FARSKÝ LIST
3.XII.2017

ročník X.

49

Informačný týždenník Rímskokatolíckej farnosti
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Košický kňaz Peter Gombita: Chudobným
pomôžeme skutkami, nie slovami (Vatikán. rozhlas
22.11.2017)
Chudobným nepomôžeme, keď budeme
rozprávať o tom, ako im treba pomáhať, ale iba tak,
že si vyhrnieme rukávy a konkrétnymi skutkami
prispejeme k ich pomoci. S týmito myšlienkami tento
rok dobehol do Ríma košický kňaz Peter Gombita,
riaditeľ Centra oáza – nádej pre nový život, ktorý sa
dlhodobo venuje pomoci tým najbiednejším.
Slovenský kňaz rozhodnutie pápeža Františka
ustanoviť Svetový deň chudobných uvítal a verí, že
táto iniciatíva prebudí Cirkev zvnútra. V tradícii
charitatívneho behu na pomoc chudobným chce
pokračovať aj naďalej, svoje plány však zveruje do
Božej prozreteľnosti.
Do Ríma dnes krátko po 17. hodine úspešne dorazili účastníci charitatívneho štafetového behu
z Košíc pod vedením duchovného otca Petra Gombitu, zakladateľa košického centra Oáza – nádej pre
nový život.
Po desaťdňovom bežeckom výkone spoločne s ďalšími dobrovoľníkmi dosiahli svoju métu pred Bazilikou
sv. Petra. O. Peter Gombita, ktorý do Večného mesta prišiel v predvečer prvého Svetového dňa chudobných,
pre Vatikánsky rozhlas prezradil: „Aj tento beh chce byť výzvou. Veľa sme počuli na konferenciách,
prostredníctvom pastierskych listov, ale málo skutočnej práce [sa urobilo pre chudobných]. Všetci by sme si
mali vyhrnúť rukávy a ísť pracovať pre chudobných, na ich lepšom bývaní, na ich osobnom živote, na živote
detí, na ich budúcnosti. Ako Cirkev by sme mali ukázať, že nie len ekonomické prostriedky [vieme dávať],
ale aj prostriedky Boha: sviatosti, milosti, Božia sila by sa mala prejaviť. Ako kňaz vnímam, že veľa o tom
kážeme. Slovo však musí byť sprevádzané aj skutkami a životom. Ako veriaci by sme mali ukázať svetu
i seba, ako Boh cez nás pôsobí.“

