
 Z príhovoru pápeža Františka, ktorý 

zaznel na stretnutí s mladými v Košiciach. 

Milí mladí! 
Skutočnou originalitou dnes, skutočnou revolúciou, je 

oslobodiť sa od kultúry provizórnosti, ísť nad rámec 

inštinktu a nad rámec okamihu, znamená milovať na celý život a celou svojou bytosťou. Nie 

sme tu na to, aby sme žili zo dňa na deň, ale aby náš život bol dobrodružnou výpravou. Všetci 

budete mať na mysli veľké príbehy, ktoré ste čítali v románoch, videli v nejakom 

nezabudnuteľnom filme, počuli v nejakom dojemnom príbehu. Ak sa nad tým zamyslíte, vo 

veľkých príbehoch sú vždy dve ingrediencie: jedna je láska, druhá dobrodružstvo, hrdinstvo. 

Vždy idú spolu. Na to, aby bol život veľký, je potrebné jedno aj druhé: láska a hrdinstvo. 

Pozeráme sa na Ježiša, hľadíme na Ukrižovaného, je tu oboje: bezhraničná láska a odvaha dať 

svoj život až do konca, bez polovičatosti. Máme pred očami blahoslavenú Annu, hrdinku lásky. 

Hovorí nám, aby sme sa usilovali o vysoké ciele. Prosím vás, nenechajme dni nášho života 

plynúť ako epizódy v telenovele.  Každý z vás je výnimočný: každý z vás . Každý je darom a 

môže zo života, zo svojho vlastného života urobiť dar.  Snívajte o kráse, ktorá presahuje vzhľad, 

presahuje make-up, ktorá presahuje módne trendy. Snívajte bez strachu. Sny, ktoré máme, 

nám hovoria o živote, po ktorom túžime. Veľké sny nie sú silné auto, módne oblečenie, ani 

„dovolenka po rôznych atrakciách“. Nepočúvajte tých, ktorí vám hovoria o snoch a namiesto 

toho vám predávajú ilúzie. Snívanie je jedna vec, mať ilúzie iná. Tí, ktorí predávajú ilúzie tým, 

že hovoria o snoch: to sú manipulátori šťastia. Boli sme stvorení pre väčšiu radosť. Každý z nás 

je jedinečný a je na svete preto, aby sa cítil milovaný vo svojej jedinečnosti a miloval ostatných, 

ako to nikto nemôže urobiť za neho. Nežijeme na to, aby sme sedeli na lavičke ako náhradníci 

za niekoho iného. Nie, každý je v Božích očiach jedinečný. Nenechajte sa „homologizovať“; nie 

sme vyrábaní v sériách, sme jedineční, sme slobodní a sme vo svete, aby sme prežili príbeh 

lásky s Bohom, aby sme mali odvahu robiť veľké rozhodnutia, aby sme sa pustili do 

nádherného rizika lásky. Pýtam sa vás: Veríte v to? A snívate o tom? Ste si istí?  
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Z posolstva Svätého Otca Františka na 37. svetové dni mládeže 

2022 – 2023 
 

Mária vstala a ponáhľala sa  (porov. Lk 1, 39). To je téma posolstva Svätého Otca na najbližší 

diecézny Svetový deň mládeže (SDM), ktorý sa bude sláviť 20. novembra. Téma Svetových dní 

mládeže v Paname v roku 2019  bola: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ 

(Lk 1, 38). Po tomto stretnutí sme sa vydali na cestu k novému cieľu – Lisabonu 2023 – a odvtedy 

zaznieva v našich srdciach naliehavá Božia výzva, aby sme vstali.  

➢ V roku 2020 sme rozjímali nad Ježišovými slovami: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7, 14). 

➢ Minulý rok 2021 nás inšpirovala postava sv. Pavla apoštola, ktorému zmŕtvychvstalý Kristus 

povedal: Vstaň! Ustanovím ťa za svedka toho, čo si videl (porov. Sk 26, 16).  

