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BLAHOŽELANIE
V mene Mons. Františka Šándora, kaplánov a všetkých našich farníkov vyslovujeme
úprimné blahoželanie vokálnemu súboru Gregoriana, ktorý si v týchto dňoch pripomína 10. výročie svojho založenia. Súboru želáme veľa síl, chuti, inšpirácie
a kreativity. Nech Vás, Vašich drahých i Vaše úsilie žehná náš Pán, Ježiš Kristus.
PREDADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA
Dňa 13. decembra o 9:00 sa uskutoční predadventná duchovná obnova u Jezuitov.
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DUCHOVNÁ PRÍPRAVA PRED REFERENDOM

Náš prezident ohlásil dátum referenda o ochrane manželstva a rodiny na 7. februára
2015. Hoci len s troma otázkami, bude to hlasovanie o veľkých hodnotách. Spojme
sa vo vytrvalej modlitbe za našu odvahu, za prebudenie Slovenska, za úspech
v referende, za ochranu pred šíriacimi sa bludmi.
Modlitba za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou
Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho ktoré má v tebe počiatok.
a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok.
Nech dobro triumfuje nad ľudskou bezmocTy si stvoril človeka na svoj obraz.
nosťou a nad nebezpečenstvami súčasnej civiStvoril si ho ako muža a ženu,
lizácie, ktorá neraz odmieta chrániť
aby obidvaja v celoživotnej jednote
a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny.
tela a srdca plnili svoje poslanie
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
a tak verne zobrazovali tvoju lásku.
Nihil obstat: Mons. Gabriel Ragan
Ty si v manželskom zväzku muža a ženy
Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, pomocnaznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu.
ný biskup
S otcovskou láskou chráň dielo,
ABÚ Košice Prot. č. 105/14; 10.2.2014

NIE 7x, ALE 77x (dokončenie z 1.s.)
„hnev spravodlivý“. Žalmista napíše: „Hneváte sa, ale nehrešte; uvažujte vo svojom
srdci, rozjímajte na svojich lôžkach a upokojte sa. Obetujte pravú obetu a dôverujte
Pánovi.“ (Ž 4, 5-6) Jedná sa o hnev, ktorý cítime voči neprávostiam a zlu ako takému. Takýto hnev je nie len povolený, ale dokonca akosi povinný. Vždy však musíme
kresťanskou láskou milovať konkrétneho človeka. Tak sa k nám samým správa Boh,
tak sme pozvaní s jeho pomocou sa k sebe navzájom správať aj my. Ako vidíme, odpustenie nikdy nestratilo na aktuálnosti. Ak sme my sami urobili pre zmierenie
s naším blížnym všetko čo sme urobiť mohli a nie z našej viny sa nám to nepodarilo,
potom môžeme pristúpiť k sviatostiam, vždy pripravení k zmiereniu a odpusteniu.
Zlosť a snaha o pomstu nám nikdy neprinesie do srdca to, čo nám tam prinesie snaha o odpustenie a zmierenie, a to je pokoj.
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.

