
Féria 

ZBP Drahomír 

22.05.2022 Nedeľa - 

 ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

07:30 Za veriacich farnosti 

10:30 ZBP Marek 
 