Kiska po zoznámení sa s Gombitom: Je to anjel (Korzár, Košice 18. októbra 2017)
Prezident Andrej Kiska si počas utorkovej
návštevy Košíc prezrel útulok pre bezdomovcov v
Bernátovciach. Zoznámil sa aj s kňazom z neziskovej
organizácie Oáza - nádej pre nový život. Rodák z P
akostova z okresu Humenné hneď padol do oka
prezidentovi z Popradu.„Chýba nám väčšia solidarita.
Málo pomáhame jeden druhému, sused susedovi.
Takéto slová som dnes počul v Oáze v Košiciach od
farára Petra Gombitu,“ opísal Kiska dojmy zo svojho
stretnutia na facebookovom profile. Prezrel si centrálnu
budovu útulku i kontajnerové domčeky, ktoré za
symbolickú sumu predalo neziskovke mesto Košice.
Kiska o farárovi povedal, že chodí po meste a zachraňuje ľudí, ktorí nemajú kde bývať a jedlo hľadajú v
kontajneroch. Nezabudol pripomenúť Gombitovu podmienku – kto nafúka, musí odísť. Milo ho prekvapilo,
že si obyvatelia Oázy pestujú v skleníku zeleninu, chovajú sliepky, kravy, kosia lúky.
„Pán farár Gombita, vzdialený príbuzný Mariky Gombitovej, je skutočný anjel. Stretnúť ho a
rozprávať sa s ním bola pre mňa veľká česť,“ doplnil prezident.
Ocenenie Košičan roka 2016 získal kňaz Peter Gombita (www.ke-arcidieceza.sk, 27. februára 2017)
Sobota
večer
sa
niesla
v znamení vyhlásenia výsledkov prvého ročníka
ankety Košičan roka. Jej cieľom je oceniť tých
Košičanov, ktorý svojimi aktivitami prispeli
k rozvoju mesta a jeho obyvateľov. Súťažilo sa
v kategóriách osobnosť , subjekt, žena roka
a jedna osobnosť „vstúpila“ do siene slávy.
Najviac sledovanou kategóriou bola osobnosť
.
Túto
kategóriu
s prehľadom
vyhral
rímskokatolícky kňaz ,farár a riaditeľ neziskovej
organizácie Oáza – nádej pre nový život, Peter
Gombita. Sympatie verejnosti si získal vďaka
svojej dlhodobej práci pre ľudí bez domova.
V roku 2016 zároveň absolvoval neuveriteľný
1550 km dlhý beh z Košíc do Vatikánu.
Absolvoval pri tom 50 maratónov za 50 dní. Motiváciou mu boli aj financie ktoré prostredníctvom
darcovských SMS vyzbieral pre svojich chudobných. Fakt, že za osobnosť Košíc ho zvolili sami košičania,
Petra Gombitu potešil azda najviac. „Priznám sa, že som spočiatku nominácii nerozumel, čo to vlastne má
byť a veľmi ma to nezaujímalo, len potrebovali môj súhlas . Hovoril som si ,keď je to moja pomoc
bezdomovcom, tak idem do toho. Určite každé poďakovanie je milé a dobré, alebo povzbudenie, na druhej
strane je to zaväzujúce, pretože si Vás ľudia viacej všímajú. Teší ma , že si ľudia všimli človeka. Ani nie
nádhernú budovu, ani nie prosperujúcu firmu, ale človeka, pretože zo všetkých vecí na tejto zemeguli ,
skvostov, má človek pred nimi prednosť. Aj ten beh do Talianska, do Ríma, do Vatikánu, slúžil ako
výzva – všimnime si viac človeka, pretože je dosť prostriedkov, ľudia sú aj bohatí aj úspešní, a na druhej
strane tí druhí by nemuseli tak trpieť a žiť.
Oáza-nádej pre nový život
U nás v „Oáze“ sa ocitáme v paradoxnej situácii – naša
nezisková organizácia sa rozrastá – nie v počte
zamestnancov, ale v počte našich klientov –
prijímateľov sociálnych služieb. To by nás malo tešiť.
Paradoxom však je, že zvyšovanie počtu klientov svedčí
o zložitej situácii v našom štáte. Naši klienti sú totiž
ľudia v krajnej životnej situácii, ľudia v núdzi a bez
domova. V týchto dňoch ich evidujeme cca 250.

Okrem dospelých mužov a žien sme začali s ubytovávaním aj rodín s väčším počtom detí a chystáme sa
rozšíriť naše útočište aj o časť pre ľudí starších, chudobných a osamelých. V minulom roku sme písali, že
tendencia je stúpajúca a rovnako je to aj dnes. Na jednej strane radosť, že sme tu a môžeme im pomôcť nájsť
teplo, stravu, útočisko, bezpečie, komunitu a dokonca aj priateľov, na druhej strane množstvo zmarených
alebo takmer zmarených životov. Za každým bezdomovcom je totiž človek a jeho ranená duša. Za každým
je jeho životný príbeh, ktorý ukrýva bolesť, trápenie, stratu viery v seba a v tento svet. Nesmieme dovoliť,
aby ktokoľvek stratil zmysel života len preto, že nemá peniaze. Aby stratil zdravie a ľudskú dôstojnosť.
Prosíme, pomôžte nám pomáhať! ( http://new.oaza-nadej.org/)

