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Keď začíname Nový rok, je to stále o novom začiatku. Akoby sme otvorili novú knihu
a písali prvú stranu... A koľko takých začiatkov máme v živote... Koľko tých ročných kníh sme
už svojim životom napísali... Keby sme si raz chceli urobiť rekapituláciu a začítali sa do nich,
ktovie, čo všetko by sme si teraz uvedomili... Boli tam radostné chvíle; chvíle nadšení, splnených
túžob, príjemných prekvapení, šťastia... Bolo tam mnoho bežných všedných udalostí, kde sa nič
výnimočné neudialo a iste sa v každej z našich životných kníh nájdu i okamihy, ktoré by sme
najradšej zo života vyčiarkli, pretože nám priniesli smútok, bolesť, strach...
Ak by sme si predstavili, že by mal Boh, tieto knihy raz prezrieť, či každý úsek cesty bol
v súlade s Jeho vôľou, možno by sme sa čudovali, koľko červených úsekov by sa našlo, ktoré
sa rozchádzajú s tým, čo od nás Boh žiadal... A ak by mal hodnotiť spôsob písania, aj tu by boli
medzi nami značné rozdiely... Jedni to robili dôsledne, iní to len tak odflákli...
My by sme si tam najradšej písali len samé výhodné veci: ako sa nám darí, akí by sme
boli radi zdraví, šťastní, priali by sme si, aby sa všetko zmenilo k lepšiemu a my by sme sa mali
na svete len dobre... Vieme dobre, že po páde prvých rodičov to nie je možné... Realita života
je taká, aká je... Človek prežíva viac trápenia, ako šťastia, viac potu musí zo seba vydať, aby videl
aké-také plody práce... Zažíva nbezmocnosť z nedostatku, z chorôb vlastných, či blízkych...
Sú však ľudia, ktorí to zvládli... Ako je to možné? A kto sú títo ľudia? Na začiatku
Nového roka nám Cirkev predstavuje ako prvú - Pannu Máriu... A potom počas roka ďalších
svätých. Oni nechali totiž Boha, aby písal ich životy... V tom je istota, že život bude napísaný
správne...
Ak chceme šťastne prežiť tento rok, dovoľme Bohu písať svoje životy, tak ako nám
to prial svätý otec František pred vianočným časom... Vtedy aj radosť aj bolesť bude rovnaká
pred Pánom a nebude nám zaťažké prijať každú situáciu v našom živote a správne sa zachovať...
Nebudeme očakávať život podľa našich predstáv a tak bude radostnejší a nebudeme sklamaní...
Lebo najviac smútku je z nenaplnených očakávaní... Človek, ktorý sa usiluje žiť svätým životom,
má iba jednu túžbu – byť raz so svojím Bohom, preto nič na tejto zemi mu nie je stratou,
všetko prijíma v nádeji na Večnosť.
Pane, odovzdávame ti na začiatku tohto roka naše životy... Všetko, čo príde v tomto roku chceme
s láskou prijať. Daj nám radostné srdce, ktoré vie ďakovať za krásne chvíle, za ľudí i situácie všedného dňa
a daj nám prijať aj ťažké veci, ktoré majú presné miesto v dejinách spásy nášho života a ktoré nám často
priťahujú viac dušu k Tebe. Prosíme o Tvoju milosť a dary Ducha svätého, aby sme vedeli žiť v absolútnej
odovzdanosti Tebe. Mária, buď v tomto roku našou patrónkou svätosti. Amen.
-jh-
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Liturgický prehľad
6 .1 .

Zjav e n ie

P án a.

Stôl Božieho slova

S láv n o s ť.

Prikázaný sviatok.
7.1. utorok Sv. Rajmund z Peňafortu,
kňaz. Ľubovoľná spomienka.

12.1.

nedeľa

Krst

Krista

Končí sa vianočné obdobie.

Pána.

II. Nedeľa po Narodení Pána
1. čítanie: Sir 24, 1b-2. 12-16. Božia
múdrosť prebýva vo vyvolenom ľude.
Ž 147 Resp.: Slovo sa telom stalo
a prebývalo medzi nami.
2. čítanie: Ef 1, 3-6. 15-18. Predurčil nás,
aby sme sa skrze Ježiša stali jeho adoptovanými synmi.
Evanjelium: Jn 1, 1-18. Slovo sa telom
stalo a prebývalo medzi nami.

