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33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sviatok: 22. november
* okolo 200 Rím
† 22. november 230 (?) tamtiež
Patrónka hudobníkov a spevákov
Cecília patrí medzi sedem žien –
mučeníčok, ktoré sú spomínané
v rímskom kánone. Jej spomienke je
zasvätená bazilika v Ríme. Titul rímskej
baziliky sv. Cecílie je prastarý,
s určitosťou pred rokom 313, tzn. v časoch
Konštantína. Jej sviatok sa slávi v tejto
bazilike už od roku 545. Veľmi významný
je fakt, že je pochovaná v katakombách sv.
Kalixta,
popri
takzvanej
„Krypte
pápežov“. Neskôr pápež Paschál I., veľký
ctiteľ svätej, preniesol jej telo do krypty
baziliky. Koncom roku 500 otvorili
sarkofág. Telo svätice sa javilo v stave
mimoriadneho
zachovania.
Sochár
Maderna vytesal známu mramorovú
sochu, vernú kópiu, z výzoru a polohy
tela mučeníčky. Ostatné údaje o nej sú
sporné ako aj napríklad známe texty o jej
mučeníctve, ktoré sú viac literatúrou ako
históriou – obsahujú rad dramatických
príbehov, končiacich krutými mučeniami
a odťatím hlavy. Prečo je patrónkou
hudobníkov, sa opäť viaže na legendy.
Podľa nich zatiaľ čo hrali organy, Cecília
spievala vo svojom srdci iba pre Pána.
Je patrónkou hudobníkov a spevákov.
Medzi jej znaky patrí ľalia, organ, lutna
a palma.

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.

Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam
„O tom dni a o tej hodine nevie
nik... iba Otec“ /Mk 13,32/.
Keď Ježiš povedal, že o tom, kedy
nastane druhý príchod, „nevie nik“,
myslel tým vari, že to nevie ani on sám?
To nevedno, no javí sa to tak. Akoby
nám chcel pripomenúť, že na seba vzal
obmedzenia
patriace
k
ľudskej
prirodzenosti, aby sa nám tak stal
celkom podobným. Aj preto
v Lukášovom evanjeliu čítame, že Ježiš
sa „vzmáhal v múdrosti... U Boha aj
u ľudí“ /Lk 2,52/.
Teraz však už Ježiš vie, kedy opäť príde.
Problém je však v tom, že to ešte stále
nevieme my!
Ľudia sa v priebehu dejín viackrát snažili
predpovedať koniec sveta. Svätý Pavol si
myslel, že je už za rohom. Svätý Hipolyt
rímsky a svätý Irenej Lyonský si mysleli,
že sa to udeje okolo roku 500. Jihn
Wesley, prvý metodista, si myslel, že
koniec sveta nastane v roku 1836. Svoje
predpovede vyslovili aj Svedkovia
Jehovovi, niektorí baptisti, vodcovia bez
zaradenia do konkrétnej denominácie
a nespočetne veľa „jasnovidcov“.
Samozrejme, mnohí z nich po nenaplnení
prvých predpovedí stanovili nový
dátum, no i ten ich nasledovníkov
napokon sklamal. Niektorí veriaci sú
opatrnejší. Tí hovoria, že to, že ten čas je

už blízko spoznáme podľa určitých
náznakov. Poukazujú na určité
znamenia: vojnu na Blízkom východe,
suchá v Afrike, zemetrasenia v Peru
a podobne. Keď sa údajne objavia
tieto znamenia, znamená to, že Ježiš je
už blízko.
Žiadny človek však nevie, kedy Ježiš
skutočne príde. Mohlo by to byť aj
dnes. A možno to nebude ani o tisícky
rokov.
Svätý František mal k tejto veci iný
prístup. Keď raz pracoval v záhrade,
istý spolubrat sa ho opýtal: „Čo by si
teraz robil, keby si vedel, že sa dnes
vráti Ježiš?“ František odpovedal:
„ďalej by som okopával túto
záhradku.“ František vedel, že sa vo
svojom živote snažil zo všetkých síl
pripraviť na Pánov príchod a že už nič
viac nemôže urobiť.
Dôležité je však to, že Ježiš príde.
Najlepšia reakcia je byť na to stále
pripravený.

„Príď, Pane Ježišu!“

Liturgický program na 33. Týždeň v „období cez rok“
Farský kostol

Meretice

Bzenov

Pondelok: 19.11.
Féria
Utorok:
20.11.
Bl. Anna Kolesárová, muč.sp.

16.00
+ Margita Kováčová

Streda:
21.11.
Obetovanie Panny Márie, sp.

18.00
Poď za 80. r života
Karol, Anna

Štvrtok: 22.11.
Sv. Cecília, pn,muč., sp.

Piatok:

23.11.
Féria

18.00+adorácia
+ Terézia Homoľová
18.00
Sv. omša pre deti
+ Mária Šarišská

Sobota
24.11.
Ondrej Dung-Lak a spol., sp.

