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Páry, ktoré už žili oddelene, využili kurz ako príležitosť k zmiereniu sa a k nájdeniu
cesty spať.
I keď je kurz založený na kresťanských princípoch, veľmi prospeje všetkým manželským párom. Kurz vysoko ocenili i mnohé páry z necirkevného prostredia.
Ďalšie manželské večery sú na programe od 2.2.2015. Prihlasujte sa už teraz, máme
obmedzený počet miest. Budeme sa stretávať každý pondelok večer od 18:30 do
21:30v kláštore sv. Augustína v Košiciach. Tento kurz tvorí osem stretnutí - večerov.
Kurz vedie manželský pár Monika a Juraj Rimarčíkovci z Inštitútu rodiny v Košiciach
v spolupráci s Rehoľou sv. Augustína.
Informácie o kurze a prihlasovanie na manželské večery má na starosti pani Zuzana
Ringová na adrese: zuzana.ringova@gmail.com
Témy jednotlivých večerov:
Vybudovať pevné základy, Umenie komunikácie, Riešenie konfliktov, Sila odpustenia, Rodičia a svokrovci, Dobrý sex, Láska v akcii, V čom spočíva pekné manželstvo
DAROVANIE 2% DANE PRE KATEDRÁLU SV. ALŽBETY
Milí priatelia, aj tento rok môže každý občan zamestnaný na Slovensku určiť, na čo
sa použije časť z jeho odvedenej dane. Je to právo, ktoré umožňuje zákon. Ide o 2 %
z tejto zaplatenej dane, ktoré môžu pomôcť dobrým veciam a akciám, keď tieto malé čiastky dáme všetci do spoločného. Nie je to žiadny dar navyše. Ponúkame Vám
možnosť darovať tieto 2% svojej dane Občianskemu združeniu na záchranu Košickej
katedrály, ktoré sa snaží podporiť zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt,
akou je aj národná kultúrna pamiatka Dóm sv. Alžbety. Formuláre s návodom budú
k dispozícii v jednotlivých kostoloch našej farnosti. Chceme Vás poprosiť, aby ste
oslovili aj ľudí, ktorých poznáte, prípadne firmy a podnikateľov, nakoľko sa právo
venovania 2% vzťahuje aj na nich. Vyhlásenie je súčasťou tlačív daňového priznania
k dani z príjmov PO a FO. Za Vašu podporu ďakujeme.
Kontaktné údaje:
Občianske združenie na záchranu Košickej katedrály, Hlavná 26, 040 01 Košice
IČO: 35547413
Číslo účtu: 5821182/5200, OTP banka Slovensko, pobočka Košice
Právna forma: občianske združenie
ČO BUDE ĎALEJ? (dokončenie z 1.s.)
priestor Boh. Posolstvo sviatkov je teda zrejmé. Nik z nás nevie, čo nám prinesie život v nasledujúcich dňoch a týždňoch. Koho stratíme, koho získame. Kto príde a kto
odíde. Dobré i zlé však zvládneme. S Ježišom. Jedine s ním.
Matúš Tirpák
Alžbetin list - týždenný katolícky informačný bulletin. Zmena oznamov a článkov vyhradená.
Adresa redakcie: Alžbetin list, Rímskokatolícky farský úrad, Hlavná 26, 040 01 Košice, tel. č. 055/622 15 55,
e-mail: dom@rimkat.sk; alzbetinlist@gmail.com.Web: www.dom.rimkat.sk; www.facebook.com/dom.rimkat.sk.
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ČO BUDE ĎALEJ?
Milí priatelia, vianočné dni, ktoré nám Pán doprial znovu prežívať v kruhu našich rodín, budú azda bezpochyby patriť k tým dňom kalendárneho roka, ku ktorým
sa budeme radi v našich spomienkach vracať, lebo nám spolu dobre bolo. Aj v našej
farskej rodine sme vytvorili pekné a obohacujúce spoločenstvá. A aj v nich nám bolo
spolu dobre. Až by sme si so štipkou nostalgie mohli povzdychnúť: „Keby len tie
sviatky boli dlhšie. Keby sme nemuseli odchádzať za prácou do zahraničia. Keby sme
sa snažili byť k sebe prívetivejší, milší, úprimnejší aj v bežných pracovných dňoch.
Ako nám bolo dobre, keď sme si vyšli vzájomne v ústrety, nevšímali sme si na kolegovi len jeho chyby, ale pohľad z inej perspektívy nám odhalil, že kolega, svokra
i nevesta má predsa len aj dobré vlastnosti.“ Keby ....
Milí priatelia, odzbrojujúci pohľad na jednoduchú, pokornú a láskyplnú Nazaretskú rodinu nás priam vyzýva k tomu, aby sme nezostali len pri povzdychu. Ak
nám bolo spolu dobre, prečo by tento cit a vedomie mali ostať len v rovine nostalgických spomienok? Prečo by sme k sebe nemohli byť lepší aj naďalej. Mali by sme
sa o to pokúsiť. Byť lepší. Nie, betlehemské svetlo nezhaslo! Aký povzbudzujúci bol
pohľad na vás, keď ste prichádzali úprimne, pokorne a trpezlivo na sv. spoveď
a vystáli ste si minúty, možno hodiny v čakajúcom rade? Aké inšpirujúce bolo vidieť
vás, milí rodičia, prichádzať spolu so svojimi deťmi na sv. omše či k jasličkám. Tu ste
možno bez nutnosti hovoriť o Bohu vydávali to najhodnovernejšie svedectvo viery
pre vaše deti, lebo ony vás videli modliť sa. Spolu sme to dokázali! Bolo nám spolu
dobre. Tak prečo by sa to všetko malo teraz skončiť? Čo keby sme sa snažili pokračovať? Začali sme dobre, pokračujme v premieňaní toho, čo je nedokonalé, na niečo, čo bude pekné, krajšie a lepšie. To, že tieto premeny sme dosiahli s Ježišom a pre
Ježiša nech je dôvodom, aby sme ho prosili aj naďalej o vytrvalosť a silu pokračovať.
Nie, to nie je žiadna idylka, utópia, to je realita života, do ktorého sme vniesli
trochu lásky. Božej lásky. Pohľad na dieťa v jasličkách nás naozaj odzbrojuje. Od
pýchy, sebectva, hnevu či túžby po pomste. Toto dieťa je uprostred rodiny. Boh je
uprostred rodiny. Preto sa aj dráma emigrovania do Egypta i nedostatok miesta pre
toho, ktorému všetko patrí, zvládla. Lebo uprostred manželov, v rodine mal a má
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Liturgický prehľad
5.1. (pondelok)
6.1. (utorok)

