
Minulú nedeľu od nás evanjelium
žiadalo bdelosť, schopnosť aby sme
dokázali prijať Pána Ježiša v sláve a dnes
sme pozvaní, aby sme túto udalosť vedeli
prijať prostredníctvom slov Jána Krsti-
teľa: „Obráťte sa, lebo sa priblížilo Božie
kráľovstvo.“

Pre všetkých kresťanov je na začiatku
evanjelií Ján Krstiteľ, predchodca Pána
Ježiša v živote aj v smr-
ti. On v sebe zahŕ-
ňa Starý zákon a pre-
pája ho s Novým, vyka-
zuje jednotu medzi
tým, čo hovorí a káže,
s tým, čo žije. Ján nás
pozýva pripraviť cestu
Pánovi, preto sa sám
vydáva na púšť. Načú-
va Bohu a bez váhania
uskutočňuje jeho slo-
vo. Takto svojím živo-
tom opäť dáva zažiariť
prorokovanu, ktoré v jeho dobe už dlhé
stáročia v Izraeli nebolo prítomné.

Vyznanie hriechov je prvým krokom
na ceste k obráteniu. Len keď naozaj
úprimne oľutujeme a vyznáme svoje
pády, môžeme pristúpiť ku krstu odpus-
tenia, ktorý udeľuje Ján. Záruka účinnosti
tohto ponorenia do vôd Jordánu tkvie

v plodoch pokánia. Nejestvuje nič horšie,
ako vytvoriť z rituálov záruku spásy. Pre-
to Ján Krstiteľ veľmi ostro kritizuje tých,
ktorí si myslia, že rituálom sa mô-
žu vyhnúť opravdivému stretnutiu s Pá-
nom: „Hadie plemeno, kto vám ukázal,
ako uniknúť budúcemu hnevu!? Prinášaj-
te teda ovocie hodné pokánia! Nenaz-
dávajte sa, že si môžete povedať: ‚Naším

otcom je Abrahám!‘ –
lebo vravím vám: Boh
môže Abrahámovi
vzbudiť deti aj z týchto
kameňov.“

Na záver dnešného
úryvku dáva Ján do sú-
vislosti obrátenie a prí-
chod Mesiáša, ktorým
je Ježiš. Celý čas Ježiš
koná v Duchu, ktorý je
láskou a odpustením
hriechov. Pánov prí-
chod sa odohrá v Du-

chu, v ktorom nás tu na zemi volal k obrá-
teniu a požadoval od nás, aby sme si
nechali odpustiť hriechy. Túžime však
po tomto Pánovom príchode natoľko, že
sme ochotní prinášať ovocie svojho
obrátenia? Plody lásky, ktorá nikdy
neskončí?

Enzo Bianchi, Hlásaj slovo
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FARSKÉ OZNAMY

ZBIERKA NA CHARITU
• Dóm sv. Alžbety - 955,00€
• Uršulínky - 428,00€
• Krista Kráľa - 727,00€
• Jezuiti - 507,91€
• Seminár - 274,85€

Spolu: 2 892,76€
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

POĎAKOVANIE
Počas prvej adventnej nedele sa po sv. om-
šiach v našich chrámoch uskutočnil predaj ad-
ventných kalendárov a perníkov, ktoré pripra-
vili mladí našej farnosti. Výťažok 1049€, ktorý
sa vyzbieral, bude použitý na pastoračné
aktivity zamerané na mládež v našej farnosti.
Za všetkých darcov aj dobrovoľníkov bola 29.
11. 2022 o 6:00 hod. odslúžená sv. omša. Týmto
spôsobom sa chceme poďakovať za Vašu
štedrosť a modlitby. Kaplán Boris.

RORÁTNE SV. OMŠE
Od pondelka do piatku 16.12. slávime rorátne
sv. omše o 6:00 hod. v katedrále. Rorátne sv.
omše za sprievodu latinského spevu budú
vždy od pondelka do soboty. So sebou si vez-
mite lampáše.

MLÁDEŽNÍCKE RORÁTNE SV. OMŠE
V adventnom období budú štvrtkové mládež-
nícke omše rorátnymi - 8.12. a 15.12.
So sebou si môžete vziať lampáše.

RORÁTNE SV. OMŠE
V SEMINÁRNOM KOSTOLE

Rorátne sv. omše v seminárnom kostole budú
6. a 13.12.2022 o 6:00 hod.

