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OTÁZKA - ODPOVEĎ

Milí čitatelia, v poslednom čísle Alžbetinho listu sme uviedli rubriku Otázka – odpoveď. Do redakcie nám prišlo niekoľko Vašich otázok, na ktoré budeme odpovedať
postupne. Dnes prinášame prvú otázku, na ktorú odpovedal prof. Peter Zubko.
V histórii sa spomínajú prípady, keď sa píše o tom, že vodca (kráľ) uvidel tzv. sväté
znamenie, v ktorom mal zvíťaziť. Ako sa na to díva veda s racionálnymi argumentmi?
Moderná doba chce všetko vysvetliť racionálne a kriticky. Skutočne je možné mnohé znamenia vysvetliť, napr. ako psychologickú záležitosť alebo tzv. náhodu. Nevysvetliteľným ale zostáva, prečo ono znamenie nastalo práve tam a práve vtedy, keď
zohralo istú úlohu v dejinách. Podľa kresťanskej filozofie totiž náhoda neexistuje.
Súčasne je nutné vnímať vieru tých, ktorí v znamenie vtedy uverili. Len viera robí znamenie zaujímavým, ale následné udalosti sa už viažu na konkrétnych ľudí, na ich
skutky iniciované povzbudením zo znamenia. Cirkev nikdy neprijímala udalosti nadprirodzenej povahy nekriticky, práve naopak. Ich skúmanie je predovšetkým v dnešnej dobe zložité a zdĺhavé.

PRÁZDNA KOLÍSKA? (dokončenie z 1.s.)
V polovici 19. storočia založil evanjelický duchovný Johann Wichern
v Hamburgu sirotinec. Ako sa pomaly blížili Vianoce, deti zo sirotinca sa znovu
a znovu pýtali duchovného, kedy už príde deň D. Vtedy Wichern, v decembri 1860,
vyrobil dvojmetrový drevený kruh, na ktorý upevnil 24 sviec. Tie malé červené sviece
zapaľovali deti cez všedné dni, veľké biele v nedele. Takto sa zrodil prvý adventný
veniec. Akú veľkú radosť mali deti pri zažínaní poslednej sviece? Kto bol prameňom
tejto radosti?
Máme nádej, že deň D nastane aj decembri tohto roku. O polnoci si oblečieme
oblek a tak to má byť. Ale k tomu, aby sme mali pravú radosť je nevyhnutné, aby
sme sa obliekli v Krista. A toto obliekanie sa začína už dnes. Pán príde. Ale príde aj
do kolísky tvojej duše alebo zostane táto kolíska prázdna?
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PRÁZDNA KOLÍSKA?
V uplynulých dňoch sme si obrazom i spomienkami pripomenuli 10. výročie
tatranskej veternej pohromy. Pohľad na polámané stromy a zdevastovanú prírodu
v Tatrách ešte dlho pripomínal mesačnú krajinu. Pred 10. rokmi sa v jednej
z ubytovní konali duchovné cvičenia pre kňazov. Exercitátor pri priamom sledovaní
víchrice sa spolu s ostatnými kňazmi spontánne, mimo plánovaného programu,
zhromaždili v kaplnke, v ktorej odznievali veľmi úprimné a osobné modlitby. Také,
aké sa odriekajú v kritických chvíľach. Keď sa prírodou hraná tragédia skončila
a kňazi sa vyšli pozrieť von, čo sa to vlastne stalo, povedali: „Boli sme šokovaní.“
Jeden z kňazov povedal: „Teraz si už viem predstaviť koniec sveta, za chvíľu je po
všetkom.“ Nuž nielen po všetkom, ale aj môže byť aj po všetkých, lebo s ľudským
životom je to ako s tými stromami. Ešte pred chvíľou zdobili tatranské úpätia,
zdanlivo pevne zakorenené, teraz ležia na zemi ako krehké zápalky.
Milí priatelia, záver liturgického roka je charakteristický aj tým, že sa osobitná
pozornosť v liturgii slova venuje Jánovým apokalyptickým obrazom. Keď sa dnes
vedú diskusie o význame slova apokalypsa, väčšina z nás si predstaví práve ten hrôzostrašný scenár o konci sveta. Skutočná apokalypsa však nie je zameraná na udalosť zničenia, konca sveta, ale na nový začiatok. Biblická apokalypsa je vyjadrením
ponajprv smútku, že sa doposiaľ nenašiel nik, kto by mohol otvoriť knihu života, ale
následne je smútok vyradený gejzírom radosti, že prichádza Syn človeka, Ježiš Kristus, ktorý pečať knihy rozlomí a všetci, ktorí si uchovali biele rúcho, budú znovuzrodení v plnej nádhere večného života.
Prípravu, ktorá je akoby náznakom spomínaného znovuzrodenie Boha medzi
nami i v nás, začíname 1. adventnou nedeľou. Predlžujúca sa vláda tmy počas dňa
je nedostatkom svetla. Skutočnosti, že sa časť zemegule odkláňa od Slnka. Podľa
vonkajších znakov sa zdá, že aj v ľudských srdciach vyhasína život a srdce človeka sa
stáva bezútešnou pustatinou. Ako ťažko dnes hľadáme a nachádzame pravú radosť! Navzdory všetkej vonkajšej zábave ostáva srdce človeka a vnútro nenaplnené a
smutné. Presne ako v prípade Jánovho smútku.
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

