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BYŤ MILOVANÝM DIEŤAŤOM BOHA...
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Vianočné obdobie sa končí nedeľou sviatku Krstu Pána. Tento sviatok je akýmsi
prechodom medzi Ježišovým narodením a verejným účinkovaním. Nie nadarmo sa nám
predkladá práve krst Ježiša ako prvá a najpotrebnejšia sviatosť aj pre nás. Ním sa stávame
dedičmi neba a otvára nám vstup do Cirkvi. Táto udalosť – to je začiatok práce – nášho
verejného pôsobenia, veď nesieme znak Krista v podobe poslania „kresťana“
a napodobňujeme Ho svojím životom...
Ako žil Kristus?
V prvom čítaní Izaiáš píše: „Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho
hlas..“ (Iz 42, 1-4. 6-7) A ďalej: „Ja, Pán, som ťa povolal, ...aby si otvoril oči slepým, vyviedol
väzňov zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách“ ...
Pavol v Skutkoch apoštolov ( Sk 10, 34-38) o Kristovi hovorí: „On chodil, dobre robil
a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh.“
A v Evanjeliu (Mt 3, 13-17) nakoniec počujeme Otcov hlas: „Toto je môj milovaný Syn,
v ktorom mám zaľúbenie.“
Môže o mne Otec povedať, že som jeho milované dieťa, v ktorom On má zaľúbenie?...
Čo mám teda robiť?
Žiť svoj každodenný život tak, ako to Boh chce... Prijímať Božiu vôľu, situácie, ľudí...
Milovať. Dávať sa v službe toľkokrát, koľko príležitostí donesie deň a koľko síl stačí
v mojom ľudskom živote... Aj ja mám moc uzdravovať tých, ktorí potrebujú moju pomoc,
keď sú osamelí, starí, chorí, chudobní... Aj ja môžem dostať z väzenia hriechov mne
blízkych, tých, ktorých stretnem, ktorí žijú v mojej blízkosti, keď im ponúknem príklad
vlastného života v radosti, ktorú zažíva moja duša, tešiaca sa Božej prítomnosti...
Je dôležité, aby Boh bol vo mne so svojou posväcujúcou milosťou, lebo vtedy je cítiť
z môjho života, že Boh má vo mne svoje zaľúbenie...
Pri Ježišovom krste si uvedomujeme ešte jednu skutočnosť: Boh sa zjavuje ako
spoločenstvo osôb, ktoré sa nekonečne milujú a tvoria dokonalú jednotu. Nezabudnime,
že aj my potrebujeme spoločenstvo, nie sme stvorení sami pre seba... Naša spása záleží
od služby našim bratom a sestrám... Vždy však robme skutky z lásky k Nemu, nečakajme
vďaku, tej sa mnohokrát od ľudí nedočkáme. Robme všetko bez nároku na odmenu
a pre „vyššie ciele“... Veď či existuje väčšia odmena, ako keď sa Boh, ten najlepší Otec raz
hrdo bude hlásiť k svojmu „milovanému“ dieťaťu?...
-jh-
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Liturgický prehľad
13.1.

pondelok

sv.

Hilára,

Stôl Božieho slova
biskupa

a učiteľa Cirkvi. Ľubovoľná spomienka.
17.1.

piatok

sv.

Antona,

1. čítanie: Iz 42, 1-4. 6-7. Hľa, môj služobník,

opáta.

Spomienka.

19.1. nedeľa— o 9:00 — prenos do RTVS
( latinská sv. omša nebude )

mám v ňom zaľúbenie. Žalm 29. R.: Pán
požehná svoj ľud pokojom. 2. čítanie:

18. — 25. 1. Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov.

Krst Krista Pána

Sk 10, 34-38. Boh pomazal Ježiša Duchom
Svätým. Evanjelium: Mt 3, 13-17. Keď bol
Ježiš

pokrstený,

videl

Božieho

Ducha,

ako prichádzal nad neho.

OZNAMY
DENNÁ SPOVEDNÁ SLUŽBA
Vysluhovanie sviatosti zmierenia v Dóme sv. Alžbety v pracovných dňoch cez deň
od 9:00 do 11:30 h začne od 13.1.2014. Sviatosť zmierenia môžete prijať ráno od
6:00 do 7:15 h , alebo večer od17:00 do 18:15 h.
MODLITBY MATIEK
Hnutie Modlitby matiek z Komunity Útechy pozýva všetky matky na modlitebné
trojdnie, ktoré sa uskutoční vo farskom kostole Sv. Košických mučeníkov
Nad jazerom. Modliť sa budeme v piatok 24.1., v sobotu 25.1. a v nedeľu 26.1.2014
vždy o 16:00 h.
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
Ekumenické spoločenstvo v Košiciach pozýva všetkých kresťanov spoločne sláviť
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov cez jubilejnú 20. EKumenickú bohoslužbu
slova 20.1.2013 o 18:00 h vo Veľkej sále Historickej radnice mesta Košice,
Hlavná 59. Tohtoročná téma je: „Je Kristus rozdelený?“ (1Kor 1,1—17).
Hlavným celebrantom bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup
– metropolita, hlavným kazateľom bude brat biskup Apoštolskej cirkvi Ján Lacho.
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Základná škola s materskou školou sv. Košických mučeníkov, Čordákova ul.,
Košice - KVP pozýva všetkých predškolákov a ich rodičov na zápis do 1.ročníka pre
školský rok 2014/2015 všetko v piatok 17.1.2014 od 14:00 do 18:00 h
a v sobotu 18.1.2014 od 8:00 do 12:00 h.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
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 škole. Bude to v dňoch 17.1.2014 v piatok
(od 14:30-18:00 h) a 18.1.2014 v sobotu (od 9:00-12:00 h).
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.
Credential pútnika, do ktorého sa zaznačujú pečiatky z navštívených miest Jakuskej cesty, je možné objednať, alebo ho kúpiť na niektorých miestach Jakubskej
cesty / v Dóme sv. Alžbety v sakristii, kde dostanete 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 vydaťpeši, 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.
JASLIČKY
Prinášame Vám rozpis zbierky pri jasličkách z 25.12.2013 podľa jednotlivých
kostolov:
Dóm sv. Alžbety - 679 €; Uršulínky - 71,94 €; Krista Kráľa - 127,50 €;
Jezuiti - 72,94 €; Saleziáni na Kalvárii - 108 €; Dominikáni - 69,60 €;
Seminárny kostol - 120 €.
Za Farnosť sv. Alžbety sa vyzbieralo 1 248,98 €. Ďakujeme.
OZNAM REDAKCIE
Svoje oznamy a príspevky môžete aj naďalej posielať na: dom@rimkat.sk.
KATOLÍCKE NOVINY
Pripomíname Vám milí odberatelia Katolíckych novín, že sa upravila cena za kus
na 0,50 €.
DARY NA REŠTAUROVANIE DÓMU
Dar na Dóm sv. Alžbety: 7.1.2014 Mgr. Kamila Režuchová 500€. Pán Boh zaplať.