NIE 7x, ALE 77x
Milí čitatelia, chceme sa Vám poďakovať za to, že ste vyjadrili záujem o rubriku
Otázka – odpoveď. Do redakcie nám prišla otázka od jedného nášho farníka, ktorá
sa stala podnetom aj pre úvodné zamyslenie. Na otázku odpovedal a zamyslenie
nám dnes ponúka cirkevný sudca Juraj Jurica.
Otázka: „Sklamal a ublížil mi blízky človek. Odpustila som mu, ale on neprejavil
o zmier záujem a dialóg odmieta. Môžem pristupovať ku sv. zmierenia a k Eucharistii?
Odpoveď: Otázka odpustenia je v evanjeliu veľmi dôležitá. Sám sv. Peter pristúpil k Pánu Ježišovi s otázkou: "Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa
proti mne prehreší? Azda sedem ráz?" a božský Učiteľ odpovie: „Hovorím ti: Nie
sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz“ (Mt 18, 21-22). To znamená, že máme odpustiť vždy. Dôležitou súčasťou odpustenia je však zmierenie.
Je však ťažké odpustiť niekomu, kto o odpustenie vôbec nežiada a po zmierení
ani netúži. Aj milosrdný otec v evanjeliovom podobenstve sa zmieri so svojím márnotratným synom až vtedy, keď si on sám uvedomil svoju chybu, vrátil sa domov
a povedal: „Otče, zhrešil som...“ (Lk 15, 21). Otec však nikdy neprestal svojho syna
milovať. Keď nás náš Spasiteľ pozýva odpustiť a dokonca „milovať svojich nepriateľov a dobre robiť tým, čo nás nenávidia“ (Lk 6, 27), neznamená to, že máme niečo
predstierať alebo voči nim cítiť tie isté emócie ako voči tým, čo nás milujú. Samotná
kresťanská láska ako taká nie je emócia. Je to rozhodnutie, že sa budem správať určitým - dobrým - spôsobom. Dokonca, že budem milovať aj niekoho, kto si to snáď
ani nezaslúži (Mt 5, 46). Je to úmysel nereagovať na zlo zlom, ale reagovať dobrom.
Nie je však vôbec dôvod si nahovárať, že ten, kto je zlý a kto mi ubližuje, je dobrý.
Nemusíme a nesmieme zatvárať oči pred zlom. My sa však máme vždy snažiť správať
ku všetkým ľuďom s láskou preto, lebo je to dobré pre náš vlastný duchovný život.
Lebo my sami sa snažíme zabrániť tomu, aby si zloba, pomsta a nepokoj našli miesto v našom srdci. Evanjelium nás nikdy nežiada o nemožné. Možno nie je pre nás
dnes možné sa s našimi nepriateľmi spolu naobedovať, ale za to sa za nich môžeme
stále modliť. Nie každý hnev je tak hriechom. Biblia dokonca pozná aj termín
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

8.12. (pondelok) Nepoškvrnené počatie Pan-

2. Adventná nedeľa
1. čítanie: Iz 40, 1-5. 9-11 Pripravte cestu
Pánovi
Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14 Resp.: Ukáž
nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám
svoju spásu.
2. čítanie: 2 Pt 3, 8-14 Očakávame nové
nebo a novú zem
Evanjelium: Mk 1, 1-8 Vyrovnajte chodníky
Pánovi

ny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok
9.12. (utorok)

Féria

10.12. (streda)

Féria

11.12. (štvrtok)

Féria

12.12. (piatok)

Féria

13.12. (sobota) sv. Lucia, panna a mučenica
14.12. (nedeľa)

3. Adventná nedeľa

SV. ZMIERANIA A POMAZANIA CHORÝCH V URŠULÍNSKOM KOSTOLE
Vysluhovanie sv. zmierania v kostole sv. Michala spojené s udeľovaním sv. pomazania chorých (pri sv. omši o 15.45) bude v piatok, 12. decembra od 15.00.
MILODAR NA DÓM SV. ALŽBETY V KOŠICIACH
Bohuznámi obetovali na Dóm sv. Alžbety 20, 20 €. Ďakujeme.
ZIMNÉ KÁNTROVÉ DNI
Zimné kántrové dni sú v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah
kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín,
pokoj a spravodlivosť vo svete.

SV. OMŠE NA SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE
Dóm sv. Alžbety: 6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 15.00, 18.00
Krista Kráľa: 7.00, 16.00; Uršulínky: 8.00, 14.45; Sociálne sestry: 8.00

4 DARY
Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice Vás pozýva na Adventný večer slova a hudby s názvom 4 dary, ktorý pripravila Poetica musica 2. decembra
o 18.00 hod. v aule Teologickej fakulty na Hlavnej ulici v Košiciach. Vstupné je dobrovoľné.