Stôl Božieho slova
féria

Zjavenie Pána, slávnosť

7.1. (streda)

féria

8.1. (štvrtok)

féria

9.1. (piatok)

féria

10.1. (sobota)
11.1. (nedeľa)

féria
Krst Krista Pána

2. nedeľa po narodení Pána
1. čítanie: Sir 24, 1b-2. 12-16 Božia múdrosť prebýva vo vyvolenom ľude
Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20 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
SV. OMŠE NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA
Dóm sv. Alžbety 6:00; 7:30; 9:00 L; 10:30; 12:00 M; 15:00; 18:00
Uršulínky 8:30 M; 10:00; 11:30
Krista Kráľa 8:00; 10:00
Kaplnka sv. Michala 9:00 angl.,10:00
Podhradová 8:00; 10:00
Premonštráti 8:30 S; 10:00 M; 16:00 S; 20:00 S
Kalvária 7:00; 8:30; 10:30
Dominikáni 7:00; 9:00; 11:00; 17:30
Džungľa 10:30
Seminárny 7:15 M; 9:30; 11:00; 16:30
Soc. sestry 8:00
Jezuiti 6:30; 8:30; 10:30 D; 15:30 Gr.kat.; 19:30
Geriatria 10:00
Sviatkom Krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie. Po tomto sviatku sa odloží
betlehem a prestanú sa spievať vianočné piesne. Stromčeky ako ozdoba môžu zostať
do 2. februára.
Podľa tradície katolíckej Cirkvi na slávnosť Zjavenia Pána sa ohlasujú dni posvätného Trojdnia v nastávajúcom roku. Pôstne obdobie sa začína na Popolcovú stredu
18. februára, Veľká noc bude 5. apríla, Nanebovstúpenie Pána 14. mája, Zoslanie
Ducha Svätého 24. mája, 1. adventná nedeľa 29. novembra.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITIEB
Všeobecný: Aby sa veriaci z rozličných náboženských tradícií a všetci ľudia dobrej
vôle spoločne usilovali o mier.
Evanjelizačný: Aby členovia rehoľných spoločenstiev v tomto Roku zasväteného života opätovne našli radosť v nasledovaní Krista a s nadšením slúžili chorým.
Úmysel našich biskupov: Aby sme si v osobnom i v spoločenskom živote osvojili výzvy novej evanjelizácie.
MILODAR NA DÓM SV. ALŽBETY V KOŠICIACH
60,- € bohuznáme sestry z Dómu; 20,- € rod. Berešová; 50,- € rod. Szeghy;
100,- € bohuznámy darca; 10,- € bohuznámy darca;
1 200,- € Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup;