KURZ TARZÍCIUS
Miništrantské stretko bude v pondelok 5.12.
o 16:30 hod. na fare (Hlavná 26, 1. poschodie).
Vítaní sú všetci chlapci, ktorí majú záujem o mi-
ništrantskú službu alebo prehĺbenie svojich
miništrantských vedomostí.

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

PRVOPRIJÍMAJÚCI
• Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania pokračuje v stredu 7.12.

na sv. omši o 17:00 hod. v Kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici.

BIRMOVANCI

• Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 8. decembra
2022 o 18:00 hod. v Dóme sv. Alžbety.

• Stretnutia birmovancov s animátormi sa uskutočnia podľa zadelenia
do jednotlivých skupiniek.

MIKULÁŠSKY K-KVIZ
V utorok 6.12. o 19:00 hod. pozývame mladých
na mikulášsky K-Kviz, ktorý bude v Sloven-
skom katolíckom kruhu na Alžbetinej 14.
Príďte si otestovať znalosti našich aj zahra-
ničných adventných a vianočných tradícií.

PRIKÁZANÝ SVIATOK
NEPOŠKVRNENÉHO

POČATIA PANNYMÁRIE
Vo štvrtok 8.12. slávime prikázaný sviatok Ne-
poškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše
v tomto dni budú nasledovne:
• Dóm sv. Alžbety: 6:00 (rorátna), 7:00,

8:00, 11:30, 15:00 a 18:00 hod. (rorátna)
• Uršulínsky kostol: 8:00 a 15:45 hod.
• Kostol Krista Kráľa: 7:00 a 17:00 hod.

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame mládež a birmovancov na mládež-
nícku sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 8.12.
o 18:00 hod. v Dóme sv. Alžbety.
Téma: Mariánska katechéza.

ADVENTNÉ BIBLICKÉ VEČERY
V “KRUHU”

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na ad-
ventné biblické večery. Touto iniciatívou chce-
me skrze Bibliu hlbšie preniknúť do posolstva
adventného času.

7. 12. "Ján Krstiteľa a Ježiš" -
Dp. Juraj Feník

13. 12. "Judita a Mária" -
Dp. Dušan Demjanovič

MARIÁNSKA AKADÉMIA
V SEMINÁRNOM KOSTOLE

Seminaristi a predstavení Kňazského seminára
sv. Karola Boromejského v Košiciach vás sr-
dečne pozývajú na Mariánsku akadémiu do Se-
minárneho kostola sv. Antona Paduánskeho,
ktorá sa uskutoční na slávnosť Nepoškvr-
neného počatia Panny Márie 8.12. o 16:30 hod.



Program začne sv. omšou o 16:30 hod., ktorú
bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, košický
pomocný biskup. Po sv. omši bude nasledovať
mariánske pásmo, počas ktorého sa nám
prihovorí doc. Juraj Feník, biblista prednáša-
júci na TF KU a spevom ho skrášli známa
speváčka Hanka Servická.

DARUJ ŠTEDRÚ VEČERU -
OZ DOBRÉ RRDCA

OZ Dobré srdce - Good heart organizuje
od 1.12.2022 do 6.1.2023 vianočnú zbierku
Daruj štedrú večeru. Cieľom je pripraviť pre ro-
diny v núdzi pokojnejšie a radostnejšie Viano-
ce. Pomôžte pomáhať tým najzraniteľnejším
a darujte štedrú večeru osamelým mamičkám
a ich deťom. Vašich 5 € nasýti na Vianoce jed-
ného člena rodiny. Prispieť môžete na webo-
vej stránke www.ozdobresrdce.sk kliknutím
na tlačidlo Daruj štedrú večeru alebo na účet
SK58 8330 0000 0020 0164 5168.

Vaše dary pomôžu rodinám ako je Evkina.
Je mamkou piatich detí, troch chlapcov:
Lukáša (18), Maťka (12) a Ondríka (9) a dvoch
dievčat: Katky (15) a Zuzky (4). Keď čakala
posledné dieťaťko, jedného dňa zazvonil tele-
fón so zlou správou. Otecko sa domov z práce
nevrátil. Postihla ho cievna mozgová príhoda.
Obrovskú ranu nesie rodinka statočne. Deti
veľmi pomáhajú mamke, výborne sa učia. Kaž-
dý si starostlivo plní svoje povinnosti a venuje
sa aj najmladšej sestričke. Okrem bolesti zo
straty milovaného ocka sa trápi rodina aj s ma-
teriálnym nedostatkom. Na hračky a darčeky
neostáva. Deti sú však skromné a ani netúžia
po najnovšom mobile alebo značkových ve-
ciach.

