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ZIMNÉ KÁNTROVÉ DNI
Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Obsahom sú:
Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť
vo svete. Odporúča sa kajúca pobožnosť.
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda pozýva na deň otvorených
dverí 12.12.2013. Záujemcovia nech si všimnú propagačné plagáty na výveskách.
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Pozývame Vás na Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov
na Čordákovej ulici v Košiciach, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 12.12. 2013. Organizované
vstupy s prezentáciou školy sú plánované o 11:00 h, 12:00 h a o 15:00 h.
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.

VYROVNAJTE CHODNÍKY (dokončenie z 1. s )
Priority, hodnoty, vrchy a nížiny... Bola vyrovnaná cesta tejto ženy? Ani si neuvedomila,
že svojou chamtivosťou spôsobuje možno bolesť žene, ktorá si nemôže dovoliť kúpiť niekedy ani to
najnutnejšie...
Pripravovať cestu Pánovi a vyrovnávať chodníky je systematická práca na sebe
počas všedných dní a o to väčšia a intenzívnejšia pred Jeho príchodom nielen na Vianoce...
Ten deň nevieme, kedy príde... Deň nám ponúka množstvo situácií, kde môžeme vyrovnať
alebo zasypať... Každý z nás vie, kedy a kde... Tá situácia príde. Veľakrát. Nech na nás vtedy
spočíva duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, rady a sily, poznania a bázne pred Pánom...
Amen.
-jh
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VYROVNAJTE CHODNÍKY...
„Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!“ (Mt 3, 1-12)) Prijímajte jeden druhého,
ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu. (Rim 15, 4-9) Nik nebude škodiť ani pustošiť...
Vlk bude bývať s baránkom...“ (Iz 11, 1-10) Toto sú slová, ktoré zaznievajú počas
2. adventnej nedele v Evanjeliu a čítaniach Božieho slova.
„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky“..., Teda: čo je hrboľaté, nech
sa zníži a čo je dolinou, nech sa vyrovná. Ak je v našom živote diera, treba ju zaplniť
dobrom, ak našu životnú cestu tvoria vrchy neprávosti, treba ich orezať...Chodník má byť
taký, aby mohol po ňom prejsť Kráľ bez toho, aby zakopol, aby zapadol...
Príbehy bežných dní zo života, ktoré sa dotýkajú vyrovnávania:
Na zastávke MHD stojí električka. Čaká, kým jej nezasvieti na semafore zelená. Začalo
silno snežiť... Pani s nákupom sa nesmelo ponáhľa; vie, že jej môže odísť spred nosa, ako sa to často
stáva... Vodička sa však milo usmeje, stlačí tlačidlo a otvorí jej predné dvere. Pani sa tiež usmeje
a poďakuje... Dvere sa zatvoria.
K električke dobieha pán a už zďaleka si vynucuje otvorenie. Vodička je opäť láskavá
a zopakuje otvorenie dverí a úsmev pridá k tomu. Akurát zasvieti zelená. Pán však vojde s takou
samozrejmosťou, nepoďakuje, sadne si na voľné miesto... Električka sa pohýna...
Kto z nich vyrovnáva chodník?...
Na pracovisku sú spolu tri ženy. Jedna – veľmi chudobná, jej prvá kolegyňa - matka šiestich
detí a druhá tvorí lepší priemer. Chudobná žena má problém s očami... Bola u lekára, predpísal
jej okuliare... Tie si však nemôže dovoliť... Teraz má starosti. Do miestnosti vstúpi šéfka. Je to dobre
situovaná manažérka úspešnej firmy, má manžela, ktorý tiež pracuje na vysokej pozícii a dobre
zarába. Počula jej rozhovor. Nereaguje. Jej kolegyne však tesne pred Vianocami jej raz cez prestávku
v práci hovoria: „Katka, rozhodli sme sa kúpiť ti spolu, čo potrebuješ, poď a vyber si okuliare, aké ti
budú slúžiť a rám, aký sa ti páči, aby ti sedel...“ Cez obedňajšiu prestávku išli všetky tri a Katka mala
po starosti... a kolegyne cítili moc tejto radosti, ktorá pramení z dobra a nezištnej pomoci...
Na druhý deň Katku stretla šéfka, keď vychádzali z práce. Potrebovala ísť do mesta
na predvianočné nákupy. Ich cesta viedla chvíľku spolu. S Katkou sa rozprávali o pracovných veciach,
no šéfka sa stále pristavovala pri vitrínach so zlatom a so žiariacimi očami vykladala Katke, aké zlaté
náušnice ešte nemá a že si ich určite na Vianoce nechá manželom kúpiť a k tomu si ona dokúpi zlatý
náramok a retiazku, napriek tomu, že sa jej na krku hompáľali tri ďalšie a zlaté náramky štrngali
na jej ruke v takom počte, že ju ledva vedela zdvihnúť... Každá išla potom svojou cestou... (pokr. 4.s)
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

