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DISKUSNÝ VEČER
Vážené dámy, vážení páni, Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu diskusné večery Ústavu pamäti národa a Katedry histórie pozývajú na besedu „Ťažké päťdesiate roky...“ Diskutovať budú: Doc.
PhDr.Dušan Janák, PhD. (Slezská univerzita v Opave) a PhDr.Richard Pavlovič,
PhD. (Štátny archív v Prešove, pobočka Svidník). Podujatie sa uskutoční v utorok
25. novembra o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach
na Hlavnej 48. Podujatie sa uskutoční v spolupráci so slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV .
PODNIKATELIA, POZOR!
Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci so Sociálnou akadémiou dáva podnikateľom našej farnosti do pozornosti konferenciu, ktorej sa zúčastní aj kardinál Peter Turkson. Kardinál prikladá veľkú dôležitosť úlohe podnikateľa. Podnikanie nazýva „noblesným“ povolaním. Podnikateľa nazýva „inovátorom“, ktorý je pozvaný
spolupracovať s Bohom na dotváraní sveta. Je povolaný k tomu, aby uspokojoval
potreby ľudí a robil svet lepším. V panelovej diskusii budú podnikatelia hovoriť
o prosperujúcich firmách, ako budujú firmu, aké majú zásady, ktoré hodnoty sú pre
nich dôležité. Informácie a registrácia sú na stránke www.hodnotyvpodnikaní.sk
NOVÉ RÁDIO
Hľadáš skutočné kresťanské hodnoty? Rád počúvaš kresťanskú hudbu? Nalaď si
nové internetové rádio pre mladých FF rádio, ktoré ponúka: živé vysielanie v nedeľu
a štvrtok od 18.00 do 21.00 hod. Diskusie, duchovné slovo, duchovnú hudbu. Viac
na www.ffradio.sk
OTÁZKA – ODPOVEĎ
Máte teologické otázky a nenachádzate správne odpovede? Neviete ako sa postaviť
k tým, ktorí vám ubližujú? Môže byť rozhrešenie vo sv. spovedi odmietnuté? Riešite
bioetický problém? Ako reagovať na oslovenie ľuďmi zo siekt? Je alebo nie je môj
blízky pod vplyvom zlého ducha? Na tieto i na ďalšie Vaše otázky odpovedia kompetentní ľudia, nielen kňazi. Svoje otázky nám pošlite na redakčný
mail: alzbetinlist@gmail.com a my urobíme všetko preto, aby sme Vám pomohli
zorientovať sa v tom, čo Vás trápi. Uzávierka otázok je každú utorok o 19.00 hod.
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LÁSKY NIKDY NIE JE DOSŤ
Akú vládu je dnes človek schopný prijať? Po akom kraľovaní nad sebou vlastne
túži? Túži vôbec po nejakom? Nie sú skôr ľudia skeptickí a nemajú dojem, že každý
vládca a kráľ nadržiava jednému na úkor druhých? Že je spravodlivý, ale len pre niektorých? Tieto otázky určite nie sú zbytočné. A obraz vznešeného panovníka, ktorému sa poddaný ľud rád a ochotne klania, to je naozaj dnes už len rozprávkový obrázok. Tým skôr môže zaujať obraz, ktorý kreslí evanjelium sviatku Krista Kráľa.
Kristus - Syn človeka - je tu predstavovaný na jednej strane ako suverénny kráľ, ktorý
definitívne a s konečnou platnosťou rozdelí dobré aj zlé. A podľa akého kritéria?
Podľa vzťahu k sebe. To nás však môže trochu zaraziť. Zaraziť ale len na chvíľu, než
dohliadneme do hĺbky evanjelia. Než si všimneme, že náš kráľ - sudca - sa naozaj
stotožňuje s chudobnými, ľuďmi v núdzi, neúspešnými, s tými, ktorí prišli o všetko.
Či im niekto dobrého preukázal alebo nepreukázal, to je meradlom vzťahu ku suverénnemu kráľovi!
Zo života bl. Matky Terezy je známe, že keď bola počas komunizmu na návšteve v českom Brne, na mestskej radnici ju zahrňovali informáciami o tom, ako je
o všetkých obyvateľov krajiny v štátnych zariadeniach postarané a ako teda nie je
potreba služby jej sestier. Matka Tereza na to len jednoducho povedala: „Lásky nikdy nie je dosť.“ To je aj jeden z rozmerov sviatku Krista Kráľa. Ježiš je skutočne
tým, kto miluje všetkých ľudí. Tí, ktorí akokoľvek trpia, o ktorých hovorí aj nedeľné
evanjelium, lásku zakúšajú málo. A preto je nutné niečo urobiť. Láska im preukázať.
Je na nás, aby sme sa takto pripojili k Ježišovej láske, najmä k trpiacim a tým, ktorí
sú osamelí. A tak vlastne umožniť Ježišovi, aby bol kráľom nášho myslenia, nášho
srdca.
Spýtajme sa sami seba: Chcem sa urobiť aj takto blízkymi Kristovi?

