Cirkevné prikázania.
Cirkevné prikázania sa nachádzajú v línii mravného života, ktorý je úzko spätý
s liturgickým životom a ním sa živí. Záväzný ráz týchto pozitívnych zákonov vynesených pastorálnou autoritou Cirkvi má za cieľ zabezpečiť veriacim naozaj potrebné
minimum ducha modlitby, morálneho úsilia a rastu v láske k Bohu a k blížnemu.
Ježiš Kristus nedal apoštolom len moc kázať jeho sväté Evanjelium a vysluhovať
sviatosti, ale im dal aj moc viesť nesmrteľné duše k večnému cieľu. Aby Cirkev mohla
toto dosiahnuť, Ježiš Kristus jej dal výslovné právo vydávať príkazy: Čokoľvek zviažete, teda rozkážete na zemi, bude zviazané, teda bude platiť aj v nebi... /por. Mt 18,18/.
Cirkev v otázkach viery a mravov je vedená Svätým Duchom. Tým je daná
záruka, že čokoľvek v otázkach viery a mravov nariaďuje, sa páči Bohu, a že je to
osožné nesmrteľným dušiam pre ich časné a večné dobro.
Katolícka Cirkev vydáva svoje prikázania z moci jej danej Bohom. Toto právo vy-

plýva zo slov Ježiša Krista: "Keby ani ich nepočúvol, povedz to Cirkvi. A
keby ani Cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru,
hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na
zemi, bude rozviazané v nebi" /Mt 18, 17-18/. "Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým,
ktorý ma poslal" /Lk 10,16/
Moc vydávať prikázania dal Kristus svojim apoštolom. Preto ju podnes uplatňujú
a vykonávajú zákonití nástupcovia pápeži a biskupi. "Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás"/ Jn 20,21/
Aký je rozdiel medzi Božími a cirkevnými prikázaniami? Medzi Božími prikázaniami a prikázaniami Cirkvi je ten rozdiel, že Božie prikázania nemôže nikto zmeniť alebo od nich oslobodiť, lebo sú Božieho pôvodu, kým cirkevné prikázania Cirkev
môže zmeniť, od nich oslobodiť, ale ich aj celkom zrušiť. Napríklad: Cirkev mení pôstne predpisy... v zmysle: "Čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi" /Mt 18,18b/.
Ako znejú cirkevné prikázania?

1. Svätiť nedele a prikázané sviatky účasťou na celej sv. omši
a zachovávaním sviatočného pokoja.
2. Konať skutky kajúcnosti každý piatok a na popolcovú stredu.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať Sviatosť Oltárnu.
4. Podporovať cirkevné ustanovizne.
5. Uzatvárať manželstvo pre tvárou Cirkvi.
Okrem týchto hlavných prikázaní Cirkev zakazuje veriacim čítať neverecké knihy
a časopisy, navštevovať inoverecké bohoslužby, byť členom nevereckých spolkov;
prikazuje im prispievať na kostolné ciele, na výživu kňazov, klerikov a rehoľných sestier, na udržovanie katolíckych škôl, navštevovať katolícke spolky a udržiavať ich,
zachovávať cirkevné prikázania o uzatváraní manželstva, atď.

11. 11-02. 12.

Sv. Alžbeta – patrónka Košíc.
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí na základe žiadosti
J. E. Mons. Bernarda Bobera schválila svätú Alžbetu Uhorskú ako nebeskú
patrónku Košíc.
Slávnostné vyhlásenie sv. Alžbety za patrónku Košíc bude v nedeľu
17. novembra počas slávnostnej svätej omše. Arcibiskup Bernard Bober tu odovzdá
Primátorovi mesta Jaroslavovi Poláčekovi potvrdzujúci dekrét. Košický arcibiskup
– metropolita Mons. Bernard Bober na zverejnení dekrétu v priestoroch ABU
v Košiciach uvítal fakt, že mesto chce oficiálne prijať sv. Alžbetu za patrónku.
„Mnohí sa ma pýtali či je sv. Alžbeta len patrónkou katedrály alebo celého mesta.
Som veľmi rád že máme v rukách dokument potvrdzujúci jej voľbu za patrónku Košíc.
“Návrh na vyhlásenie sv. Alžbety za patrónku mesta podali poslanci mesta ešte
v apríli. Ako sa píše v návrhu ,vyhlásenie sv. Alžbety Uhorskej za patrónku mesta
Košice môže pozitívne ovplyvniť činnosť a pôsobenie dobrovoľníkov v meste,
nielen počas roka Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva, ale i do budúcnosti.
Rovnako tak toto vyhlásenie môže dostať život sv. Alžbety Uhorskej a dejiny mesta
viac do povedomia Košičanov, návštevníkov mesta, ale i Slovenska a Európy.
Sv. Alžbeta Uhorská tak môže byť vzorom, inšpiráciou a motiváciou pre dobrovoľníctvo všetkých.
Už od najstarších čias prví kresťania uctievali pamiatku mučeníkov a prosili ich o príhovor u Boha. Ako prvé mali svojich patrónov kostoly, ktoré stáli
nad hrobmi mučeníkov, alebo v ktorých sa uchovávali ich ostatky. Príkladom
sú rímske Baziliky sv. Petra, Pavla a mnoho ďalších. Neskôr ľudia cítili potrebu dať pod ochranu nebeského patróna aj ostatné aspekty života – zdravie, remeslo alebo celú krajinu. Svojich patrónov si preto volili remeselnícke cechy, mestá či spolky. Patrón bol zvolený na základe toho, čo vo svojom živote mal
spoločné s danou oblasťou. Sv. Alžbeta Uhorská je v Košiciach od dávna
uznávaná svätica. Azda najznámejšia dominanta mesta, Dóm sv. Alžbety.
Vyobrazenie sv. Alžbety nesie aj najstaršia mestská pečať. Sv. Alžbeta patrí
medzi vzory a nebeských ochrancov charitatívnej činnosti. Viaceré rehoľné
spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno a inšpirujú sa jej ideálmi.