700,- € bohuznámy darca v nedeľu 21.12.2014 vo večerných hodinách na Hlavnej
ulici v Košiciach.
MILODARY
Dňa 25.12.2014 sa pri jasličkách v našej farnosti vyzbieralo spolu 1 072,59 €.
VYHLÁSENIE KBS
Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k referendu o ochrane rodiny,
ktoré organizuje občianske združenie Aliancia za rodinu. Vyhlásenie prinášame v
plnom znení:
Vyjadrujeme svoju podporu referendu o ochrane rodiny. V atmosfére sviatkov lásky
a rodiny obraciame sa na veriacich i na všetkých ľudí dobrej vôle, aby vo februári
aktívne využili svoje hlasovacie právo a pozitívne sa vyjadrili k predkladaným otázkam. Vyjadrujeme svoje presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom života našej spoločnosti. Zároveň pozývame k tomu, aby sa ľudia nielen
pred referendom, ale neustále, zamerali na konkrétnu pomoc rodinám vo svojom
najbližšom okolí. Vyjadrujeme tiež želanie, aby ľudia nepodľahli tlaku a antikampaniam, ktoré sa snažia na referendum pozerať negatívne. Máme nádej, že v rámci
celospoločenskej diskusie bude rešpektovaná náboženská sloboda i sloboda slova.
Je naším želaním, aby referendum prebehlo v pokojnej atmosfére a bolo chápané
ako pozitívna iniciatíva pre dobro človeka a za ochranu hodnôt, ktoré sú prirodzené
a ktoré Cirkev neustále pokladá za svoju prioritu.
TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV
Konferencia biskupov Slovenska zverejnila na svojej internetovej stránke materiály k
Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov. Téma znie: „Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť!“ (Ján 4, 7). Týždeň modlitieb bude prebiehať od 18. do 25. januára.
PONUKA
Chceš si prehĺbiť svoj vzťah s BOHOM?AKO? Cez internet, 2 myšlienky denne – jedna na evanjelium, čítanie, resp. žalm (výnimka možná) a druhá podľa liturgického
obdobia. KDE? www.dominikani.sk,sekcia slovo/fotocitáty. KEDY? 24 hodín denne, BONUS: možnosť posielať aj e-mailom. OZVI sa na e-mailovú adresu: fr. Andrej
Peter Visokai, OP petrusandreas@gmail.com
KURZ MANŽELSKÉ VEČERY
Kurz je určený všetkým manželským párom, ktoré na sebe chcú pracovať a spoločne
investovať do svojho vzťahu. Vôbec nezáleží na tom, či v manželstve žijete len dva
roky alebo viac ako tridsať rokov. Ak máte pekné manželstvo, kurz vám pomôže ďalej ho zlepšiť a posilní vaše dobré návyky. Na druhej strane, ak máte v manželstve
ťažkosti, kurz vám poskytne praktické zručnosti, ktoré vám pomôžu ťažkosti prekonať.