Podporte osamelé matky a ich rodiny ešte
dnes a darujte im štedrú večeru! Za podanú
ruku tým, ktorí nedokážu kráčať sami, zo srdca
ďakujeme.

PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE
Pred sviatkami spovedáme ako obvykle ráno
aj večer pred sv. omšou.:

6:00-7:00/9:00-11:30/17:00-18:00.

Spovedanie za účasti viacerých kňazov bude:
Dóm sv. Alžbety

• Sobota 17.12. 15:00 - 18:00 hod.
• Nedeľa 18. 12. 13:30 - 18:00 hod.

Krista Kráľa
• Sobota 17.12. 15:00 - 18:00 hod.

Od 19.12.2022 do 8.1.2023 denná spovedná
služba dopoludnia fungovať nebude.

SV. OMŠA ZA DARCOV ORGÁNOV
Na 4. adventnú nedeľu 18.12. počas sv. omše
o 10:30 hod. budeme ďakovať za všetkých
zosnulých darcov orgánov, ktorí svojím dar-
covstvom umožnili iným žiť.

CHARITATÍVNY BENEFIČNÝ
KONCERT

V sobotu 11. decembra sa v kostole sv. Antona
Paduánskeho o 18:00 hod. Uskutoční Ad-
ventný benefičný koncert na podporu ma-
mičiek s deťmi v núdzi. Záštitu nad podujatím
prevzal predseda KBS Mons. Bernard Bober,
košický arcibiskup - metropolita. Medzi inými
účinkujúcimi vystúpi aj náš mladežnícky zbor
ADur.

FARSKÝ KALENDÁR 2023
A PAMÄTNÁ KNIHA NÁVŠTEVY

SV. OTCA
Ponúkame na predaj nástenný farský kalendár
na rok 2023 (10€) a knihu na pamiatku návštevy
Svätého Otca v Košiciach - Stretnutie mladých
so Svätým Otcom Františkom (10€).
Zakúpiť si ich môžete vzadu v katedrále
v miestnosti pre sprievodcovskú službu.

PONUKA SUVENÍROV A PUBLIKÁCIÍ
NAŠEJ FARNOSTI

Ponúkame Vám suveníry a publikácie našej
farnosti:
• pamätná zberateľská bankovka - suvenír -

vydaná z príležitosti návštevy Sv. Otca
v Košiciach: Milodar 5€,

• likér sv. Alžbety z lupeňov ako aj likér
sv. Urbana,

• Kniha zamyslení z Rádia Lumen dp.
Jozefa Kozáka: 8€.

Všetky nami uvedené sumy za suveníry
predstavujú odporúčané milodary, ktoré budú
použité na podporu a prevádzku Farnosti sv.
Alžbety.
V prípade záujmu o akýkoľvek suvenír
kontaktujte:
• tomas.harbulak@domsvalzbety.sk,
• 0905 922 099.



LITURGICKÝ PREHĽAD
PONDELOK
5.12. Pondelok po 2. adventnej nedeli

Iz 35, 1-10
Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14
Lk 5, 17-26

UTOROK
6.12.

Utorok po 2. adventnej nedeli
alebo Svätého Mikuláša, biskupa
ľubovoľná spomienka

Iz 40, 1-11
Ž 96, 1-2. 3+10ac. 11-12a. 12b-13
Mt 18, 12-14

STREDA
7.12.

Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

Iz 40, 25-31
Ž 103, 1-2. 3-4. 8+10
Mt 11, 28-30

ŠTVRTOK
8.12.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie
PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ

Gn 3, 9-15. 20
Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4
Ef 1, 3-6. 11-12
Lk 1, 26-38

PIATOK
9.12.

Piatok po 2. adventnej nedeli
alebo Svätého Jána Diega Cuauhtlatoatzina
ľubovoľná spomienka

Iz 48, 17-19
Ž 1, 1-2. 3. 4+6
Mt 11, 16-19

SOBOTA
10.12.

Sobota po 2. adventnej nedeli
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej
ľubovoľná spomienka

Sir 48, 1-4. 9-11
Ž 80, 2ac+3bc.
Mt 17, 10-13

NEDEĽA
11.12. TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

Iz 35, 1-6b. 10
Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10
Jak 5, 7-10
Mt 11, 2-11

DETSKÉ
OKIENKO

V nedeľnom
evanjeliu čítame

o Jánovi
Krstiteľovi. Ako
sa pripravoval

na príchod Pána
Ježiša? Čo robil?

Ako žil?
Dokážete na
týchto dvoch

obrázkoch Jána
Krstiteľa nájsť 7

rozdielov?