OZNAMY
POŽEHNANIE PRÍBYTKOV
Drahí naši farníci. Ponúkame Vám možnosť požehnať Váš príbytok
na Slávnosť Zjavenia Pána. Nahlásiť sa môžete mailom: dom@rimkat.sk; osobne v
Dóme v sakristii; alebo na tel. čísle farského úradu v úradných hodinách: 055/622
15 55. Úradné hodiny: 10:00 - 12:00 (po - pia); 15:00 - 17:00 h (po, ut, štv); 15:00 17:30 h streda.
DENNÁ SPOVEDNÁ SLUŽBA
Vysluhovanie sviatosti zmierenia v Dóme sv. Alžbety v pracovných dňoch cez deň
od 9:0 do 11:30 h začne opäť od 13.01.2014. Sviatosť zmierenia môžete prijať ráno
od 6:00 do 7:15 h , alebo večer od17:00 do 18:15 h.
JANUÁROVÉ KOMPLETÓRIUM
Vianočnou koncertnou polhodinkou v podaní vokálneho súboru
"Gregoriana" sa uskutoční v nedeľu 5.1.2014 o 19:00 h. Srdečne pozývame.
ZÁPIS DO ŠKOLY
Oznamujeme Vám Vážení rodičia a priatelia, že sa na Základnej škole sv. Cyrila a
Metoda, Bernolákova 18 v Košiciach uskutoční zápis do 1. ročníka na školský rok
2014/2015 na našej Základnej skole sv. Cyrila a Metoda. Dňa 17.1.2014 v piatok
(od 14:30-18:00 h) a 18.1.2014 v sobotu (od 9:00-12:00 h).
OZNAM REDAKCIE
Svoje oznamy a príspevky môžete aj naďalej posielať na: dom@rimkat.sk.

VIANOČNÉ PRIANIE
Rukám prácu, srdcu lásku, deťom láskavých rodičov, rodičom radosť z detí,
všetkým hojnosť chleba, more šťastia, dobrých susedov, nezištných príbuzných,
úsmev na tvári a Božie požehnanie pre každý krok na celý Nový rok. Milostiplné
a radostne prežívané Vianoce a Nový rok vyprosujú v modlitbách Vaši duchovní
otcovia.
KATOLÍCKE NOVINY
Pripomíname Vám milí odberatelia Katolíckych novín, že sa upravila cena za kus
na 0,50 €.
POTULKY MESTOM: BAROKOVÉ KOŠICE + KOSTOL PREMONŠTRÁTOV (4.-5. január)
Pozývame vás na potulku o Košiciach spred 300 rokov, keď bol v móde barok.
Na záver potulky si s výkladom sprievodcu pozrieme aj barokový interiér
Premonštrátskeho kostola. Bižšie na : www.potulka.sk
DARY NA REŠTAUROVANIE DÓMU
Súkromný dar na Dóm sv. Alžbety: Bohuznáma osoba: 80,- €; 20,- €
A. Šafraneková 50,- €. .
CESTA SV. JAKUBA
Na Slovensku je otvorená a požehnaná pútnická cesta sv. Jakuba. Trasa Jakubskej
cesty prechádza z Košíc z Dómu sv. Alžbety cez Čermeľ, ďalej na Jahodnú
cez Kojšovskú hoľu, Gelnicu - Thurzov, Plejsy, Spišský hrad do Levoče do kostola
sv. Jakuba, apoštola. Táto púť meria 120 km a je možné na nej získať odpustky.
Následne je možné v putovaní pokračovať až k hrobu apoštola sv. Jakuba
do Španielska. Po trase pútnici zbierajú pečiatky navštívených miest do pútnického pasu - Credencial. Credential pútnika, do ktorého sa zaznačujú pečiatky
z navštívených miest Jakubskej cesty, je možné objednať, alebo ho kúpiť
na niektorých miestach Jakubskej cesty / v Dóm sv. Alžbety v sakristii,
kde dostaneme aj prvú pečiatku, možno tu požiadať tiež o požehnanie pútnika/
alebo cez webstránku www.jakubskacesta.eu. Od Compostely je Jakubská cesta
Košice – Levoča vzdialená 3 200 km a je dnes oficiálne najvýchodnejším miestom
v Európe, odkiaľ sa do španielskeho Santiaga k hrobu sv. Jakuba možno vydať
peši, na koni alebo na bicykli. Ak by sa niekto chcel zapojiť ako dobrovoľník
a zaangažovať sa osobne akýmkoľvek spôsobom pri tvorení Jakubskej cesty
na Slovensku, môže sa prihlásiť na tel. č. 0905 919 054.

