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ŠTATISTICKÝ VÝKAZ ZA ROK 2014 O ŽIVOTE NAŠEJ FARNOSTI
Krsty: 294, z toho chlapcov bolo 148
dievčat bolo 146
do 1 roka 260
od 1—7 roka 20
od 7—14 rokov 4
nad 14 rokov 10
Sobáše: 256
Pohreby: 274, z toho bolo 131 mužov
143 žien
Birmovanci: 122
Konvertiti: 3
Apostati: 5
Opätovný návrat do Cirkvi: 1

2/15
11. 1. 2015

KOMU PATRÍM?

ADORÁCIA
Spoločenstvo sv. Michala archanjela Vás pozýva na animovanú adoráciu, ktorá sa
bude konať v kostole Ducha Svätého 22. januára o 17.00 hod.. Adoráciu bude viesť
dp. Imrich Degro a bude zameraná na vnútorné uzdravenie.

Ako malí chlapci sme často viedli zaujímavé rozhovory, pri ktorých sme sa
dohadovali, ktorí z našich ockov je šikovnejší, silnejší, múdrejší a lepší športovec.
Nekonečné porovnávania a samozrejme aj vystatovania sa: „Môj ocko je určite lepší
ako tvoj.“ Otec bol pre nás vzor, stal sa vrcholom nášho sveta. Ocko bol môj a ja
jeho, jemu som patril. Časy sa však menia, pohľad na svet sa mení, my sami sa meníme.
V dnešnom evanjelium zaznieva Boží hlas: „ Ty si môj milovaný Syn, v tebe
mám zaľúbenie.“ (Mk 1,11) Jasný odkaz pre Syna, Ježiša Krista, ktorý patrí svojmu
Otcovi. Je Jeho milovaný Syn. Každá Ježišova myšlienka, slovo či skutok je znovu potvrdením, že patrí k Otcovi. Nie je jediná chvíľa, v ktorej by patril niekomu, či niečomu inému. Pre nás vyvstáva otázka - Komu patrím ja dnes?
Príbeh ruského emigranta Sergeja Dakova – mladého človeka, odchovanca
komunistických detských domovov, člena komunistickej tajnej polície, špeciálneho

KOMU PATRÍM? (dokončenie z 1. strany) s ňou ešte niekoľko ráz pri našich
akciách, ktoré končili bitkou. Zvyčajne sme nestretali tých istých ľudí. Mašu som
stretol niekoľko ráz. Čo jej dodávalo odvahu a silu znovu a znovu trpieť kruté bolesti? Odkiaľ čerpala silu?“ Bol to prvý impulz na zamyslenie. Krvavé ohlasovanie Krista, začaté krstom. Príbeh o Sergejovi končí v Amerike. Tu sa z neho stáva nový človek. Po svojom krste si spomína na všetkých, ktorým spôsobil utrpenie a bolesť, a
ktorí preň boli prvými ohlasovateľmi Božej lásky. Bola medzi nimi aj Maša. Svoje
spomienky začína slovami, ktoré sú vyjadrením najhlbšieho zjednotenia v krste:
„Patrím k vám.“

komanda zameraného na likvidáciu tajných kresťanských spoločenstiev, hovorí
o ohromnej milosti, ktorá je spojená s krstom. Sergej rozpráva svoju skúsenosť:
„Dostali sme informáciu, že sa v lese, neďaleko mesta, bude konať krst. Dozvedel
som sa, že krst je akýsi obrad s poliatím vodou, ktorým sa získavajú noví kresťania.
Naše komando malo pri takýchto výjazdoch zaužívaný postup. Počkali sme, kým
nezačali. Po chvíli nasledoval prepad, zasadzovali sme rany a ľudia padali do kaluží
krvi v bezvedomí s rozbitými tvárami, zatkli sme niekoľko podozrivých, zhabali literatúru, poväčšine ošúchané zošity s ručne prepisovanou Bibliou, ktoré končili v kotolni našej stanice. Nebolo to inak ani tentoraz. Poväčšine mladí ľudia oblečení do
bielych rúch pristupovali k staršiemu mužovi, ktorý ich polial vodou. Nikdy neza-
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budnem na sústredené tváre týchto mladých ľudí naplnené šťastím, ktoré sa za okamih zmenili na kŕče bolesti a výkriky hrôzy. Stretol som tu aj Mašu, jej biele rúcho sa
veľmi rýchlo zmenilo na krvavú handru. Čo však bolo zarážajúce, stretol som sa
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Liturgický prehľad
12.1. (pondelok)

Stôl Božieho slova
Féria

13.1. (utorok) sv. Hilár, biskup, učiteľ Cirkvi
14.1. (streda)

Féria

15.1. (štvrtok)

Féria

16.1. (piatok)

Féria

17.1. (sobota)

sv. Anton, opát

18.1. (nedeľa)

2. nedeľa OCR

Nedeľa Krstu Krista Pána
1. čítanie: Iz 42, 1-4 6-7 Hľa, môj služobním, mám v ňom zaľúbenie.
Ž 29, 1a+2. 3ac-4. 3b+9c-10 Resp.: Pán
požehná svoj ľud pokojom.
2. čítanie: Sk 10, 34-38 Boh pomazal Ježiša
Duchom Svätým.
Evanjelium: Mk 1, 7-11 Ty si môj milovaný
Syn, v tebe mám zaľúbenie.