11. 11.
pondelok
sv Martin,
biskup

12. 11.
utorok

PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

08:00 +Margita
Suchovičová

18. 11.

utorok

streda

14. 11.
štvrtok.

piatok

27. 11.
08:00 +František
20. 11.
a + Veronika Mroč streda

17:30 za + z rod. Parkanskej a +Turóciovej

08:00 +Štefan a
Parkanský

08:00 za + z rod. Ružinskej a Murajdovej

+Štefan 21. 11.
štvrtok

17:30 +Ľubomír
Hanudeľ
30. deň

22. 11.
piatok
sv. Cecilia,
panna a muč.

16. 11.
sobota

30. 11.
sobota

utorok

17:30 +Jozef Švihura
15. 11.

08:00 za + z rod. Švihuro- piatok
vej a Szabovej

17:30 ZBP pre Alžbety

sv. Jozafát,
biskup, muč.

13. 11.

štvrtok

29. 11.
26. 11.

2. výr. smrti

19. 11.

28. 11.

17:30 +Vincent Juskanin

pondelok

17:30 +Marek a +Ján
Ferko

17:30 +Margita
Matejová
pondelok
25. 11.

17:30 ZBP Terézia Miho- 23. 11.
ková s rodičmi
sobota

08:00 +Michal a +Johana
Harčár
a ost. + z rod.
17:30 +Anna
Zgolová

17:30 +Štefan Ferko

01. 12.
1. adv.
nedeľa

streda

08:00 +Veronika
Paločková
08:00 +Aurélia Fialková
30. deň

17:30 za + z rod. Fekovej
a Bujnovskej
17:30 +Alžbeta
Murajdová
1. výr. smrti
08:00 ZBP pútnikov z KE
10:30 +Lucia Šoltísová

DOBROČINNÉ DIELO SV. ALŽBETY
V sobotu 16. 11. a v nedeľu 17. 11. 2019 vo všetkých kostoloch arcidiecézy po
všetkých sv. omšiach bude zbierka – dobročinné dielo sv. Alžbety na podporu výstavby pútnického domu bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach.. Pomôžte ako môžete.
Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

ZBIERKA

NA

CHARITU

V sobotu 30. 11. a v prvú adventnú nedeľu 01. 12. 2019 sa vo všetkých kostoloch
bude konať zbierka na katolícku Charitu. Radi by sme často pomohli napr. bezdomovcom, migrantom, ľuďom sociálne odkázaným na pomoc, a nevieme ako. Svojim
milodarom na katolícku Charitu môžeme pomôcť aj im. Pán Boh zaplať za vašu pomoc.

ADVENTNÉ

VENCE

Aj v tomto roku si načas pripravte adventné vence a prineste do kostola na požehnanie v 1. adv. nedeľu. V čase adventu nech sú postupne zapaľované sviece na adventnom venci aj u Vás doma miestom, kde sa schádza k modlitbe kresťanská rodina.

17. 11.
33. nedeľa
cez rok

08:00 ZBP rod. Suchovičová a Bezegová
10:30 +Jozef Dzúr

24. 11.
34. nedeľa
cez rok

Kristus
Kráľ

08:00 +František Sepeši
10:30 +Pavol Tomko

UPRATOVANIE
K upratovaniu kostola prosíme z ul. Žižkovej po sv. omši:
v piatok 15. 11. 2019
rod. Strakovú, Beliszovú, Strakovú, Semančíkovú .
v sobotu 23. 11. 2019
rod. Murajdovú, Revákovú, Humeňajovú, Humeňajovú.
v piatok 29. 11. 2019
rod. Humeňajovú, Sabolovú, Mitríkovú, Mitríkovú.

Ďakujeme.

