Dobrovoľný príspevok na vydávanie: 0,07€

01/20 – 12.01.2020

Správne vykročiť...

Vstúpili sme do nového kalendárneho
roka. Mnohí s novoročnými predsavzatiami
a s množstvom očakávaní. Posnažme sa
uzavrieť kapitolu roku 2019 a hľaďme pred
k tomu, čo nám prinesie rok 2020. Zbytočným sa obzeraním za vecami, ktoré už
nevrátime a ani nemôžeme zmeniť, strácame drahocenný čas, ktorý máme využiť
tu a teraz v láske k druhým.
Pred nami je čas, ktorý máme v sile
Ducha Svätého využiť na konanie dobra.
Je to častokrát ťažké, keď sme volaní z každej strany dávať a obetovať seba, no na
druhej strane sa nám lásky z tohto sveta
vo forme odpustenia, obety a darovania
nedostáva.
Preto i dnes môžeme čerpať z nekonečného zdroja praktickej lásky, ktorá sa nám
pred vyše dvetisíc rokmi konkrétne zjavila.
Sviatok Zjavenia Pána, či nedeľa Krstu Krista Pána - Bohozjavenie - Teofánia, nám
ponúkajú obraz Ježiša, ktorý sám prichádza

k zdegradovanej ľudskosti, na
samé dno človeka, čo nám
symbolicky ukazuje autor
evanjelia, keď sa Ježišov krst
odohráva na mieste, ktoré je
najnižšie položeným miestom
na planéte, ktorého sa môžeme ľudskou nohou dotknúť,
aby nám ukázal, že Boh je
tým prvým aktívnym vo
vzťahu Boh-človek, ktorý nám
dá schopnosť pozdvihnúť
našu ľudskosť smerom k nebu.
Evanjelium hovorí o otvorenom nebi, z ktorého zaznieva Boží hlas. Ty si môj
milovaný Syn, v tebe mám
zaľúbenie. Slovo, ktoré slovenský preklad Biblie označuje
ako „otvorené“ nebo, je možné
lepšie preložiť ako „roztrhnuté“ nebo. Tento výraz sa
v evanjeliu použĳe iba trikrát
a to v zmysle niečoho, čo sa
roztrhne natoľko, že to už nie
je možné zošiť, či zatvoriť.
Práve sviatky Bohozjavenia, nám teda ukazujú zdroj, z ktorého
môže každý človek neobmedzene čerpať.
Medzi Bohom a človekom už viac nie je
hranica. Tá sa príchodom Božieho Slova,
ktoré sa stalo telom, navždy zmazala, či
roztrhla. Nekonečný zdroj Božej milosti,
ako aj Božej perspektívy ľudskosti, ktorá
sa naplno zrealizovala v Slove medzi ľuďmi,
nám dáva znova a znova schopnosť načerpať a dávať svoj život. Je iba na každom
z nás, kde sa chce ocitnúť a kam upriamiť
svoj zrak. Či na zem neschopnosti alebo
na nebo, ktoré povoláva stať sa Božím
synom-dcérou.
Prosme spoločne Láskavého Otca, aby
Kristovo Synovstvo, o ktorom Otec svedčí,
pomohlo aj nám, v nastávajúcom roku,
stávať sa stále viac a viac Božím synom,
či dcérou. Ale to je možné iba tak, že prĳmem všetkých okolo seba, za bratov a sestry ako nám to ukázal Boží Syn.

Farské oznamy
Zbierka na pomoc rodinám po výbuchu plynu v Prešove zo dňa 29. 12. 2019
Dóm sv. Alžbety
2 557,00 €
Uršulínky
1 358,00 €
Krista Kráľa
725,00 €
Seminár
1 355,12 €
Dominikáni
1 010,74 €
Jezuiti
1 230,00 €
Geriatria
250,00 €
Spolu
8 485,86 €
Zbierka na charitu zo dňa 1. 12. 2019
Dóm sv. Alžbety
326,00 €
Uršulínky
408,00 €
Krista Kráľa
390,50 €
Seminár
599,35 €
Dominikáni
268,98 €
Jezuiti
660,00 €
Arcidiecézna charita
55,88 €
Železničná nemocnica
20,00 €
Geriatria
130,00 €
Spolu
2 858,71 €
Zbierka na výstavbu kúrenia v kostole
Uršulínok
Dnes sa koná v kostole Uršulínok
pravidelná mesačná zbierka na výstavbu
kúrenia v tomto kostole. Za vašu štedrosť
vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Pravidelná zbierka - Pastorácia mládeže ACM/UPC
Na budúcu nedeľu, 19.1.2020 sa uskutoční pravidelná celodiecézna zbierka na Pastoráciu mládeže ACM/UPC. Touto zbierkou
môžeme podporiť projekty, ktoré duchovne
i hodnotovo napomáhajú výchove mládeže
na základných, stredných i vysokých
školách prostredníctvom arcidiecézneho
centra pre mládež a univerzitných pastoračných centier. Úprimné Pán Boh zaplať
za vaše milodary.
Poďakovanie za pomoc prostredníctvom zakúpenia vianočných oplátok
Farnosti Slivník a Kamenica nad Cirochou vám týmto ďakujú za pomoc pri realizovaní ich farských aktivít. Konkrétne vo
farnosti Slivník sme pomohli sumou 850€
k splateniu dlhu za rekoštrukciu orgánu a
farnosti Kamenica nad Cirochou sme pomohli sumou 1700€ na zaplatenie rekonštrukcie okolia farského chrámu. Všetkým
štedrým darcom, ktorí kúpou vianočných
oplátok pomohli Božiemu dielu vyprosujeme hojnosť milostí, požehnania a ochrany
Panny Márie v novom roku 2020.

