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PRÍĎ, PANE, CHCEM SA S TEBOU STRETNÚŤ...
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Stretli ste sa už niekedy so živým Bohom?...
Tretia adventná nedeľa sa nesie v znamení Jeho príchodu. „Príde Kristus,
Spasiteľ náš...“ Je to nedeľa intenzívnejšieho očakávania, nedeľa radosti, aj preto sa nesie v ružovej farbe. Boh prichádza... Prichádza na túto zem, prichádza do môjho srdca...
Ako vyzerá takéto stretnutie? Je to predovšetkým vždy stretnutie radostné. Paradoxne
aj napriek tomu, ak Boh prichádza v bolesti, v utrpení...
Človek, ktorý zažil Boha, ten napriek bolesti cíti radosť, lebo nebo v duši
prehluší všetko: bolesť tela, útrapy srdca... Vtedy cítime len Jeho blízkosť, pokoj, šťastie...
Byť s Ním, byť v Ňom - znamená zakúšať jednotu v láske a prenášať ju aj do svojho okolia... Človek, ktorý stretol Boha, ten rozumie slovám, že „v nebi sa neženia ani nevydávajú“, lebo vtedy túži predovšetkým žiť čisto a sväto. Je to akýsi život „nad životom“, aj keď
sme nohami pevne na zemi. Aj preto možno hovoríme o „nadprirodzenom“ živote.
Ak sme „naladení“ na Krista, nezvábia nás rušivé vplyvy sveta, ak usilujeme o čistotu
signálu k Nemu, neovplyvnia naše myšlienky, slová a skutky zlé žiadostivosti... Je to ten
najdôležitejší vzťah v našom živote, od ktorého sa odvíjajú ďalšie vzťahy s ľuďmi
a psychické i duševné stavy...
Ak sme sa stretli naozaj s Bohom – už nebudeme chcieť odísť od Neho...
Už sa nám nebude chcieť viacej hrešiť...
Michal si užíval života... Najväčším hriechom boli pre neho ženy... Každú chcel mať...
Bez ohľadu na stav. Raz v noci s bratom havarovali. Jemu sa nič nestalo, no brat zomrel... Michal
cítil veľkú bolesť a stretol sa prvýkrát so smrťou blízkeho. Zlomilo ho to. Dostal sa cez kňaza
pri pohrebe k Bohu. Po istom čase bol na nepoznanie. Žil tak intenzívne duchovným životom, že sa
všetci čudovali. Raz k nemu prišla „kamarátka“ a chcela ho zviesť. No Michal odmietol. Bola
prekvapená a tak sa pýtala, čo sa mu stalo. Michal však odpovedal: „Ja som stretol vo svojom
živote Boha a tak už nemôžem žiť inak, nechcem hrešiť.“
Strážme si dušu. Je to priestor, kde prichádza Pán... Keď príde – a On neustále
prichádza so svojou milosťou a láskou k nám v Eucharistii – dovoľme mu prebývať v nás
čo najdlhšie, navždy...
Nosiť v srdci Boha – to je sila viery pre môj terajší život, to je nádej pre budúci
a je to láska, ktorá mi dáva istotu, že všetko budem môcť zvládnuť s Tým, ktorý ma
posilňuje... Príď, Pane Ježišu...
- jh-
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova
III. adventná nedeľa

Od 16.12 prechádzame do druhej časti
Adventného obdobia.

21.12. sobota sv. Petra Kanízia, kňaza
a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

1. čítanie: Iz 35, 1-6b. 10. Boh sám príde
a spasí vás.
Ž 146 Resp.: Príď, Pane, príď a zachráň
nás.
2. čítanie: Jak 5, 7-10. Posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje.
Evanjelium: Mt 11, 2-11. Ty si ten,
ktorý má prísť, alebo máme
čakať iného?

OZNAMY
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.
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.

PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE VO FARNOSTIACH
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
SPOVEDANIE VO FARNOSTI SV. ALŽBETY PRED VIANOCAMI
Jezuiti (Komenského ul.): denne od 6:00 h a od 16:00 h
Saleziáni (Kalvária): nedeľa 22.12. od 14:30 do 16:30 h
Dóm: nedeľa 22.12. od 14:00 do 18:00 h
Dominikáni: nedeľa 22.12. od 14:30 do 17:30 h
Kostol Krista Kráľa (Dominikánky): od 14:00 do 16:00 h
DENNÁ SPOVEDNÁ SLUŽBA ( DÓM OD 9:00 DO 11:30 h )
Oznamujeme veriacim, že od 16.12.2013 už nebude zabezpečená denná spovedná služba
(kňazi už spovedajú len vo svojich vlastných farnostiach). Pristúpiť k sviatosti zmierenia
môžete pred sv. omšami ráno od 6:00 h a večer od 17:00 h.
HARMONIA PASTORALIS
Koncert pod názvom "Harmonia Pastoralis" sa bude konať v nedeľu 22.12.2013 o 18:00 h
v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho. Dielo jedinečným spôsobom prepája
prvky európskeho baroka so slovenským folklórom. Účinkuje český súbor Ritornello
a košický vokálny súbor Gregoriana pod vedením Michaela Pospíšila.
POTULKY MESTOM: BAROKOVÉ KOŠICE + KOSTOL PREMONŠTRÁTOV (4.-5. január)
Pozývame vás na potulku o Košiciach spred 300 rokov, keď bol v móde barok.
Na záver potulky si s výkladom sprievodcu pozrieme aj barokový interiér Premonštrátskeho
kostola. Bižšie na : www.potulka.sk
MLADÍ V DECEMBRI
Máš už 1/4 storočie za sebou a hľadáš partnera do manželstva? Príď s nami chváliť Pána,
za to, čo má pre Teba pripravené a spoznaj nových ľudí. 19.12.2013 v dominikánskom,
kostole v Košiciach (6.stretnutie). Spoločný program začne o 19:00 h a pokračuje o 20:00 h
posedenie v zrekonštruovanej kaviarni Veritas za fajn ceny Kto má záujem prispieť spevom,
hudbou, nech príde už na 18:00 h do kaviarne. Dominikáni.
DARY NA REKONŠTRUKCIU KATEDRÁLY
Bohuznáma darovala 500 € na obnovu Dómu sv. Alžbety
Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup daroval na reštaurovanie Dómu 1 000 €
Pán Boh zaplať.