SV. OMŠE V NEDEĽU V KAPLNKE SV. MICHALA
Dekrétom Mons. Bernarda Bobera bola pastorácia komunity anglicky hovoriacich
veriacich našej farnosti pridelená vdp. R. Lapkovi (agenda nahlasovania krstov, sobášov atď. zostáva aj naďalej farskej kancelárii našej farnosti). Jednou z kompetencií
jemu patriacich v súvislosti s týmto menovaním je aj celebrovanie nedeľných sv. omší, ktoré budú v pravidelnom čase o 9.00 hod. v Kaplnke sv. Michala. Sv. omša pre
komunitu UPC sa presúva na 10.00 hod.

DVOJPOTULKA 6. – 7. DECEMBER
Pozývame vás na Dvojpotulku na tému: DÓM SV. ALŽBETY. V sobotu vám ukážeme
to najzaujímavejšie z interiéru katedrály. V nedeľu to najpozoruhodnejšie z jej exteriéru. Začiatok pred vedeckou knižnicou (Hlavná 10). V sobotu o 9:00, 10:30,
11:00, 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00. 16:00 po maďarsky. V nedeľu po slovensky
o 9:00, 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00. POZOR: 14:30 interiér+ exteriér - sprevádza Betka Czimová. Viac: www.potulka.sk

NAHLÁSENIE SPOVEDANIA CHORÝCH PRED VIANOČNÝMI SVIATKAMI
Už tradične Vám dávame do pozornosti možnosť vysluhovania sv. zmierenia pre tých
veriacich, ktorí sú imobilní alebo z vážnych dôvodov nemôžu prísť osobne na sv.
spoveď do kostola. Im je adresovaná ponuka prijať sv. zmierenia priamo vo svojom
príbytku. Táto ponuka sa týka veriacich, ktorí bývajú na území našej farnosti. Keďže
počas leta bola zriadená nová farnosť na Kalvárii, v prípade, žeby veriaci bývali na
území novozriadenej farnosti, je potrebné sa obrátiť na bratov saleziánov
s požiadaním o vyslúženie sviatosti. Prosíme veriacich, resp. ich príbuzných, aby záujemcov o prijatie sv. zmierenia nahlásili v našej farskej kancelárii na Hlavnej ulici č.
26 do 12. DECEMBRA buď osobne alebo na tel. čísle: 055/6221555 v úradných
hodinách alebo mailom na adrese: dom@rimkat.sk. Žiadame Vás, aby ste nevolali
na zaopatrovací mobil. Bližšie informácie o spôsobe a čase vysluhovania sv. zmierenia Vám prinesieme v oznamoch na sv. omšiach, ako aj v Alžbetinom liste distribuovanom na 3. adventnú nedeľu.

P15
Národné stretnutie mládeže P15 sa bude konať od 31. júla do 2. augusta 2015 v
Poprade. Po dohode s našimi otcami biskupmi sme sa rozhodli, že NSM budeme
pre vás organizovať nielen počas Svetových dní mládeže, ako tomu bolo minulý rok,
ale aj samostatne. Dôkazom toho je práve P15-tka, ktorá bude zároveň slúžiť ako
pozvánka do Poľska, kde budú v roku 2016 prebiehať Svetové dni mládeže.
Motto stretnutia, ktoré pre mladých vybral na tento rok Svätý Otec František, je
"Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." (Mt 5,8). Práve ním je inšpirovaná aj ročná duchovná príprava na P15 "Čistý rok", ako aj samotný program
NSM.
Čistý rok môžeme spolu prežívať aj prostredníctvom našej webovej stránky, kde už
odteraz nájdete skvelé materiály o čistote. Tie môžu byť inšpiráciou pre animátorov, katechétov no aj každého návštevníka stránky, ktorý vo svojom srdci túži poznať
a žiť túto čnosť.
Viac informácií, registrácia, cena a program na webe: narodnestretnutiemladeze.sk

OZNAMY

