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Správne vykročiť...

text: Peter Jano, kaplán
foto: internet

Vstúpili sme do nového kalendárneho
roka. Mnohí s novoročnými predsavzatiami a s množstvom očakávaní. Posnažme
sa uzavrieť kapitolu roku 2018 a hľaďme
pred k tomu, čo nám prinesie rok 2019.
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 pri jasličkách dňa 25. 12. 2018
Jezuiti			380,00 €
Dóm sv. Alžbety		
471,00 €
Uršulínky		
201,00 €
Krista Kráľa		
250,00 €
Seminár			172,92 €
Dominikáni		
327,12 €
Spolu			
1 802,04 €
Poďakovanie za pomoc prostredníctvom zakúpenia vianočných oplátok
Farnosti Trhovište, Slivník a Kamenica
nad Cirochou vám týmto chcú poďakovať
za pomoc pri realizovaní ich farských aktivít a projektov. Konkrétne vo farnosti Trhovište sme pomohli sumou 1000€ na opravu
farského kostola. Farnosti Slivník sme pomohli sumou 1300€ k splateniu dlhu za
rekoštrukciu orgánu a farnosti Kamenica
nad Cirochou sme pomohli sumou 330€
na zaplatenie nových zvonov. Všetkým
štedrým darcom, ktorí kúpou vianočných
oplátok pomohli Božiemu dielu vyprosujeme hojnosť milostí, požehnania a ochrany
Panny Márie v novom roku 2019.
Poďakovanie za hudobný nástroj do
kaplnky sv. Michala
Spoločenstvo anglicky hovoriacich veriacich ďakuje bohuznámemu darcovi za
zakúpenie klavesového nástroja s prislušenstvom pre Kaplnku sv. Michala Archanjela.
Zmena ceny Katolíckych novín
Od nového roku 2019 sa mení cena Katolíckych novín na 70 centov za kus. Ďakujeme.
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 6. marec. Veľká
Noc tento rok bude 21. apríla.
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.

Poďakovanie

Rímskokatolícka farnosť sv.
Alžbety Uhorskej, Košice sa
v roku 2018 v dvoch projektoch uchádzala o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR v programe I. Obnovme si svoj dom na
rok 2018, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok.
Projekt s názvom: Reštaurátorský výskum stredovekej
hodvábnej kazuly s výšivkou
byzantského pôvodu z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach zapísanou v ÚZPF SR č. 872/1 bol
realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
vo výške 2 000 €. Projekt bol
financovaný aj z vlastných
zdrojov vo výške 640 €.
Projekt s názvom: Reštaurátorský výskum a návrh na
reštaurovanie bočného oltára
sv. Antona z Padovy z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach zapísanou v ÚZPF SR č. 847/1-10 bol
realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
vo výške 5 000 €. Projekt bol
financovaný aj z vlastných
zdrojov vo výške 5000 €.

Liturgický prehľad na 2. vianočný týždeň
Deň

Liturgická spomienka

Liturgické čítania

Ne
13.01.

Krst Krista Pána

Č1: Iz 42, 1-4. 6-7
Ž: Ž 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10
Č2: Sk 10, 34-38
Ev: Lk 3, 15-16. 21-22

Po
14.01.

Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období

Č1: Hebr 1, 1-6
Ž: Ž 97, 1+2b. 6+7c. 9
Ev: Mk 1, 14-20

Ut
15.01.

Utorok 1. týždňa v Cezročnom období

Č1: Hebr 2, 5-12
Ž: Ž 8, 2a+5. 6-7. 8-9
Ev: Mk 1, 21-28

St
16.01.

Streda 1. týždňa v Cezročnom období

Č1: Hebr 2, 14-18
Ž: Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
Ev: Mk 1, 29-39

Št
17.01.

Svätého Antona, opáta
spomienka

Č1: Hebr 3, 7-14
Ž: Ž 95, 6-7. 8-9. 10-11
Ev: Mk 1, 40-45

Pi
18.01.

Piatok 1. týždňa v Cezročnom období

Č1: Hebr 4, 1-5. 11
Ž: Ž 78, 3+4bc. 6c-7. 8
Ev: Mk 2, 1-12

So
19.01.

Sobota 1. týždňa v Cezročnom období

Ne
20.01.

2. nedeľa v Cezročnom období

Č1: Hebr 4, 12-16
Ž: Ž 19, 8. 9. 10. 15
Ev: Mk 2, 13-17
Č1: Iz 62, 1-5
Ž: Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10
Č2: 1 Kor 12, 4-11
Ev: Jn 2, 1-11

Detské okienko

Lk 3, 15-16. 21-22

Čaute! Dnešné
evanjelium opisuje zvláštnu udalosť. Keď Ján
Krstiteľ krstil Ježiša v rieke Jordán,
stalo sa niečo nezvyčajné. Z neba
sa zniesol Duch
Svätý a zazneli
nejaké slová. Dokreslite podobu
Ducha
Svätého
do obrázku. Viete
aké slová zazneli?
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