
Dnes sa pozrieme na neprekonateľný vzor
ohlasovania: Ježiša. Evanjelium na Vianoce ho
nazýva „Božím slovom“ (porov. Jn 1,1). Skutočnosť,
že je Slovo, nás upozorňuje na podstatný aspekt
Ježiša: vždy je vo vzťahu, vždy vychádza, nikdy nie je
izolované. Slovo v skutočnosti existuje preto, aby sa
odovzdávalo, komunikovalo. Taký je aj Ježiš, večné
Slovo Otca smerom k nám, komunikované nám.
Kristus má nielen slová života, ale svoj život robí
slovom, posolstvom: žije teda vždy obrátený k Ot-
covi a k nám. Vždy hľadí k Otcovi, ktorý ho poslal
a pozerá na nás, ku ktorým je poslaný.

Ak sa pozrieme na jeho dni, ktoré sú opísané
v evanjeliách, vidíme, že na prvom mieste je intimita
s Otcom, modlitba, takže Ježiš vstáva skoro, ešte
za tmy, a ide sa modliť na opustené miesta (porov.
Mk 1,35; Lk 4,42), rozprávať s Otcom. Všetky dôležité
rozhodnutia a voľby robí po modlitbe (porov. Lk 6,12;
9,18). Práve v tomto vzťahu, v modlitbe, ktorá ho
spája s Otcom v Duchu, Ježiš objavuje zmysel svojho
bytia človekom, svojej existencie vo svete, pretože
On je pre nás misiou, poslaný Otcom k nám.

V tejto súvislosti je zaujímavé prvé verejné
gesto, ktoré robí po rokoch skrytého života v Na-
zarete. Ježiš nerobí veľký zázrak, nevystupuje
so senzačným posolstvom, ale zaradí sa medzi ľudí,
ktorí sa prišli k Jánovi pokrstiť. Takto nám ponúka
kľúč k svojmu pôsobeniu vo svete: vydať sa za hrieš-
nikov, byť s nami solidárny bez odstupu, v úplnom
zdieľaní života. V skutočnosti, keď hovorí o svojom
poslaní, povie, že neprišiel, „aby sa dal obsluhovať,
ale aby slúžil a dal svoj život“ (Mk 10,45). Ježiš každý
deň po modlitbe venuje celý svoj deň ohlasovaniu
Božieho kráľovstva a venuje ho ľuďom, najmä tým
najchudobnejším a najslabším, hriešnikom a chorým
(porov. Mk 1,32-39). To znamená, že Ježiš je v kon-
takte s Otcom v modlitbe a potom je v kontakte
so všetkými ľuďmi pre poslanie, katechézu, aby ich
učil o ceste do Božieho kráľovstva.

Ak si chceme jeho štýl života predstaviť
nejakým obrazom, nemáme problém ho nájsť: Ježiš
ho sám ponúka, počuli sme to, keď o sebe hovorí
ako o Dobrom pastierovi, ktorý - ako hovorí – „dáva
svoj život za ovce“ (Jn 10,11), toto je Ježiš. Byť

pastierom v skutočnosti nebola len práca, ktorá si
vyžadovala čas a veľké nasadenie, ale skutočný
spôsob života: dvadsaťštyri hodín denne žiť so stá-
dom, sprevádzať ho na pastvu, spať medzi ovcami,
starať sa o tie najslabšie. Inými slovami, Ježiš nerobí
niečo pre nás, ale daruje všetko, dáva svoj život za
nás. Jeho srdce je pastoračné (porov. Ez 34,15).
Je pastierom nás všetkých.

Ak chceme zhrnúť činnosť Cirkvi do jedného
slova, často sa používa pojem „pastorácia“. A aby
sme mohli zhodnotiť svoju pastoračnú prácu,
musíme sa porovnať so vzorom, konfrontovať sa
s Ježišom, Dobrým pastierom. Predovšetkým sa mô-
žeme pýtať sami seba: napodobňujeme ho tým,
že pijeme z prameňov modlitby, aby naše srdce bolo
v súlade s jeho srdcom? Intimita s ním je, ako naz-
načuje krásny zväzok opáta Chautarda, „dušou
každého apoštolátu“. Sám Ježiš to svojim učeníkom
jasne povedal: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“
(Jn 15,5).