OZNAMY
POZVÁNKY
Vedenie ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach (Bernolákova 18) oznamuje, že 16. januára sa od 14.30 do 18.00 a 17. januára od 9.00 do 12.00 uskutoční zápis žiakov do
1. ročníka.
TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV
Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice
Vás pozýva na Ekumenickú bohoslužbu slova, ktorá sa koná v rámci slávenia Týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov. Bohoslužba bude vo Veľkej sále Historickej radnice,
17. januára o 18.00 hod.
ZO ŽIVOTA CIRKVI
V nedeľu, 4. januára, vyhlásil pápež František počas modlitby Anjel Pána mená 20
nových kardinálov. Pätnásti z nich sú kardinálmi—voličmi, teda s vekom pod 80 rokov. Ďalších 5 kardinálov si Sv. Otec vybral z emeritných arcibiskupov a biskupov
preto, „lebo sa vyznamenali svojou pastoračnou láskou v službe Sv. Stolici a Cirkvi.“
Noví kardináli budú s pápežom Františkom koncelebrovať sv. omšu 15. februára a
pred týmto slávením sa ešte stretnú na konzistóriu, aby uvažovali o návrhoch na
reformu kúrie. Sv. Otec nás vyzval k modlitbe za kardinálov, aby boli svedkami evanjelia vo svete.

Kardináli - voliči:
1. Mons. Dominique Mamberti, titulárny arcibiskup Sagony, prefekt Najvyššieho
tribunálu Apoštolskej signatúry (Rímska kúria);
2. Mons. Manuel José Macário do Nascimento Clemente, patriarcha Lisabonu
(Portugalsko);
3. Mons. Berhaneyesus Demerew Souraphiel CM, arcibiskup Addis Abeby (Etiópia);
4. Mons. John Atcherley Dew, arcibiskup Wellingtonu (Nový Zéland);

5. Mons. Edoardo Menichelli, arcibiskup Ancony-Osima (Taliansko);
6. Mons. Pierre Nguyên Văn Nhon, arcibiskup Hanoja (Vietnam);
7. Mons. Alberto Suárez Inda, arcibiskup Morelie (Mexiko);
8. Mons. Charles Maung Bo SDB, arcibiskup Yangonu (Mjanmarsko);
9. Mons. Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, arcibiskup Bangkoku (Thajsko);
10. Mons. Francesco Montenegro, arcibiskup Agrigenta (Taliansko);
11. Mons. Daniel Fernando Sturla Berhouet SDB, arcibiskup Montevidea (Uruguaj);
12. Mons. Ricardo Blázquez Pérez, arcibiskup Vallodolidu (Španielsko);
13. Mons. José Luis Lacunza Maestrojuán OAR, biskup Davidu (Panama);
14. Mons. Arlindo Gomes Furtado, biskup Santiaga de Cabo Verde (Kapverdské
ostrovy);
15. Mons. Soane Patita Paini Mafi, biskup Tongy (Tonžské ostrovy).

Kardináli - nevoliči
1. Mons. José de Jesús Pimiento Rodríguez, emeritný arcibiskup Manizalesu
(Kolumbia);
2. Mons. Luigi De Magistris, titulárny arcibiskup Novy, emeritný vyšší propenitenciár;
3. Mons. Karl-Joseph Rauber, titulárny arcibiskup Giubalziany, apoštolský nuncius;
4. Mons. Luis Héctor Villalba, emeritný arcibiskup Tucumánu (Argentína);
5. Mons. Júlio Duarte Langa, emeritný biskup Xai-Xaiu (Mozambik).
PRÍPRAVA NA SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIA
Blíži sa záver prvého polroka školského roka a my spolu s deťmi, ktoré sa pripravujú
na slávnosť 1. sv. prijímania, ako aj s ich rodičmi a katechétkami vstupujeme do
druhej, ešte dôležitejšej fázy prípravy. Od stredy, 14. januára, sa budeme po prázdninách znova stretávať tak pri sv. omšiach a katechézach v kostole Krista Kráľa v
stredy o 17.30, ako aj pri iných pripravovaných aktivitách.
Slávnosti 1. sv. prijímania budú v týchto termínoch:
10. mája o 10.30 v Dóme sv. Alžbety—školy: SZŠ Palackého, Park Angelinum, ZŠ
Tomášiková
17. mája o 10.30 v Dóme sv. Alžbety—školy: L. Novomeského a ZŠ Masarykova.
STRETNUTIE KATECHÉTOV ZŠ
V stredu, 14. januára, pozývame katechétov ZŠ našej farnosti na stretnutie, ktoré sa
bude konať o 18.30 v katechetickej miestnosti farského úradu.
DENNÁ SPOVEDNÁ SLUŽBA
Od 12. januára bude po sviatkoch znovu obnovená denná spovedná služba v Dóme
sv. Alžbety. Kňazi Vám budú k dispozícii každé pracovné dopoludnie od 9.00—
11.30. Žiadame Vás o dodržiavanie vyhradeného času.

