
Dnešná adventná nedeľa je nedeľou
radosti. Toto pomenovanie si vyslúžila podľa
vstupnej antifóny, ktorá v latinčine začína
slovom: “Gaudete!” Po slovensky: “Radujte
sa!” Je paradoxné, že práve na nedeľu radosti
počujeme evanjelium, v ktorom je Ján Krstiteľ
zatvorený vo väzení, v ktorom ho izolácia, čas
a neistá budúcnosť nútia premýšľať a pre-
hodnocovať. Tento čas reflexie priviedol
Pánovho predchodcu k pochybnosti, či sa vte-
dy pri jordánskych brehoch nepomýlil a či jeho
ohlasovanie nebolo márne. Mohli by sme
pokojne povedať, že Krstiteľ zažíva životnú
krízu, ktorá otriasa všetkým, čomu veril a čo-
mu oddal svoj život.

Koľkokrát sme aj my rôznymi životnými
situáciami preskúšaní v dôvere? Koľkokrát
aj my musíme čeliť pochybnosti, či to, čo robí-
me, čomu veríme a do čoho investujeme to
najvzácnejšie, čo máme, svoj čas a srdce, má
vôbec zmysel?! Ktorá matka či otec, učiteľ či
kňaz, sudca, lekár alebo predavačka si zoči-
voči ľudskej ľahostajnosti či nepochopeniu
druhého nepoložil otázku: "Má to vôbec zmy-
sel? Načo sa snažiť, keď v momente prvých
malých úspechov prichádza hŕba jóbových
správ a všetko ako keby hynie a stráca sa pred
očami?” Tieto otázky si kládol aj Ján Krstiteľ.
Len čo sa začal radovať z toho, že ľudia
nachádzajú cestu pokánia a Mesiáš už nie je
len predmetom zbožných modlitieb a túžob
ale reality, skončí vo väzení a v rukách šia-
lenca. Ján však neostal len pri lamentácii a svo-
je trápenie otvára pred svojimi učeníkmi. Tí si

to nenechávajú pre seba, ale utekajú k Ježi-
šovi, aby od neho dostali odpoveď pre svojho
učiteľa.

Evanjelium nám dnes teda ponúka cestu
duchovnej radosti, hlbšej, stabilnejšej a oveľa
trvácnejšej, ako tej svetskej. Pán nám dáva
bratov a sestry, priateľov a známych, rodinu
veriacich, aby sme sa v čase duchovného
väzenia, v zajatí neistôt a trápení, s nimi delili
o svoje bolesti. Oni sú potom tými, ktorí
svojou modlitbou a blízkosťou prednášajú
naše bremená Ježišovi, aby od neho obdržali
to, čo nám pomôže prinavrátiť vnútorný pokoj
a radosť, hoci navonok sa situácia vôbec
nezlepšila ani nezmenila.

Ján sa z väzenia už nikdy nedostal, ba do-
konca v ňom našiel svoju smrť, no to, čo bolo
jadrom jeho vnútornej sily a pokoja, bolo
uistenie Ježiša, že všetko, čo je v Božej réžii,
prináša svoje ovocie.

Boris Byčánek
farský vikár
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FARSKÉ OZNAMY

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 - 15.12.2022.
So sebou si môžete vziať lampáše.

RORÁTNE SV. OMŠE
V SEMINÁRNOM KOSTOLE

Rorátna sv. omša v seminárnom kostole bude
13.12.2022 o 6:00 hod.

CHARITATÍVNY BENEFIČNÝ
KONCERT

V nedeľu 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.

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame mládež a birmovancov na mládež-
nícku sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 15.12.
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.

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

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

PRVOPRIJÍMAJÚCI

• Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania pokračuje v stredu 14.12.
na sv. omši o 17:00 hod. v Kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici.

• Po sv. omši bude pre deti mesačné veľké stretko na Gymnáziu
sv. Tomáša Akvinského ako aj stretnutie pre rodičov s hosťom.

BIRMOVANCI

• Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 15. decembra
2022 o 18:00 hod. v Dóme sv. Alžbety.

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

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

6:00-7:00/17:00-18:00.
Od 19.12.2022 do 8.1.2023 denná spovedná
služba NEBUDE fungovať.

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
• Nedeľa 18.12. 14:00 - 16:00 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.

VIANOČNÉ OPLÁTKY
V sakristii si môžete zakúpiť vianočné oplátky.
Cena: 1,50€.

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.

DOD NA GKM
Gymnázium sv. Košických mučeníkov je kato-
lícke gymnázium, ktoré má viac ako 20 ročnú
tradíciu. Poskytuje všeobecné vzdelávanie
a ponúka možnosť profilovať sa v IT vetve
alebo v štandardnej vetve. Pre záujemcov or-
ganizuje Deň otvorených dverí dňa 30.01.2023.

Viac informácií na webovej stránke
gym.gkmke.sk.

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.

PONUKA DUCHOVNÝCH CVIČENÍ
Do pozornosti dávame ponuku duchovných
cvičení na tému: “Nebo” - dôvod mojej existen-
cie v “Dome pútnika CBM”.
Exercitátor: Piotr Lasota SAC
Termíny:

• 27. - 29.1.2023 (pre každého)
• 10. - 12.2.2023 (pre manželské páry)
• 24. - 26.2.2023 (pre každého)

Kontakt:
cbm.pallotini@gmail.com, 0918 950 124

PONUKA KNIHY - OKNO A ZRKADLO
Zakúpiť si môžete novú knihu - inšpirácia pre
homíli na rok A OKNO A ZRKADLO.
Cena: 15€.
Objednávanie na adrese:
oknoazrkadlo@gmail.com.
Ukážky z knihy: www.fabiananton.sk.



DETSKÉ OKIENKO
V nedeľnom evanjeliu
čítame, ako posiela Ján
Krstiteľ svojich učeníkov
za Ježišom, aby sa
presvedčili, že je ten,
ktorého čakali. Dokážete
nájsť cestu bludiskom
k Ježišovi?

LITURGICKÝ PREHĽAD
PONDELOK
12.12.

Pondelok po 3. adventnej nedeli
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej
ľubovoľná spomienka

Nm 24, 2-7. 15-17d
Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9
Mt 21, 23-27

UTOROK
13.12.

Svätej Lucie, panny a mučenice
spomienka

Sof 3, 1-2. 9-13
Ž 34, 2-3. 6-7. 17-18. 19+23
Mt 21, 28-32

STREDA
14.12.

Svätého Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

Iz 45, 6c-8. 18. 21d-25
Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14
Lk 7, 19-23

ŠTVRTOK
15.12. Štvrtok po 3. adventnej nedeli

Iz 54, 1-10
Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b
Lk 7, 24-30

PIATOK
16.12. Piatok po 3. adventnej nedeli

Iz 56, 1-3b. 6-8
Ž 67, 2-3. 5. 7-8
Jn 5, 33-36

SOBOTA
17.12. Sobota po 3. adventnej nedeli

Gn 49, 1-2. 8-10
Ž 72, 1-2. 3-4b. 7-8. 17
Mt 1, 1-17

NEDEĽA
18.12. ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Iz 7, 10-14
Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6
Rim 1, 1-7
Mt 1, 18-24