Ak je človek s Ježišom, zistí, že jeho pastoračné
srdce vždy bije pre tých, ktorí sú zblúdení, stratení,
vzdialení. A naše? Ako často sa stáva, že pri ľuďoch,
ktorí sú trochu problémoví alebo ktorí sú pre nás
trochu nepríjemní, si povieme: „Veď je to jeho
problém, nech si poradí...“. Ale Ježiš to nikdy nepo-
vedal, nikdy. Naopak, šiel vždy k všetkým vylú-
čeným, hriešnikom. Obvinili ho z toho, že bol
s hriešnikmi, pretože priniesol Božiu spásu práve
hriešnikom.

V 15. kapitole Lukášovho evanjelia sme počuli
podobenstvo o stratenej ovci (porov. v. 4-7). Ježiš
hovorí aj o stratenej minci a márnotratnom synovi.
Ak sa chceme trénovať v apoštolskej horlivosti, mali
by sme mať stále na zreteli Lukášovu 15. kapitolu.
Čítajte ju často, tam môžeme pochopiť, čo je to
apoštolská horlivosť. Tam zisťujeme, že Boh sa len
neprizerá na ohradu svojich oviec a nevyhráža sa im,
aby neodišli. Naopak, ak jedna vyjde von a stratí sa,
neopustí ju, ale hľadá ju. Nehovorí: „Odišla, je to jej
chyba, jej vec!“. Pastoračné srdce reaguje iným
spôsobom: srdce pastiera trpí a srdce pastie-
ra riskuje. Trpí: áno, Boh trpí pre toho, kto odchádza,
a keď ho oplakáva, o to viac ho miluje. Pán trpí, keď
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FARSKÉ OZNAMY

TÝŽDEŇMODLITIEB
ZA JEDNOTU KRESŤANOV

18. – 25.1. 2023 bude sprevádzaný témou vy-
chádzajúcou zo Svätého písma: “Učte sa robiť
dobro, hľadajte spravodlivosť“ (Iz 1, 17).
Ekumenická bohoslužba slova bude v pries-
toroch Historickej radnice (Hlavná 59, Košice)
23.1.2023 o 18.00 hod.

SV. ŠARBEL
Túto nedeľu 22. januára o 18.00 hod. budeme
sláviť sv. omšu ku cti sv. Šarbela. Po sv. omši
budú kňazi pomazávať pútnikov olejom sv.
Šarbela.

VÝROČIE KONSEKRÁCIE KAPLNKY
SV. MICHALA

Túto nedeľu 22.1. si pripomíname 17. výročie
konsekrácie Kaplnky sv. Michala. Pri tejto
príležitosti sa bude sláviť sv. omša o 11.30 hod.

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame mládež a birmovancov na mládež-
nícku sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 26.1.
o 18.00 hod. v Dóme sv. Alžbety.
Téma: “Poď za mnou III...”

JANUÁR PRE MLADÝCH

POŽEHNANIE VIACDETNÝCH RODÍN
Desiaty rok každomesačných sv. omší za život
v Košiciach začneme oslavou viacdetných ro-
dín. Tie sú prejavom skutočnej radosti zo živo-
ta. Veľkodušné prijímanie detí je pre národ
jedinou cestu do budúcnosti. Uprostred de-

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

PRVOPRIJÍMAJÚCI • Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania v stredu 25.1. NEBUDE.

BIRMOVANCI
• Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 26.1.2023

o 18.00 hod. v Dóme sv. Alžbety.
• Stretnutia birmovancov s animátormi sa uskutočnia podľa zadelenia

do jednotlivých skupiniek.

mografickej zimy treba o to dôraznejšie opa-
kovať túto jednoduchú pravdu. Potrebujeme
spoznať viacdetné rodiny. Pomôžu nám
prelomiť predsudky i strach.
Sv. omša s požehnaním viacdetných rodín sa
bude sláviť vo štvrtok, 26. januára 2023 o 17.00
v Uršulínskom kostole v Košiciach. Naším
hosťom bude o. Bartolomej Salanci, duchovný
vo farnosti Dlhé n. Cirochou. On sámpochádza
z viacdetnej rodiny a podelí sa o svoju
skúsenosť. Sv. omša je otvorená pre všetkých.
Spoločne ďakujme Bohu za dar detí i za krásu
rodičovského poslania.

