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Pred pár dňami som prechádzal našim námestím kedy ma zastavili dvaja mladí ľudia 
a podali mi vizitku. Bola to pozvánka na chvály a modlitbu kresťanského spoločen-
stva. Prekvapene som sa pozrel na letáčik a v duchu som sa pýtal. Aké je tu kresťan-
ské spoločenstvo o ktorom neviem? Stačilo mi však pozrieť na webovú stránku 
a vedel som, že to nie je naše a nie je to niečo, čo by som odporúčal, skôr naopak! Aj 
keď v názve nosí slovko kresťanské. Ba aj keby niekto  hneď namietal, že tam nerobia 
nič zlé, veď sa tam číta  Písmo, vedú chvály... ale platí taktiež, že nie je to spoločen-
stvo spojené s pápežom a neslávia Eucharistiu. Dokonca, nie je to ani spoločenstvo, 
s ktorým sa vedie ekumenické snaženie.
Slovko kresťanské sa v histórii ľudstva zneužilo veľakrát a pre rôzne účely. Posledne 
sme si to mohli pripomenúť minulý týždeň, kedy sme slávili sv. Teréziu Benediktu 
z Kríža, patrónku Európy, známu aj ako Edita Steinová. Židovku, ktorá konvertovala 
na kresťanstvo a vstúpila do karmelitánskeho kláštora. Neskôr ju však odviezli do 
koncentračného tábora, na rehoľný habit dali Davidovu hviezdu. Novinár Imrich 
Gazda v jednom článku zachytáva z jej života túto udalosť: „Edita Steinová, krátko 
na to, čo sa Hitler dostal k moci, napísala  list pápežovi Piovi XI. „Už niekoľko týž-
dňov sme v Nemecku svedkami udalostí, ktoré sú úplným pohŕdaním spravodli-
vosťou a ľudskosťou... Celé roky lídri národného socializmu rozsievali nenávisť voči 
židom. Teraz, keď získali moc a vyzbrojili svojich prívržencov – medzi ktorými sú 
známe kriminálne živly – zbierajú ovocie zasiatej nenávisti.  Všetko, čo sa stalo a čo 
sa dennodenne deje, pochádza od vlády, ktorá sa označuje za ,kresťanskú´. Nie len 
židia, ale aj tisícky katolíkov v Nemecku a, domnievam sa, po celom svete už týždne 
čakajú a dúfajú, že Kristova cirkev pozdvihne svoj hlas proti takémuto zneužitiu jeho 
mena.“ Svoj list zakončila tlmočením obavy, že ďalšie mlčanie Svätej stolice zhorší 
obraz cirkvi na celom svete. Pápež Pius XI. ako odpoveďna jej list napísal encykliku 
Mit Brennender Sorge, zverejnenú v nemčine a venovanú situácii katolíkov v Ne-
mecku. „Len povrchné mysle môžu podľahnúť bludu a horliť za národného Boha, 
za národné náboženstvo, bláznivo sa pokúšať vtesnať Boha, stvoriteľa celého sveta, 
kráľa a zákonodarcu všetkých národov, pred ktorého veľkosťou sú národy nepatrné 
ako kvapka vo vedre, do hraníc jedného národa, uväzniť ho do krvného priestoru 
jedinej rasy... Len slepota a pýcha môžu zatvárať oči pred spásonosnými výchovnými 
pokladmi, ktoré v sebe ukrýva Starý zákon.“ 
Bratia a sestry, nedajme sa ani my dnes pomýliť slovami a sloganmi! Buďme múdri, 
nároční a prezieraví, nielen, keď ide o rôzne „kresťanské spoločenstvá“! Mnohí sa 
neustále skrývajú za „kresťanskými“ slovami. A pritom je možné badať, že ich život, 
príklad, jednoducho ponuka vedú človeka od Boha a Božej lásky. K neslobodným 
spoločenstvám, strachu a neľudským praktikám...
        Farár Jozef

Nie všetko s názvom kresťanské je dobré 



Mons. Bartolomej Urbanec oslávi 80-ku
 

 „Každá mimoriadna chvíľa, pretože je Božia, 
je obyčajná. A každá obyčajná chvíľa, pretože je Božia, 

je mimoriadna.“

Farnosť Kráľovnej pokoja Košice vás srdečne pozýva na 
stretnutie s Mons. Bartolomejom Urbancom pri príle-
žitosti jeho životného jubilea 80- rokov života, ktoré sa 
uskutoční 20. augusta 2017 o 15.30 hod. v Kultúrno- spo-

ločenskom centre Južan, Smetanova 4, MČ Košice –Juh, kde okrem iného bude pred-
stavená nová kniha o Mons. Bartolomejovi Urbancovi. Ďakovná sv. omša v kostole 
Kráľovnej pokoja Košice – Juh bude následne slávená o 19.00 hod.
Prosíme vás, aby ste nášho bývalého dekana a farára Mons. Bartolomeja Urbanca zahr-
nuli do svojich modlitieb. 