FARSKÉ OZNAMY
 Dnes je jesenná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať.
 Budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby.
 Ak máte záujem prispieť služobníkom v kostole (kňaz, kostolník, kantor), tak svoj
príspevok odovzdajte po sv. omšiach ekonomickej rade jednotlivých kostolov v sakristii.
 Aj v tomto roku Vás pozývame na rorátne sv. omše, zvlášť deti. Každý, kto sa chystá na
tieto sv. omše, nech si prinesie lampáš. Sv. omša bude za tmy. Deti nech prídu k sakristii.
 Celoprešovská mládežnícka sv. omša bude 8.12.2017 o 18.00 hod. u Saleziánov.
 Biblické stretko bude vo štvrtok 7.12. o 18.00 hod. v Ľuboticiach na tradičnom mieste.
 Pozývame všetkých tých, ktorí si chcú zakorčuľovať - chlapcov aj dievčatá - (nie hrať
hokej) 9.12.2017 od 11.35 – 12.35 hod. do PSK arény. Poplatok je 1 euro pre žiakov,
študentov a 3 eurá pre dospelého. Peniaze odovzdajte p. Mikolajovi po korčuľovaní.
 Dňa 10.2.2018 sa uskutoční farský ples v jedálni Prešovskej univerzity (na Ul. 17.
novembra). Cena lístka na osobu je 25 € (zahŕňa: prípitok, večera, káva, teplý bufet, fľaša
vína a minerálky na pár). Lístky si už môžete objednávať na tel. č.: p. Martonová 0918
953 966 (pre N. Šebastovú a Ľubotice), p. Sedláková 0908 301 160 (pre V. Šebastovú,
Podhradík, Severnú). Ak by ste mali záujem sponzorsky prispieť (finančne, vecnou cenou do
tomboly...) na túto farskú akciu, kontaktujte prosím uvedené tel. čísla. Pán Boh zaplať.
 Miestna skupina Slovenského červeného kríža v Ľuboticiach a obec Ľubotice Vás srdečne
pozývajú na Ľubotickú vianočnú kvapku krvi v piatok 15.12. 2017 v čase 8.00 hod.-11.30
hod. do Komunitného centra na Makarenkovej 98 v Ľuboticiach.
 Kňazský seminár organizuje prípravné stretnutie „nultého ročníka“ pre tých, ktorí cítia v sebe
kňazské povolanie 9.12.2017 o 9.30 hod. Viac info na www.kske.sk.

LITURGICKÝ PREHĽAD NA 1. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ
Pondelok
4.12.

Utorok
5.12.

sv. Barbory, panny a mučenice, sp.
Farský kostol

6.00 hod.

ZBP Lýdia

Farský kostol

6.00 hod.

† František Marcinčin

Vyšná Šebastová

6.00 hod.

ZBP Anna

Podhradík

6.00 hod.

† Anton, Ján, Veronika Jurašek

sv. Mikuláša, biskupa, sp.
Streda
6.12.

Farský kostol

18.00 hod.

Ľubotice

6.00 hod.

detská

† Peter Vojček
† Margita Demjanová

sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.
Štvrtok
7.12.

Farský kostol

6.00 hod.

† Ján, Michal, Agnesa

Vyšná Šebastová

6.00 hod.

ZBP a pokoj pre bz.rodinu

Ľubotice

6.00 hod.

ZBP Marek Kasper

Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť
Farský kostol
6.00 hod.
za farnosť

Piatok
8.12.
prikázaný
sviatok

Sobota
9.12.

18.00 hod.

ZBP Patrik

6.00 hod.

za Márie

18.00 hod.

ZBP Ondrej a Anna

Vyšná Šebastová

18.00 hod.

ZBP Mária Tkáčová 90 r.

Podhradík

17.00 hod.

ZBP Klárka s rod.

Severná

17.00 hod.

† Katarína, Ján, Anna

Farský kostol

6.00 hod.

† Tomáš, Alžbeta, Elena Fečoví

Ľubotice

6.00 hod.

† Peter Jurašek

Ľubotice

2. adventná nedeľa - biblická nedeľa
Farský kostol
8.00 hod.

† Ľudmila Štefaničová

10.30 hod.

ZBP Ján Potocký s rod., 80 r.

7.30 hod.

ZBP Ján a Alžbeta s rod.

10.30 hod.

† Anna, Ján, Otília, Jozef, František

Vyšná Šebastová

9.15 hod.

ZBP Rastislav a Evka

Podhradík

9.15 hod.

ZBP Jozef s rod.

Severná

9.15 hod.

† Juraj, Zuzana, Cyril Jurinoví

Ľubotice
Nedeľa
10.12.
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