ĎAKOVNÁ SV. OMŠA
V nedeľu 29.1.2023 počas sv. omše o 10.30 hod.
v Dóme sv. Alžbety bude o. arcibiskup Bernard
ďakovať za 30 rokov svojej biskupskej služby.
Všetci sme srdečne pozvaní spolu s naším
pastierom ďakovať za milosti, ktoré nám Pán
dáva aj cez našich pastierov a prosiť o ďalšie
Božie požehnanie.

AKADÉMIA FRANCZA LISZTA
Študenti a pedagógovia Hudobnej akadémie
Franza Liszta v Budapešti vystúpia pri sv. omši
v katedrále v piatok 27.1. o 18.00 hod. a po nej
sa predstavia krátkym koncertom.

SPOLOČENSTVO
LADISLAVA HANUSA

Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára nový
ročník košického formačno-akademického
programu. Pozývame doň študentov a mla-
dých pracujúcich vo veku 18 - 30 rokov.
Program trvá od februára do mája 2023 a po-
zostáva z týždenných stretnutí v Košiciach.
Dvanásť účastníkov si spolu s moderátorom
bude prechádzať prečítané texty z oblasti
filozofie a teológie a hľadať odpovede
na otázky viery a morálky. Prihlasovanie trvá
do konca januára.
Viac nájdete na slh.sk/kosice.

26.1.
štvrtkové mládežnícke sv. omše
o 18.00 hod.
miesto: Dóm sv. Alžbety

26.1.

KKvíz - pub kvíz v Katolíckom kruhu
o 19.00 hod.
miesto: Katolícky kruh (Alžbetina 14)
téma: “V zdravom tele zdravý duch”



REPREZENTAČNÝ PLES RODÍN
KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY

Arcidiecézne centrum pre rodinu pozýva
na Reprezentačný ples rodín Košickej arcidi-
ecézy pod záštitou otca arcibiskupa Bernarda
Bobera, ktorý sa uskutoční počas Národného
týždňa manželstva 18. februára 2023 v Hoteli
Centrum v Košiciach. Cena vstupenky na oso-
bu je 45€. V cene: prípitok, večera, švédske
stoly, DJ a kultúrny program. Nebude chýbať
ani tombola.
Venujme čas svojim manželstvám a využime
príležitosť na stretnutie sa v kráse s inými
manželmi a s otcom arcibiskupom. Čas veno-
vaný spoločenstvu je požehnaný čas.

Informácie a predaj na:
curajovaadriana@gmail.com

alebo 0908 458 617.

VÍKENDOVÝ POBYT
V KŇAZSKOM SEMINÁRI

Pobyt sa uskutoční 24. - 26.02.2023 so začiat-
kom v piatok o 18.00. Je určený pre tých, ktorí
absolvovali stretnutie prvého kontaktu a sú
v maturitnom ročníku alebo po maturite.
Cieľom pobytu je získať osobnú skúsenosť
so životom v seminári. Ubytovanie a strava sú
zabezpečené v seminári.

Záujemca potvrdí účasť na:
spiritual2@kske.sk, propedeutikum@kske.sk.

Viac info nawww.kske.sk.
Okrem uvedených termínov je možnosť indivi-
duálnych stretnutí s predstavenými kňaz-
ského seminára po predchádzajúcej dohode
cez email.

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.



zdroj: Rádio Vatikán

sa vzďaľujeme od jeho srdca. Trpí pre tých, ktorí
nepoznajú krásu jeho lásky a teplo jeho objatia.

