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KATECHÉZY NEOKATECHUMENÁTNEJ CESTY
Pozývame všetkých dospelých a mladých (od 13 rokov) na katechézy
Neokatechumenátnej cesty. Budú prebiehať v období 30.10. – 11.12. 2013,
vždy v stredu o 19:15 h a v nedeľu o 17:00 h v kostole Premonštrátov, Hlavná 67.
ADVENTNÝ PROJEKT KBS — MAIL
Konferencia biskupov Slovenska pozýva do prvého ročníka projektu adventných
myšlienok do e-mailu. Od Prvej adventnej nedele 1. decembra až do 1. januára
2014 budú môcť záujemcovia každý deň získať na e-mail zamyslenie jedného z
biskupov na adventnú alebo vianočnú tému. Záujemcovia sa môžu on-line prihlásiť na internetovej stránke advent.kbs.sk. Tí, čo nemajú možnosť dostávať zamyslenia na e-mail, ich môžu od 1. decembra (každý deň ráno) nájsť aktualizované na stránke projektu. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť
svojou modlitbou. Mediálnymi partnermi projektu sú TK KBS a Rádio LUMEN.
JAKUBSKÁ CESTA Z KOŠÍC
Otvorenie prvej Jakubskej cesty na Slovensku sa uskutočnilo cez víkend
16.11.2013 na Čermeli v Košiciach. Cestu požehnal prešovský pomocný biskup
Milan Lach SJ, ktorý prevzal nad Jakubskou cestou aj duchovnú záštitu. Trasa
Jakubskej cesty prechádza z Košíc z Dómu sv. Alžbety na Kojšovskú hoľu, Gelnicu
- Thurzov, Plejsy, Spišský hrad do Levoče. 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 dostane pútnik aj prvú pečiatku/ alebo cez webstránku
www.jakubskacesta.eu. Od Compostely je Jakubská cesta Košice – Levoča vzdialená 3 131 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.
POĎAKOVANIE
Drahí bratia a sestry. Ďakujeme Vám za Vaše príspevky a pozornosť,
ktorú venujete rekonštrukcii Dómu sv. Alžbety. Ubezpečujeme Vás o našich
modlitbách i úmysloch pri sv. omšiach za Vás.
Alžbetin list - týždenný katolícky informačný bulletin, Zmena oznamov a článkov vyhradené.
Adresa redakcie: Alžbetin list, Rímskokatolícky farský úrad, Hlavná 26, 040 01 Košice, e-mail: dom@rimkat.sk
Web: www.dom.rimkat.sk Neprešlo jazykovou úpravou.
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BEZMOCNOSŤ A VŠEMOHÚCI KRÁĽ
Kráľ, visiaci na kríži... Vidíme ho, ako si z neho robia posmech vojaci...
K pozícii kráľa sa nám automaticky vytvárajú asociácie, ako: moc, bohatstvo, prepych...
Mať všetko, môcť všetko... A Ježiš — Kráľ visí na kríži - bezmocný...?
V našich životoch zažívame bezmocnosť mnohokrát. Poznáme ľudí, ktorí majú
dostatok peňazí a predsa nevedia spolu nažívať, počujeme o vraždách, rozvodoch, hnevoch,
dlhoročných sporoch... Neraz sme možno aj my zažili situáciu, keď sme unavene klesli
pod kríž, keď pri všetkých dobrých snahách vo výchove dieťaťa sme zažili jeho nevďak;
keď sme sa snažili plniť si manželské povinnosti a milovať a predsa sme sa dozvedeli
o manželovej nevere; keď sme manželke zniesli aj modré z neba a ona opustila manžela
a dieťa a ušla s iným... Keď nás podviedol vlastný brat, sestra, rodič... Keď napriek
svedomitosti a zodpovednosti v zamestnaní sme prišli o miesto...
Bezmocnosť... Čo s tým? Sme ako chudáci... Pýtame sa Boha neraz: „Prečo si to dopustil,
veď Ty si predsa Kráľ nad Kráľmi...“ Predstupujeme pred Neho vyžobrať si milosť...
Kráľ zvykol byť milosrdný... Ale niekedy sa nám ťažko verí vo „vyššiu“ moc, keď tí, ktorí ju
predstavujú v našich životoch sú nedôveryhodní, zrádzajú, klamú, správajú sa sebecky,
myslia len na seba... A tak neveríme... Sme bezradní.... Nie je kto vyliečiť našu beznádej...
No Ježiš na kríži nie je bezmocným Kráľom, aj keď to tak na Golgote vyzerá. On vedome
prijal túto bezmocnosť, pripodobnil sa nám až na smrť... Po troch dňoch
sme sa presvedčili — vstal z mŕtvych a kraľuje.
Keď sa ti zdá, že niet kam a za kým ísť... choď pred Bohostánok. To je miesto, kam ho stretneš. Choď
do hlbín svojho srdca. Tam ho nájdeš.
Kráľa, ktorý môže všetko. Ktorý je s Tebou v každej situácii. Ktorý neopúšťa, nezrádza...
Kráľa, ktorý je zhovievavý, milosrdný a láskavý nesmierne...
Kráľa, ktorý vie o Tvojich zraneniach, sklamaniach, o Tvojej bezmocnosti...
Kráľa, ktorý je nad všetkými Tvojimi pozemskými starosťami...
Kráľa, ktorý ťa učí ísť ďalej, robiť dobro, odpustiť, prijať manžela, manželku, deti, brata...
Jeho Kráľovstvo nie je z tohto sveta... Jeho Kráľovstvo je vládou Lásky...
Amor Vincit Omnia. V Jeho kráľovstve Láska víťazí nad všetkým...
V ňom je všetka plnosť...
V ňom nachádzame pokoj aj v našich bezmocnostiach...