➢ V etape, ktorá nám ešte ostáva v tomto roku 2022,   kým dorazíme do Lisabonu, budeme 

kráčať spoločne s Pannou z Nazareta, ktorá hneď po zvestovaní vstala a ponáhľala sa 

(porov. Lk 1, 39), aby pomohla svojej sesternici Alžbete.  

Tieto tri témy spája sloveso vstať, teda výraz, ktorý má tiež význam „vstať z mŕtvych“, „prebudiť 

sa k životu“. Náhlivosť mladej ženy z Nazareta je náhlivosťou tých, ktorí dostali od Pána výnimočné 

dary a nemôžu konať inak, ako podeliť sa o ne a nechať prúdiť nesmiernu milosť, ktorú okúsili. Je 

to náhlivosť tých, ktorí vedia uprednostniť potreby druhých pred svojimi vlastnými. Mária je 

príkladom mladého človeka, ktorý nestráca čas usilovaním sa o pozornosť alebo uznanie druhých 

– ako sa to stáva, keď sme závislí od „lajkov“ na sociálnych sieťach –, ale usiluje sa o skutočné 

spojenie, ktoré vychádza zo stretnutia, zo vzájomného zdieľania, z lásky a služby. Od zvestovania, 

odvtedy, ako sa prvýkrát vydala na cestu, aby navštívila svoju sesternicu, neprestáva Mária 

prekonávať priestor a čas, aby navštívila svoje deti, ktoré potrebujú jej starostlivú pomoc. Ak na 

našej ceste prebýva Boh, vedie nás to priamo k srdcu každého z našich bratov a sestier. V tejto 

ťažkej dobe, keď ľudstvo prežíva traumu z pandémie a je zmietané vojnovou drámou, otvára Mária 

pre všetkých – a osobitne pre vás, ktorí ste mladí tak ako ona – cestu blízkosti a stretnutia.  Dobrý 

zhon nás vždy posúva nahor i k sebe navzájom. No existuje aj nedobrý zhon, ktorý nás vedie k tomu, 

že žijeme povrchne, berieme všetko na ľahkú váhu, bez záväzkov a zainteresovanosti; bez toho, 

aby sme sa skutočne venovali tomu, čo robíme; zhon, v  ktorom žijeme, študujeme, pracujeme, 

stretávame sa s inými bez toho, aby sme pritom zapojili aj hlavu, nieto ešte srdce. Môže sa to stať 

v medziľudských vzťahoch: v rodine, keď nikdy skutočne nepočúvame druhých a nevenujeme im 

čas; v priateľských vzťahoch, keď očakávame, že nás priateľ bude baviť a uspokojovať naše potreby, 

no ak vidíme, že on je v kríze a potrebuje nás, hneď sa mu vyhýbame a ideme za iným; ba dokonca 

aj v partnerských vzťahoch, medzi snúbencami, keď máloktorý z nich má trpezlivosť dôkladne 

spoznať a pochopiť toho druhého. Rovnaký postoj sa môže prejaviť aj v škole, v práci a v iných 

oblastiach každodenného života. No všetko to, čo prežívame v takejto náhlivosti, len ťažko prinesie 

ovocie. Existuje riziko, že to zostane sterilné. Nech Duch Svätý zapáli vo vašich srdciach túžbu vstať 

a radosť z toho, že všetci spoločne kráčame synodálnym štýlom a opúšťame falošné hranice. Teraz 

je čas povstať! Rýchlo vstaňme! A tak ako Mária aj my nosme Ježiša v sebe, aby sme ho 

sprostredkovali všetkým! Zo srdca žehnám vašim snom a krokom.    
Prebraté: https://www.tkkbs.sk 

 



     

OZNAMY: 

• V sobotu 12.11.2022,  pozývam mládež aj všetkých tých,  ktorí majú  radi  turistiku na Jánošíkovu 

Baštu. Záujemcovia nahláste sa v sakristii. V priebehu týždňa upresním miesto a čas odchodu. PRE 

MLÁDEŽ:  V týždni od 14.11. do 20.11.2021 bude prebiehať TÝŽDEŇ CIRKVI PRE MLÁDEŽ.  V rámci 

toho sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže - ADSM  v sobotu 19.11.2022 v Snine. 