V reakcii na toto utrpenie sa však neuzatvára
do seba, ale riskuje: opúšťa deväťdesiatdeväť oviec,
ktoré sú v bezpečí, a vydáva sa za tou, ktorá chýba,
čím robí niečo riskantné a dokonca iracionálne, ale
v súlade so svojím pastoračným srdcom, ktorému je
clivo za tými, ktorí odišli; Ježiš za nimi neustále
smúti, a keď počujeme, že niekto opustil Cirkev,
čo povieme? „Nech si poradí“, nie: Ježiš nás učí
smútku za tými, ktorí odišli; Ježiš sa nehnevá ani
nemá zášť, ale veľmi smúti za nami. To je Božia
horlivosť.

A ja sa pýtam: čo my, máme podobné pocity?
Možno vnímame tých, ktorí opustili stádo, ako pro-
tivníkov alebo nepriateľov. „A čo tento? - Nie, odišiel
niekam inam, stratil vieru, čaká ho peklo...“ a my
sme pokojní. Keď ich stretávame v škole, v práci,
na uliciach mesta, prečo sa nezamyslieť nad tým,
že máme krásnu príležitosť svedčiť im o radosti
Otca, ktorý ich miluje a nikdy na nich nezabudol? Nie
preto, aby sme prozelytizovali, nie! Ale aby sme
prijali Otcovo slovo a kráčali spolu. Evanjelizácia nie
je prozelytizmus: prozelytizmus je pohanská vec,

ktorá nie je ani náboženská, ani evanjelizačná. Aj pre
nich je tu dobré slovo a je našou cťou a bremenom
niesť im to slovo, povedať im ho. Pretože Slovo, Je-
žiš, nás žiada, vždy sa priblížiť s otvoreným srdcom
ku všetkým, pretože On je taký.

Možno už dlho nasledujeme a milujeme Ježiša
a nikdy sme si nepoložili otázku, či zdieľame jeho po-
city, či trpíme a riskujeme v súlade s Ježišovým srd-
com, týmto pastoračným srdcom, blízko Ježišovmu
pastoračnému srdcu! Nejde o prozelytizmus, ako
som povedal, aby iní boli „naši“, nie, toto nie je
kresťanstvo: ide o lásku, aby boli šťastnými Božími
deťmi. Prosme v modlitbe o milosť pastoračného
srdca, otvoreného, všetkým byť nablízku, prinášať
Pánovo posolstvo a tiež cítiť túžbu po Kristovi.
Pretože náš život bez tejto lásky, ktorá trpí a riskuje,
nejde: ak my kresťania nemáme túto lásku, ktorá tr-
pí a riskuje totiž riskujeme, že budeme pásť len sami
seba. Pastieri, ktorí sú pastiermi seba samých, sú
namiesto pastierov stáda pastiermi „znamenitých“
oviec. Človek nesmie byť pastierom seba samého,
ale pastierom všetkých.

LITURGICKÝ PREHĽAD
PONDELOK
23.1. Pondelok 3. týždňa v Cezročnom období

Hebr 9, 15. 24-28
Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6
Mk 3, 22-30

UTOROK
24.1.

Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

Hebr 10, 1-10
Ž 40, 2+4ab. 7-8a. 10. 11
Mk 3, 31-35

STREDA
25.1.

Obrátenie svätého Pavla, apoštola
sviatok

Sk 22, 3-16/Sk 9, 1-22
Ž 117, 1. 2
Mk 16, 15-18

ŠTVRTOK
26.1.

Svätých Timoteja a Títa, biskupov
spomienka

2 Tim 1, 1-8/Tít 1, 1-5
Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10
Lk 10, 1-9

PIATOK
27.1.

Piatok 3. týždňa v Cezročnom období
alebo Sv. Angely Merici, panny - ľubovoľná spomienka

Hebr 10, 32-39
Ž 37, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40
Mk 4, 26-34

SOBOTA
28.1.

Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

Hebr 11, 1-2. 8-19
(Ž) Lk 1, 69-70. 71-72. 73-75
Mk 4, 35-41

NEDEĽA
29.1. 4. NEDEĽA V CEZROČNOMOBDOBÍ

Sof 2, 3; 3, 12-13
Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10
1 Kor 1, 26-31
Mt 5, 1-12a