-jh-
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Stôl Božieho slova

25.11. pondelok sv. Kataríny Alexandrijskej,
panny a mučenice. Ľubovoľná spomienka.
30.11.

sobota

Slávnosť

sv.

hlavného

Ondreja,
patróna

apoštola.
arcidiecézy.

1.12. nedeľa — I. adventná nedeľa
ZBIERKA NA CHARITU

34. nedeľa - Nedeľa Krista Kráľa
1. čítanie: 2 Sam 5, 1-3. Dávida pomazali
za kráľa nad Izraelom.
Ž 122. Resp.: S radosťou pôjdeme
do domu Pánovho.
2. čítanie: Kol 1, 12-20. Preniesol nás do
kráľovstva svojho milovaného Syna.
Evanjelium: Lk 23, 35b-43. Ježišu,
spomeň si na mňa, keď prídeš
do svojho kráľovstva.

OZNAMY
SLÁVNOSŤ PATRÓNA KOSTOLA
Sestry dominikánky pozývajú na slávnosť patróna kostola — Krista Kráľa.
Program začne už v sobotu 23.11. od 17:00 h vešperami, ružencom,
sv. omšou o 18:00 h., agapé, Eucharistická adorácia do 20:30 h. a posvätné čítanie.
Slávnosť v nedeľu vyvrcholí slávením slávnostnej sv. omše o 10:00 h.
Celebruje Mons. František Šándor, dekan — farár farnosti sv. Alžbety v Košiciach.
VEŠPERY V DÓME
Pozývame Vás na spoločné slávenie Liturgie hodín — Vešpery v nedeľu Krista Kráľa
24.11. o 16:00 h. Modlitbu vedie katedrálna kapitula kanonikov.
SLÁVNOSŤ SV. ONDREJA
21.—30.11. — Deviatnik k sv. Ondrejovi, apoštolovi. (večer o 17:45 h)
28.11. — Štvrtok — Svätoondrejské trojdnie v Dóme — sv. ruženec. (17:15 h)
29.11. — Piatok — Svätoondrejské trojdnie v Dóme — sv. ruženec. (17:15 h)
30.11. — Sobota— Svätoondrejské trojdnie v Dóme — sv. ruženec. (17:15 h)
Po sv. omšiach bude možnosť uctiť si relikvie sv. Ondreja. Pozývame!
CELODIECÉZNE REKOLEKCIE
Pozývame Vás v sobotu 30. 11. 2013 do Dómu sv. Alžbety. V tento deň—osobitne
zasvätený patrónovi arcidiecézy budeme sláviť sv. Ondreja, apoštola. Celodiecézne
kňazské rekolekcie v sobotu začnú o
9:30
h
modlitbou
sv. ruženca a následne slávnostná sv. omša o 10:00 h.