8.12 nedeľa — DÓM — 9:00 sv. omša

II. adventná nedeľa

do RTVS
9.12

pondelok

Nepoškvrnené

Počatie

Panny Márie. Slávnosť.
13.12. piatok sv. Lucie, panny a mučenice.
Spomienka.
14.12. sobota sv. Jána z Kríža, kňaza

1. čítanie: Iz 11, 1-10. Podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných.
Ž 72. Resp.: V jeho dňoch bude prekvitať
spravodlivosť a plnosť pokoja.
2. čítanie: Rim 15, 4-9. Kristus vykúpil
všetkých ľudí.
Evanjelium: Mt 3, 1-12. Robte pokánie,
lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.

a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

OZNAMY
PRIKÁZANÝ SVIATOK
V nedeľu 8.12.2013 pripadá slávenie Prikázaného sviatku. Keďže je to zároveň
2. adventná nedeľa, slávnosť Nepoškvrneného počatia sa presúva
na pondelok 9. 12. 2013 (nemá už záväznosť prikázaného sviatku).
Sv. omše budú nasledovne:
Dóm: 6:00; 7:00; 8:00; 11:30; 15:00 a o 18:00 h
Uršulínky: 8:00 a 15:45 h
Kostol Krista Kráľa: 7:00 a 16:00 h
Soc. sestry: 8:00 h
Džungľa: 10:30 h
Ostatné kostoly podľa vlastných oznamov.
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.

VEČER MILOSRDENSTVA
Komunita Emanuel Vás pozýva na Adventný Večer milosrdenstva, ktorý sa uskutoční
12.12. 2013 po mládežníckej sv. omši v Dóme sv. Alžbety. Spoločne sa budeme zamýšľať
a modliť v duchu Biblického citátu: "Ľud, čo kráča vo tmách uzrie veľké svetlo!" (Iz 9, 1)
aby to Svetlo zažiarilo aj v našich životoch.
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.
EVANJELIZAČNÉ PÁSMO V DÓME
Evanjelizačná skupina JONAH zo Sečovskej Polianky Vás pozýva na III. Adventnú nedeľu,
15.12.2013 na evanjelizačné pásmo slova a hudby so zameraním na Adventný čas
pri sv. omši o 15.00h v Dóme sv. Alžbety a tiež po jej skončení. Srdečne pozývame všetkých.
PREDVIANOČNÁ SVIATOSŤ ZMIERENIA V NAŠEJ FARNOSTI
Vysluhovanie sviatosti zmierenia za účasti viacerých kňazov bude v našej farnosti
22. decembra 2013 od 14:00 do 18:00 h. Prosíme, aby ste využili aj túto príležitosť
k pristúpeniu ku sviatosti zmierenia pred Vianočnými sviatkami.
SPOVEDANIE A POMAZANIE CHORÝCH V KOSTOLE
Vysluhovanie sviatosti zmierenia v kostole sv. Michala archanjela (uršulínky) s udeľovaním
sviatosti pomazania chorých (pri sv. omši) bude 13. decembra od 15.00 h.
NAHLÁSENIE CHORÝCH A NEVLÁDNYCH
Ponúkame Vám službu kňaza v domácom prostredí pre vašich chorých a nevládnych
pred Vianocami. O návštevu kňaza prejavte záujem buď osobne, alebo cez nahlásenie
v telef. kontakte. v kancelárii farnosti Dómu sv. Alžbety, Hlavná 26.
Termín:
13. december 2013 do 12:00 h na tel č. 055/622 15 55;
sakristia Dómu do piatka 13.12.2013do 12:00 h.
PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE
Vysluhovanie sviatosti zmierenia v iných farnostiach (vyšší počet kňazov):
14. december Košice -Krásna:
od 9:00 — do 11:30 h
14. december Rozhanovce:
od 13:30 – do 15:00h
15. december Košice —Podhradová: od 15:00 – do 16:30 h
21. december Košice —Furča:
od 8:30 – do 12:00 h
21. december Košice —Terasa:
od 13:30 – do 17:00 h
COMPLETOPRIUM CASSOVIENSE 33 — Pozývame na adventné completorium, ktoré sa uskutoční v nedeľu 8.12.2013 o 19:00* v kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

