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Pápež František od začiatku svojho pontifikátu horlivo povzbudzuje a stále viac
vyzýva na zmenu života každého z nás... Advent je začiatkom nového cirkevného roku.
Je to osobitne vhodná príležitosť na zmenu. Zmeniť sa – k lepšiemu.
Aj svätý Pavol v druhom čítaní tejto nedele hovorí: „Už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo
sna... Zhoďme skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla... Žime počestne... nie v hýrení a opilstve,
nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti...“ (Rim 13, 11-14a). Aj Ježiš nás podobne
vyzýva v Evanjeliu k bdeniu, aby sme boli vždy pripravení postaviť sa pred Pána...
Čo to pre nás znamená? V prvom rade chrániť sa hriechu a vyhýbať sa aj príležitosti k nemu. No nielen to... Svätý Pavol v už uvedenom čítaní hovorí: „Oblečte si Pána Ježiša
Krista.“ To znamená, že sa mu máme pripodobňovať. V čom? V konaní dobra, v odpúšťaní,
v prijímaní Božej vôle, v obetovaní svojho života za iných...
Konať dobro: Príležitostí máme cez deň veľa. Najprv najbližším – to nám ide
najľahšie, postupne ďalej – ľuďom na pracovisku; tým, čo žijú vedľa nás – susedia, známi,
priatelia... No nezostaňme len pritom. Našu pomoc a dobré skutky potrebujú všetci ľudia...
To znamená aj neznámi, aj mimo hraníc územia, aj tí, ktorí nám nie sú sympatickí, ktorí
nás urážajú...
Odpúšťať: Nielen tým, že potrasiem hnevníkovi rukou, ale hlavu a srdce
si odvrátim. Najdokonalejšie odpúšťanie je tam, kde zabúdam na seba, na svoju bolesť,
ktorú mi niekto spôsobil a viem bez prekážok a bez nepokoja v srdci urobiť pre svojho
„nepriateľa“ dobro tak, ako by mojím nepriateľom ani nebol...
Prijímať Božiu vôľu: S pokorou a pokojom v srdci prijať všetko, čo sa mi v živote
stane: dobre i zlé situácie, zdravie i chorobu, šťastie i nešťastie a to všetko s vierou, s očami,
upretými na Krista a s odovzdanosťou Jemu...
Obetovať svoj život: Dávaním seba iným v podobe svojho času, prostriedkov
i síl, zrieknutím sa svojich túžob...
A na záver ešte jedna dôležitá vec: to všetko robiť s radosťou. Nie so zamračenou
tvárou a už vôbec nie so zamračeným srdcom... Veď svojim životom hlásame evanjelium
a to je radostná zvesť. A ako hovorí pápež František, to nemá vyzerať, ako by sme sa práve
vrátili z pohrebu. Zmeňme svoj život. Zamerajme ho na Krista – oblečme sa v Neho
a okúsime, aké to je ísť „s radosťou do domu Pánovho“... (Ž 122).
Vyprosujeme Vám požehnaný adventný čas, plný dobrých zmien vo Vašich životoch... -jh-
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

3.12. utorok sv. Františka Xaverského,

I. adventná nedeľa

kňaza. Spomienka.
4.12. streda sv. Jána Damascénskeho, kňaza
a učiteľa Cirkvi. Ľubovoľná spomienka.
6.12.

piatok

sv.

Mikuláša,

biskupa.

Ľubovoľná spomienka.
9.12 pondelok Nepoškvrnené Počatie Panny
Márie. Slávnosť. Prikázaný sviatok.

1. čítanie: Iz 2, 1 — 5. Pán zhromaždí
všetky národy vo večnom pokoji
Božieho kráľovstva.
Ž 122. Refrén: S radosťou pôjdeme do
domu Pánovho.
2. čítanie: Rim 13, 11 — 14a. Naša spása
je blízko.
Evanjelium: Mt 24, 37 — 44. Bdejte,
aby ste boli pripravení.

OZNAMY
UPOZORNENIE NA DOPLNENIE
Od nedele 1. decembra 2013 sa na Slovensku v eucharistických modlitbách
svätej omše bude spomínať aj meno svätého Jozefa, ženícha Panny Márie.
KBS schválila znenie formúl v II., III. a IV. eucharistickej modlitbe svätej omše
už 3.—4. júla 2013 v Nitre. Vatikánska Kongregácia pre Boží kult a disciplínu
sviatostí potvrdila slovenské znenie predložených formúl 8. októbra 2013,
a tým ho urobila “typickým” pre slovenský jazyk.
ZBIERKA NA CHARITU
Dnes, na prvú adventnú nedeľu 1.12. sa organizuje jesenná zbierka na Charitu. Za všetky vaše
príspevky a dary Vám ďakujeme.
POĎAKOVANIE ZA BIERKU
Drahí bratia a sestry. Ďakujeme Vám za vaše dary v zbierke "Zachráňme katedrálu"
ktorá bola 17.11.2013. Prinášame prehľad podľa jednotlivých kostolov :
Dóm sv. Alžbety - 752 €; Uršulínky - 147,22 €; Krista Kráľa - 561,82 €;
Jezuiti - 476,87 €; Saleziáni na Kalvárii - 406 €; Dominikáni - 513,58 €;
Premonštráti - 158 €; Seminárny kostol - 428 €; Kaplnka u Sociálnych sestier - 100 €;
Kaplnka v Železničnej nemocnici - 10 €; Súkromný dar - 20 €; 50 €; 5 €.
Za Farnosť sv. Alžbety bola prijatá zbierka vo výške 3 628,49 €. Ďakujeme.
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“

ADVENTNÝ PROJEKT KBS
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.
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.
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.
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.
KONCERT KONZERVATORISTOV SLOVENSKA (2.—5. 12.2013)
Oddelenie organu a cirkevnej hudby Konzervatória Košice na Timonovej 2 si Vás dovoľuje
pozvať na 41. ročník Prehliadky mladých slovenských organistov. Sériu organových koncertov
otvoria študenti hosťovskej školy v pondelok 2. decembra o 16:30 h.
V utorok (3. december) sa o 16:30 h predstavia študenti z Topoľčian a následne o 18:30 h
zo Žiliny. Streda (4. december) bude patriť Bratislave - 16:30 h a 18:30 h. V posledný deň
v štvrtok 5. decembra, sa v dopoludňajších hodinách o 10:30 h predstaví študent z Banskej
Bystrice a následne o 11:00 h študenti VŠMU Bratislava. Všetky koncerty sa konajú
v koncertnej sále Konzervatória Košice na Timonovej 2. Vstup je voľný.
Tešíme sa na Vašu účasť.

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.