Program:  8:30 – registrácia účastníkov pri farskom kostole Povýšenia sv. Kríža, 10:00 – slávnostná 

sv. omša s Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom, 12:00 – obed a workshopy v Dome 

kultúry, 14:00 – program v Dome kultúry, 16:00 – záver ADSM a návrat domov. Prihlasovanie je 

potrebné hlavne z organizačných dôvodov a z dôvodu zabezpečenia stravy.  

• DOBRÁ NOVINA otvára 28. ročník s mottom “Zmeňme púšť na záhradu”. Chceme povzbudiť deti, 

mladých i starších koledníkov, aby svojimi talentami a darmi prispeli i tento rok k pozitívnej zmene 

vo svojej farnosti i v krajinách východnej Afriky. Hľadáme koledníkov (deti) aj dospelých, ktorí by 

pomohli pri organizovaní skupín. Prosím tých, ktorí máte záujem nahláste sa u Martiny Baňasovej  

na tel. č.  0908 660 191 alebo mailom:  banas.mata@gmail.com  

• V nedeľu 13.11.2022  bude dobročinná zbierka sv. Alžbety.  

• V nedeľu Krista Kráľa  20.11.2022 bude zbierka na farskú budovu. 

• Vo štvrtok 10.11. 2022 po detskej sv. omši bude stretnutie rodičov. 

• Arcidiecézna púť do Libanonu po stopách sv. Charbela, Pána Ježiša a sv. Pavla. Bližšie info nájdete 

na výveske. 

• Na stretnutí Farskej rady 25.10.2022 sme spoločne hľadali spôsob,  ako ďalej postupovať 

pri výstavbe farskej budovy. Pozemok na výstavbu už máme.  Hľadáme spôsob 

financovania výstavby farskej budovy. Zatiaľ sú to len príjmy z mesačných zbierok na 

farskú budovu. Od januára 2022 do septembra 2022 sa na týchto mesačných zbierkach 

vyzbieralo 22 260  €.  Úprimná vďaka za vaše milodary. Jednou z  možností je navštíviť 

farnosti, kde by sme urobili zbierky. V druhú adventnú nedeľu 4.12.2022 navštívime 

farnosť Kapušany. Chceme piecť perníky, ktoré by sa rozdávali ako prejav vďaky  za 

podporu tohto diela. V piatok  11.11.2022 bude po sv. omši stretnutie ochotných ženičiek, 

ktoré by pomohli s pečením perníkov.   

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 

mailto:banas.mata@gmail.com


 
Liturgický program  7.11. – 13.11. 2022 

08.11.2022 Utorok - 18:00 
Féria 

† Magdaléna Hudáková 

09.11.2022 Streda - 07:00  

Výročie posviacky Lateránskej baziliky, 
sviatok 

† Rastislav, Jozef, Margita 

10.11.2022 Štvrtok  
Detská 

sv. omša 18:00  

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, 
spomienka 

† Terézia 

11.11.2022 Piatok - 18:00  
Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka 

† Jozef, Jozef, Anna Lipkoví 

12.11.2022 Sobota - 07:00  
Sv. Jozafata, biskupa mučeníka, spomienka 

† Mária Fedorová 

13.11.2022 Nedeľa - 

 33. NEDEĽA CEZ ROK 

07:30 Za veriacich farnosti 

10:30 ZBP Terézia 80 r. 
 

 

Liturgický program  14.11. – 20.11. 2022 

15.11.2022 Utorok - 18:00 
Féria 

† Anna Jackaninová, 1.výr. 

16.11.2022 Streda -  Sv.omša nebude 

17.11.2022 Štvrtok -  Sv.omša nebude 

18.11.2022 Piatok - 18:00 
Féria 

† Valéria Sochovičová, 1.výr. 

19.11.2022 Sobota - 07:00 
Féria 

† Ján Humenník 

20.11.2022 Nedeľa - 

 
NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA  KRISTA,  KRÁĽA NEBA 
A ZEME, SLÁVNOSŤ 

07:30 Za veriacich farnosti 

10:30 ZBP Magdaléna 
 
 