Nedeľa

25.11.
Nedeľa
KRISTA KRÁĽA

17.00
Sv. omša pre deti
+ Anna Svatová
8.00
+ Ján Kováč

10.30
+ František Štofan

8.00
Za farnosť

9.15
Poď za 50 r. života
Alica Šimová

Farské oznamy
Milodary: Z pohrebu +Jozefa venovali na
Meretický kostol 75 €. Dnes je Dobročinná
zbierka sv. Alžbety, ktorú každoročne
vyhlasuje otec arcibiskup Mons. Bernard
Bober, košický arcibiskup. Táto zbierka bude
venovaná vytvoreniu zázemia pre nové
pútnické miesto vo Vysokej nad Uhom,
rodisku bl. Anny Kolesárovej.
Budúca nedeľa je nedeľou Krista Kráľa. Je
to posledná nedeľa v cezročnom období. Pri
všetkých sv. omšiach bude adorácia
s modlitbou zasvätenia sa Kristovi Kráľovi.
Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní
modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského
pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa
môže za obvyklých podmienok získať úplné
odpustky.

Od 21. Novembra (streda) sa v celej
farnosti budeme spoločne modliť
Deviatnik k sv. Ondrejovi (Litánie k sv.
Ondrejovi), ktorý je patrónom našej
arcidiecézy a taktiež patrónom filiálneho
kostola v Bzenove.
1. sv. prijímanie bude v našej farnosti
tradične na 7. veľkonočnú nedeľu. Táto
nedeľa vychádza na 2. júna.
Od budúcej nedele si môžete v sakristii
kostolov zakúpiť Farský nástenný
kalendár na rok 2019. Tento kalendár
obsahuje fotky z rôznych akcií vo
farnosti a taktiež fotky z rekonštrukcie
farského kostola. Cena kalendára je 6 eur.

Ďakovná púť do Svätej zeme: na
budúci rok na jeseň 2019 (septemberoktóber) plánujeme ďakovnú púť do Sv.
zeme – na miesta, kde žil, pôsobil,
zomrel a vstal zmŕtvych Pán Ježiš. Táto
púť má byť poďakovaním za posviacku
farského
kostola
v
Radaticiach
a poďakovanie za 20 rokov od
posviacky
kostola
v
Bzenove.
Záujemcovia nech sa čím skôr nahlásia
v sakristii kostolov.

Upratovanie kostola: 24.11. – 1.12.
Kostol sv. Martina: Martina Fecková,
Monika Šebešová, Mária Finkeiová.
Kostol sv. Imricha: Dušan Polcko,
Vladimír Hudák, Emil Jurko.
Kostol sv. Ondreja: Valéria Vitkovičová,
Ján Krajňák, Pavel Fejerčák, Anton
Lipták, Alžbeta Liptáková.
HYMNUS
Večný Pán sveta, v ruke máš
dni, noci, tvorstva osudy,
večnosť na drobné premieňaš,
a tak nás chrániš od nudy.
Z hlbokej noci ozve sa
ohlasovateľ úsvitu,
chodcom znak dáva na cestu
a zore volá z úkrytu.
Na ten spev vstáva zornička
svet oslobodiť od mrakov,
z potuliek pred ňou uteká
záškodná čeľaď tulákov.
Na ten spev plavčík oživne,
more zatíchne sťa v tôni;
aj Skala Cirkvi na ten spev
ľútostné slzy vyroní.
Ježišu, vždy, keď klesáme,
nech nás tvoj pohľad uzdraví;
len pozrieš: pád sa zastaví
a vinu slza odplaví.
Svieť v našich zmysloch, večný jas,
od umu odvráť temravy
a zo srdca nám vytrysknú
pre teba prvé pozdravy.
Buď sláva Bohu Otcovi
i tebe, Kráľ náš, Ježišu;
aj Duchu, čo z vás vychádza,
vzdávame chválu najvyššiu. Amen.

Smrť, posledný súd
a večný život očami
exorcistu
Láska, ktorá nás bude súdiť, bude tá
istá láska, ktorú máme praktizovať
voči druhým, tá istá láska, ktorú Ježiš
žil vo svojom pozemskom živote,
a ktorej nás učil v evanjeliách. Teda ide
o rovnakú lásku, ku ktorej sme
povolaní prostredníctvom sviatostí,
modlitby a životom viery. Schopnosť
milovať pochádza z milosti a je oveľa
nižšia u tých, ktorí nepoznajú Krista.
A ešte viac u tých, ktorí Ho poznajú,
ale nenasledujú Ho. V skutočnosti Ježiš
povedal: “Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude
spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.”
(Mk 16,16).
Na druhej strane, pri oznamovaní
mimoriadneho Roku milosrdenstva
nám pápež František pripomína, že
ďalším základným aspektom je láska,
s ktorou budeme súdení a ňou bude
láska milosrdenstva. “Milosrdenstvo je
definitívnym a najvyšším aktom, ktorým
Boh prichádza k nám. Milosrdenstvo je
mostom, ktorý spája Boha s človekom
a otvára naše srdcia k nádeji, že je neustále
milovaný a to aj napriek vlastnej
hriešnosti“.
Boží súcitný pohľad a jeho túžba žiť
v úplnom spoločenstve s nami otvára
naše srdcia s nádejou, že na každý
hriech a každé zlyhanie spôsobené
človeku jeho veľkým nepriateľom,
Satanom, sa bude nazerať očami
milujúceho a uznanlivého Otca. Preto
žime plní nádeje, pretože vieme, že aj
v ťažkostiach našej životnej cesty Boh
zotrie všetky slzy z našich očí. Lebo
v ten deň “im zotrie z očí každú slzu a už
nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani
bolesti viac nebude, lebo prvé sa
pominulo.” (Zjv 21,4).