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE ŽENY
Sestry z Congregacio Jesu srdečne pozývajú všetky ženy na duchovnú obnovu,
ktorá sa uskutoční 14.—15. 12. 2013 v jezuitskom dome na Komenského ul. 14.
Obsahom tejto obnovy budú rôzne meditácie, prednášky, Krížová cesta
"Krása ženy", adorácia, svätá omša, osobné rozhovory. Začiatok v sobotu
o 9:00 h. Poplatok je 10 eur. Prihlásiť sa bude možné u informátora na vrátnici
Domu Spoločnosti Ježišovej do 7. decembra 2013.
ZBIERKA NA CHARITU
Na prvú adventnú nedeľu 1.12. bude jesenná zbierka na Charitu. Za všetky vaše
príspevky a dary Vám v mene biednych ďakujeme..
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA
Milí priatelia. Od 10. do 24. 11. 2013 sa uskutoční 24. ročník tohto
výnimočného Festivalu Sakrálneho umenia. Počas dvoch týždňov sa v rôznych sakrálnych i profánnych priestoroch uskutočnia koncerty a podujatia, aby poukázali
na duchovnosť človeka a povzniesli dušu človeka k Bohu. Pozývame Vás.
BRATSTVO BOŽSKÉHO SRDCA V KOŠICIACH
Drahí bratia a sestry. Pozývame Vás na Duchovnú obnovu, ktorá bude v piatok,
13.12. 2013 v Kostole Božského Srdca Ježišovho. Program začne sv. omšou
o 17:00 h, pobožnosťou a pokračovať bude prednáškou na tému „Volanie Kráľa“
MYSTIKA OTVORENÝCH OČÍ V ŽIVOTE KRESŤANA
Centrum Spirituality Východ - Západ a Spoločnosť Ježišova Vás pozývajú
na prednášku MYSTIKA OTVORENÝCH OČÍ V ŽIVOTE KRESŤANA,
ktorá sa uskutoční 27. 11. 2013 o 18.00 h. v Dome Jezuitov
na Komenského ul. 14. Prednáša: P. Ján Benkovský SJ.
PREDVIANOČNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA
Jezuiti Vás srdečne pozývajú na predvianočnú duchovnú obnovu. Obnova aj
so svätou omšou sa uskutoční 7. 12. 2013 od 8:30 - 13:00 h v aule Domu Božského
Srdca Ježišovho (Jezuiti) na Komenského 14. Povedie ju P. Jozef Mydla SJ.
POTULKY MESTOM KOŠICE „O DÓME“
Pozývame Vás spoznať našu katedrálu podrobnejšie. Ukážu Vám ju sprievodcovia
Potuliek mestom Košice počas víkendu 7.— 8. 12. 2013. Potulky sa začínajú pred
Štátnou vedeckou knižnicou (Hlavná 10). V Sobotu (7. dec.): 10:30, 11:00, 12:00,
14:00, 15:30 a 17:00. 16:00 po maďarsky, 17:00 po anglicky. V nedeľu (8. dec.): 12:30,
13:00, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00 a 17:00. 16:00 po maďarsky, 17:00 po španielsky.

