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JE REFERENDUM NUTNÉ?
Aliancia za rodinu sa rozhodla zrealizovať referendum o OCHRANE RODINY. Ústavný súd povolil 3 zo 4 referendových otázok, 1 otázku odmietol z dôvodu
jej nejasnosti. Ani jednu otázku súd nepovažoval za otázku ľudských práv. Referen-
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dum tak bude 7. februára 2015 a bude mať 3 otázky (viď nižšie). Chceme, aby rodina zostala najdôležitejšou hodnotou spoločnosti. Chceme poukázať na ohrozenia
rodiny, pred ktorými chceme brániť naše deti, rodinu a manželstvo, chceme nechať
rozhodovať rodiny.

TO JE TEDA OTÁZKA
Dnes máme pred sebou chvíľku pri načúvaní evanjelia: Štvrtý evanjelista Ján
nám rozpráva, ako to všetko s hnutím okolo Ježiša začalo. Ako to s Ježišom začalo?
Veľmi skromne, nenápadne. Čoskoro sa síce za Ježišom hrnú zástupy, ale Ježišovi
zrejme ide predovšetkým o jednotlivca. Ide mu o svedkov. Tým venuje svoj čas, s
tými hovorí.
Ako že to všetko začalo? Ján Krstiteľ upozorní svojich dvoch najlepších učeníkov, že okolo ide niekto, kto vie viac, než on. „Ja som pripravovateľ cesty - on je Ces-

ta. Ja som hlásateľ pravdy - on je Pravda. Ja len volám k správnemu životu - on je
Život sám. On je Baránok Boží.“

REFERENDOVÉ OTÁZKY
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb
okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo
umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti
sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
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A tí dvaja sa vydajú za Ježišom. Začína prvý pohyb za ním, tu začína hnutie,
ktoré má obsiahnuť celý svet. Ale tomu prvému hnutiu za Ježišom ešte niečo predchádzalo: predchádza mu Boží pohyb - nám v ústrety. Začalo to všetko vianočným
pohybom Boha ústrety človeku. Ježiš potom o niekoľko rokov ide okolo. Ježiš sa obzrie. Ježiš tých dvoch osloví. Ježiš ich pozve. Takto začína stretnutie s Ježišom. Aj s
nami. Aj v dnešnom svete. Aj my bývame nesmelí, neistí, ako tí prví dvaja. „ Učiteľ,
kde bývaš?" - Pýtajú sa rozpačito. Ako vyzerajú naše otázky Ježišovi? Možno, že znejú nejako takto: „Čo môžem ja urobiť pre to, aby svet okolo mňa bol lepší? - Je tu

niekto, kto ma pochopí? Čo je zmyslom môjho života? Sú niekde ľudia, partia ľudí,
spoločenstvo, kde budem prijatý, kde mi bude dobre?“ Kto sa takto pýta, pýta sa
vlastne po Ježišovi. A Ježiš mu už ide v ústrety. Ježiš je mu už blízko. Môže ho stretnúť
vo veriacom, v kostole, na stránkach evanjelia. Môže ho stretnúť, môže ho odmietnuť. Ako Natanael, ktorý nad Ježišom ohrnul nos: „ Čo dobrého môže vzísť z takej
diery, ako je Nazaret?" Môžeš ho stretnúť, môžeš ho odmietnuť, ako sa to aj dnes
deje neustále.
To je teda otázka dnešného Božieho slova pre nás: Prijímam Ježiša, keď ide
okolo? Idem za ním? Idem o ňom povedať ďalej? Máme dnes o čom premýšľať. Máme o čom s naším Pánom hovoriť. Odovzdajme mu všetko.
Slavomír Engel
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Liturgický prehľad
19.1. (pondelok)
20.1. (utorok)

Stôl Božieho slova
Féria

sv. Šebastián, mučeník

21.1. (streda) sv. Agnesa, panna a mučenica
22.1. (štvrtok)

Féria

23.1. (piatok)

Féria

24.1. (sobota) sv. František Salesský, biskup
a učiteľ Cirkvi
25.1. (nedeľa)

3. nedeľa OCR

2. nedeľa OCR
1. čítanie: 1 Sam 3, 3b-10. 19 Hovor Pane,
tvoj sluha počúva.
Ž 40, 2+4ab. 7-8a. 8b+9.10 Resp.: Hľa,
prichádzam Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
2. čítanie: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20. Vaše
telá sú Kristovými údmi.
Evanjelium: Jn 1, 35-42
Našli sme Mesiáša.