Trojka v Tatrách 2017 
V utorok 1. augusta 2017 sme už po piatykrát absolvovali náš pravidelný letný výlet pod 
názvom Trojka v Tatrách. Tento rok sa našim cieľom stala Chata pri Zelenom plese. Po 
rannej svätej omši o 6.00 hod. sme sa na dvoch autobusoch presunuli do našich veľhôr, 
ktoré nás privítali krásnym počasím. Po vyše 2,5 hodinovom výstupe na nás čakala nád-
herná príroda a pohostinní chatári. Niektorým sa tento pohľad málil a preto sa posu-
nuli „trošku“ vyššie- na Jahňací štít. Odmenou tak pre nich bol nielen úchvatný výhľad, 
ale aj osobné   stretnutie s kamzíkmi. Ďakujem 96 účastníkom výstupu a už sa teším o 
rok na ďalší výlet v Tatrách. Fotografie z nášho výletu nájdete na našom farskom webe. 



Fatimská sobota v Obišovciach
Uprostred leta, za krásneho  počasia ,  sa v sobotu 5. augusta v Diecéznom sanktuárium 
v Obišovciach zišla vyše tisícka pútnikov pri slávení fatimskej soboty. Z našej farnosti do 
Obišoviec cestovalo 43 pútnikov. Po modlitbe posv. ruženca nasledovala sv. omša s úmy-
slom,  aby Cirkev bola aj našou rodinou. V homílii  arcibiskup Bernard Bober hovoril o 
viere, ktorú nemožno  ani zakázať , ale ani prikázať . Viera pozerá dopredu. Z jeho slov pre 
povzbudenie a poučenie vyberáme: 
„Pre dnešný štýl života je viera a život podľa nej priam pohoršením a škandálom. Veci nor-
málne sa stali nenormálne a veci proti rozumu sa vyzdvihujú ako najväčšia čnosť. Putovať, 
veriť, modliť sa – to sú dnes nepopulárne veci. Taktika sveta je jasná: nerozprávať o viere, 
nemodliť sa na verejnosti, zatlačiť veriacich do kúta – nech neotravujú, nech nezobúdzajú 
výčitky svedomia a nech budú ticho! Naplno sme to zažívali počas totality s vyhrážkami a 
zastrašovaním...
Dnes nie sme priamo prenasledovaní pre vieru, aspoň nie tu na Slovensku. Vo svete sa za vi-
eru v Krista pýta život. Naši ľudia, či už pri Košiciach, Prešove, Humennom, Stropkove ale-
bo Trebišove, sa však ľahko a lacno zriekajú viery a zriekajú sa jej dobrovoľne. Svet im vraj 
ponúka niečo viac – viac pohodlia, viac času pre seba a svoje záľuby, viac života pre seba! 
Panna Mária vo Fatime predpovedala túto veľkú duchovnú škodu. V treťom fatimskom 
tajomstve je okrem iného predpovedaný veľký odpad od viery – takzvaná apostáza – ktorá, 
žiaľ, môže zasiahnuť aj hierarchiu Cirkvi. Ak by sme však my, kňazi a biskupi prestali hlásať 
Božiu pravdu a začali hľadať jednoduchšie riešenia, kvôli nám by mnohí veriaci prestali 
veriť. Boli by sme zlými pastiermi a falošnými prorokmi. Veľký odpad od viery je jedným 
zo znamení konca čias – aj podľa Svätého Písma – veľa ľudí prestane veriť a budú žiť akoby 
Boh ani nejestvoval....
Čítal som vyjadrenie jednej matky, ktorá bola na púti v Lurdoch. Redaktor časopisu Svätý 
Ruženec sa jej opýtal, prečo putovala do Lúrd, o čo prosila Matku Božiu? – A viete čo po-
vedala? – Prosila som Matku Božiu, aby ani jedno z mojich ôsmich detí nebolo zatratené!!! 
– Úžasná viera! Táto matka v prvom rade sa usiluje o večné šťastie pre svoje deti. Iste, prosila 
aj za zdravie, pokoj, a podobne, no na prvom mieste bola pre ňu spása duše, život večný, 
blažený život v nebi.“

Oznamy 
Pracovné stretnutie kantorov a spevákov s pánom farárom bude v pondelok 14. augu-
sta 2017 po večernej sv. omši. Témou stretnutia okrem iného bude rozpis kantorov na 

nasledujúci školský rok 2017/2018, rozdelenie služieb pre odpustovú slávnosť, vianočné 
obdobie a výročie obce Lackovce.

V nedeľu 20. augusta 2017 našu farnosť navštívi pán farár Rastislav Roba a veriaci z 
farnosti Hrubov. Táto farnosť nášho dekanátu prerába svoj farský kostol a požiadali nás o 

finančnú pomoc. Ak teda môžete a chcete, povzbudzujem vás o podporu tejto zbierky. 

V utorok 22. augusta vás od 14.00 hod. pozývame na dekanátne večeradlo.

V nedeľu 27. augusta 2017 nás pán farár Oliver Szekely pozýva na odpustovú slávnosť 
Sťatia sv. Jána Krstiteľa na sídlisko Humenné- Sokolej. Sv. omšu o 10.30 hod. bude sláviť 

vdp. Peter Fogaš. 

Pripravujeme 
Ak Boh dá, 29. augusta 2017 pripravujeme Bodku za prázdninami
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