1.12. (pondelok)

Féria

2.12. (utorok)

Féria

3.12. (streda) sv. František Xaverský, kňaz
4.12. (štvrtok)
sv. Ján Damascénsky, učiteľ Cirkvi
5.12. (piatok)

1. piatok v mesiaci

6.12. (sobota)

sv. Mikuláš, biskup

7.12. (nedeľa)

2. Adventná nedeľa

1. Adventná nedeľa
1. čítanie: Iz 63, 16d-17. 19de; 64, 2c-7
Kiež by si prelomil nebesia a zostúpil!
Ž 80, 2+3bc. 15-16. 18-19 Resp.: Bože,
obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme
spasení.
2. čítanie: 1 Kor 1, 3-9 Očakávame, že sa
zjaví náš Pán Ježiš Kristus.
Evanjelium: Mk 13, 33-37 Bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu.

OZNAMY
ZBIERKA
Dnes (1. adventná nedeľa) je tradičná jesenná zbierka na charitu. Za Vaše milodary
úprimne ďakujeme.
SV. ZMIERENIA
Tento týždeň je prvopiatkový, spovedáme ako zvyčajne. Ráno od 6.00 do 7.15
a večer od 17.00 do 18.30 hod. Okrem spomínaných termínov môžete využiť aj dennú spovednú službu od 9.00 do 11.30 hod.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA DECEMBER
Všeobecný: Aby narodenie Vykupiteľa prinieslo pokoj a nádej všetkým ľuďom dobrej
vôle.
Evanjelizačný: Aby rodičia boli skutočnými evanjelizátormi, ktorí budú odovzdávať
svojim deťom vzácny dar viery.
Úmysel KBS: Aby sme sa s radosťou pripravovali na narodenie Spasiteľa v našom
srdci a aby betlehemské svetlo prežiarilo temné stránky našich rodín a spoločnosti.
ADVENT SO SVÄTÝM JÁNOM PAVLOM II.
Milí priatelia, Konferencia biskupov
Slovenska pripravila projekt s názvom
Advent so svätým Jánom Pavlom II.
Nadväzuje na podobné projekty z minulosti, ktoré prebiehali počas pôstu a
adventu. Vďaka novinke bude možné
od 30. novembra 2014 (Prvá adventná nedeľa) do 1. januára 2015 získať
každý deň na e-mail myšlienku

od svätého Jána Pavla II.. Cieľom aktivity je pomôcť duchovne sa pripraviť na príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. Tí, čo sa prihlásili do projektu počas pôstu,
budú dostávať myšlienky automaticky. Pre prípadné nové prihlásenie sa je potrebné
sa registrovať na www.kbs.sk
MILODAR NA DÓM SV. ALŽBETY V KOŠICIACH
1.
Bohuznáma rodina K. 100,00 €
2.
Bohuznáma rodina K. 100,00 €
3.
Bohuznáma pani T. 20,00 €
ZBIERKA NA KATEDRÁLU
16. novembra sa v celej našej arcidiecéze konala zbierka na opravu Dómu sv. Alžbety. Prinášame Vám prehľad realizovanej zbierky v našej farnosti:
Dóm sv. Alžbety - 902,00 €
Uršulínky - 184,48 €
Krista Kráľa - 415,00 €
Jezuiti - 623,28 €
Dominikáni - 120,00 €
Seminárny kostol - 491,00 €
Sestry Vykupiteľky - Geriatria - 100,00 €
Sociálne sestry - kaplnka - 100,00 €
Kaplnka v železničnej nemocnici - 30,00 €
Spolu: 2965, 76 €
ADVENTNÝ KONCERT
12.decembra Vás Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov pozýva na Adventný koncert
do kostola Najsvätejšej Trojice. Koncert začne o 19.30 hod. Účinkujú: Marek Štrbák- organ a Juraj Peter- spev.
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, Zbrojničná 3 Vás pozýva v sobotu
6.12.2014 od 9:00 hod do 12:00 hod. na Deň otvorených dverí. V tom čase sa budete môcť stretnúť s učiteľmi, žiakmi a s absolventmi gymnázia, ktorí budú odpovedať na všetky Vaše otázky týkajúce sa štúdia na tejto škole. Budete si môcť pozrieť
priestory školy napr. triedy, laboratóriá, knižnicu, posilňovňu, umelecký ateliér, kaplnku a tiež Vám ukážeme aj náš školský internát. Na workshopoch vám priblížime
vyučovacie predmety a najrôznejšie školské a mimoškolské aktivity. Teší sa na vás
spoločenstvo.
Kancelária GTA