Aktuálna tabuľka a rozpis sv. omší v našej farnosti
Všedné dni

nedele

Prikázané sviatky

Dóm sv. Alžbety

6:00, 7:00, 18:00

6:00, 7:30, 9:00
*Lat, 10:30,
12:00 *M, 15:00,
18:00

6:00, 7:00, 8:00,
11:30, 15:00,
18:00 Ak je deň
pracovného pokoja, omše sú ako v
nedeľu

Uršulínky

8:00, 15:45 *1-5,
16:30 *6, 17:00
*M + 1,2,3

8:30 *M, 10:00
*Detská, 11:30

8:00, 15:45

Krista Kráľa

7:00, 17:30
*Detská 3

8:00, 10:00

7:00, 16:00

Dominikáni

6:30, 12:15, 17:30

7:00, 9:00,
11:00, 17:30

6:30, 12:15,
17:30

Premonštráti

7:00 *M +
1,2,3,6; 17:00 *M
+ 4,5, 18:30

8:30 , 10:00 *M,
16:00, 20:00

7:00 *M +
1,2,3,6; 17:00
*M *4,5, 18:30

Seminárny

8:00 *4-5M,
12:00, 16:30,
19:00 * 1
(vysokoškolská)

Jezuiti

6:30, 17:00

OZNAMY
POZVÁNKY
V súvislosti s nadchádzajúcim referendom navštívi Slovensko líderka úspešného referenda o rodine v Chorvátsku, ktoré sa konalo na jeseň v roku 2013, Željka Markič.
Stretnutia s touto líderkou sa budeme môcť zúčastniť u saleziánov na Troch hôrkach, v sobotu 17. januára o 16.30 hod.
Hnutie Modlitby matiek z Komunity Útechy pozýva všetky matky mesta Košíc na
modlitbové trojdnie v roku 2015, ktoré sa uskutoční v Kostole Sv. Košických mučeníkov nad Jazerom. Modliť sa budeme v piatok 23.1., v sobotu 24.1. a v nedeľu
25.1.2015 vždy o 16.15 hod.
Z príležitosti sviatku sv. Tomáša Akvinského Vás bratia dominikáni pozývajú do ich
kultúrneho centra—Veritas, v utorok 27. januára o 18.30, na prednášky spojené s
diskusiou pod názvom Večer so sv. Tomášom Akvinským.
Prednášky: Morálka čností pred morálkou príkazu—p. Irenej Fintor OP
Politika spoločného dobra—p. Peter Fotta OP
V stredu 21. januára Vás pozývame do DKC Veritas na klubové stretnutie a predreferendovú diskusiu na tému: „Záleží nám na slobode voľby?“ Diskusie sa zúčastnia
odborníci na právo a morálku. Počas večera môžete využiť aj občerstvenie v kaviarni,
konzumné—2 €.
Komunita školských sestier sv. Františka v Košiciach Vás pozýva na výstavu o sv.
Františkovi z Assisi pri príležitosti konajúceho sa Roka zasväteného života do átria
TF na Hlavnej ulici 89. Výstava je otvorená od 13.1.- 28.2. každý pracovný deň do
17.00.

Geriatrické
trum

cen- 6:25 *1-5, 6:25
*LAT + 6, 16:30
*4-5, 17:00 * 6

Železničná
nica

nemoc- 15:00 *1-6

Kaplnka
sv. Michala

15:00 *2,4

8:00 *4-5, 12:00,
16:30

6:30, 8:30, 10:30
*D, 15:30 *GR,
19:30

podľa vyhlásenia

10:00

6:25 *1-6,

9:00

-

9:00 Angl., 10:00 UPC

Legenda: lat—latinská, M—maďarská, Gr.—gréckokatolícka, D– detská