Reprezentačný ples rodín
Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach pozýva na Reprezentačný ples rodín,
ktorým vyvrcholí Národný týždeň manželstva v Košickej arcidiecéze. Ples sa uskutoční
15. februára 2020 od 19∶00 hod. v Košice
Hoteli na Moldavskej ceste. Tanečný program a dobrú zábavu zabezpečí vynikajúca
skupina Akcent. Nebude chýbať ani dobré
jedlo a štedrá praktická tombola. Cena
vstupenky je 30€. Bližšie informácie a rezervácia lístkov na rodina.rimkat@gmail.com.
Cezročné obdobie
Dnešnou nedeľou končí vianočné obdobie a od zajtra začína obdbobie cez
rok, ktoré potrvá až do Popolcovej stredy,
ktorá tento rok pripadá na 26. Február
2020. Veľká Noc tento rok bude 12. Apríla
2020.
Spovedná služba v katedrále
Od pondelka začína spovedná služba
v katedrále. Prĳať sviatosť zmierenia môžete každý deň ráno od 6.00 hod. do 7.00
hod. Dopoludnia od 9.00 hod. do 11.30
hod. a večer od 17.00 hod. do 18.00 hod.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme aj dlhšie
po týchto časoch, ak nám v tom neprekážajú ďalšie pastoračné povinnosti.

Volanie na Otca
Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja,
Košice – Podhradová a mládežnícke spoločenstvo Mahaim pod záštitou Arcidiecézneho centra pre mládež vás pozývajú na
modlitbové stretnutie mladých „Volanie na
Otca“, ktoré sa uskutoční v nedeľu
19.01.2020 o 17∶00 v Kostole sv. Ondreja
v Košiciach na Podhradovej. Túžime sa
zjednotiť v modlitbe volaním na nášho
Nebeského Otca. Chceme vytvárať jednotu
medzi kresťanskými spoločenstvami v našom meste a spoločne sa tak modliť aj za
celú našu košickú arcidiecézu. Program
stretnutia: 17∶00 – 17∶30 – modlitba chvál;
17∶30 – 18∶00 – slovo/katechéza; 18∶00 –
19∶00 – modlitba chvál, moderovaná adorácia, Eucharistické požehnanie.
Poďakovanie za zbierku pre ľudí bez
domova a v sociálnej núdzi
V nedeľu 15.12.2019 sa uskutočnil v Dóme
sv. Alžbety charitatívny predaj mydielok a
ružencov, ktoré vyrábajú osamelé mamičky
a ľudia bez domova v hmotnej a sociálnej núdzi. Výnos z tejto milej zbierky bol
1364,56,- EUR. Úprimna vďaka všetkým
darcom za vnímavý prístup k potrebám
tých najzraniteľnejších.

Liturgický prehľad na Vianoce
Deň

Liturgická spomienka

Liturgické čítania
Č1: Iz 42, 1-4. 6-7
Ž: Ž 29, 1+2. 3-4. 3+9-10
Č2: Sk 10, 34-38
Ev: Mt 3, 13-17

Ne
12.01.

KRST KRISTA PÁNA

Po
13.01.

Svätého Hilára, biskupa, učiteľa Cirkvi

Ut
14.01.

Utorok 1. týždňa v Cezročnom období

Č1: 1 Sam 1, 9-20
Ž: 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8
Ev: Mk 1, 21-28

St
15.01.

Streda 1. týždňa v Cezročnom období

Č1: 1 Sam 3, 1-10. 19-20
Ž: Ž 40, 2+5. 7-8a. 8b-9. 10
Ev: Mk 1, 29-39

Št
16.01.

Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období

Č1: 1 Sam 4, 1-11
Ž: Ž 44, 10-11. 14-15. 24-25
Ev: Mk 1, 40-45

Pi
17.01.

Svätého Antona, opáta
spomienka

Č1: 1 Sam 8, 4-7. 10-22a
Ž: Ž 89, 16-17. 18-19
Ev: Mk 2, 1-12

So
18.01.

Sobota 1. týždňa v Cezročnom období

Č1: 1 Sam 9, 1-19; 10, 1
Ž: Ž 21, 2-3. 4-5. 6-7
Ev: Mk 2, 13-17

Ne
19.01.

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Č1: Iz 49, 3. 5-6
Ž: Ž 40, 2+4. 7-8a. 8b-9. 10
Č2: 1 Kor 1, 1-3
Ev: Jn 1, 29-34

ľub. spomienka

Č1: 1 Sam 1, 1-8
Ž: Ž 116, 12-13. 14+17. 18-19
Ev: Mk 1, 14-20

Detské okienko

PF

20
20

Ahojte! Po dlhšej prestávke tu máme nové detské
okienko. Ježiš ide navštíviť
Jána, aby sa dal pokrstiť.
Pospájajte čísla v správnom
poradí, aby sa Ježiš dostal
do svojho cieľa.
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