Slavomír Engel
Alžbetin list - týždenný katolícky informačný bulletin. Zmena oznamov a článkov vyhradená.
Adresa redakcie: Alžbetin list, Rímskokatolícky farský úrad, Hlavná 26, 040 01 Košice, tel. č. 055/622 15 55,
e-mail: dom@rimkat.sk; alzbetinlist@gmail.com.Web: www.dom.rimkat.sk; www.facebook.com/dom.rimkat.sk.

VOKÁLNY SÚBOR GREGORIANA VÁS S RADOSŤOU POZÝVA NA KONCERT, KTORÝ SA

USKUTOČNÍ DŇA 29.11.2014 O 18:00 V SEMINÁRNOM KOSTOLE V KOŠICIACH PRI
PRÍLEŽITOSTI 10. VÝROČIA VZNIKU.
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

24.11. (pondelok) sv. Ondrej Dung-Lac a
spoločníkov, mučeníkov
25.11. (utorok) sv. Katarína Alexandrijská,
panna a mučenica
26.11. (streda)
Féria
27.11. (štvrtok)
Féria
28.11. (piatok)
Féria
29.11. (sobota)
Féria
30.11. (nedeľa) 1. Adventná nedeľa

34. nedeľa „cez rok“ - Nedeľa Krista Kráľa
1. čítanie: Ez 34, 11-12. 15-17 Vy ste moje
stádo; budem súdiť medzi ovcou a ovcou.
Ž 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6 Resp.: Pán je môj
pastier, nič mi nechýba.
2. čítanie: 1 Kor 15, 20-26. 28 Odovzdá
kráľovstvo Bohu a Otcovi, aby bol Boh všetko vo všetkom.
Evanjelium: Mt 25, 31-46 Čokoľvek ste
urobili jednému z týchto mojich najmenších
bratov, mne ste urobili.

OZNAMY
UPLYNULÝ TÝŽDEŇ OBRAZOM
Kaplán J. Barláš predsedal
pobožnosti krížovej cesty

Novokňazské požehnanie
kaplána Tomáša Tuptu

Detské popoludnie, maľby, policajti, súťaže

Prednáška prof.
Petra Zubka

Slávnostnú odpustovú sv.
omšu celebroval Mons. S.
Stolárik, za účasti biskupa
T. Gálisa. Pri sv. omši sme
ďakovali za životné jubileum nášho dekana, novovymenovaného kanonika
Mons. Františka Šándora.
OTVORENIE ROKU ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
V sobotu, 29.novembra o 17.30 v spoločenstve s celou Cirkvou a so Svätým Otcom,
otvoríme v našej arcidiecéze Rok zasväteného života v Kostole Nanebovzatia Panny
Márie v Košiciach (Dominikánsky kostol). Na túto slávnosť ste srdečne pozvaní.

ZBIERKA
Na 1. Adventnú nedeľu bude v celej arcidiecéze tradičná jesenná zbierka na charitu.
Za Vaše milodary úprimne ďakujeme.

Lectio Divina

POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV
Pri sv. omšiach na 1. Adventnú nedeľu budeme požehnávať adventné vence, resp.
sviece. Vyslovujeme želanie, aby svetlo adventných sviec prinieslo svetlo Kristovho
evanjelia do našich rodín a príbytkov.
Eucharistická
adorácia

Kajúcu pobožnosť viedol kaplán Roman Haško

SLÁVNOSŤ SV. ONDREJA
V sobotu, 29. novembra, Vás pozývame na slávnostnú sv. omšu ku cti patróna našej
Košickej arcidiecézy, sv. Ondreja, za účasti Košického arcibiskupa Mons. Bernarda
Bobera a apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Maria Giordana, z príležitosti
slávenia Ondrejovských slávností. Pri tejto sv. omši, ktorá sa začne o 10.00 hod
bude požehnaný zreštaurovaný oltár sv. Košických mučeníkov i ďalšie časti zrekonštruovaného Dómu.

