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Začal Rok Božieho Slova
„V dnešnom svete má
mnoho ľudí hlad a smäd
po živote, uzdravení a
pokoji, ktorý môže priniesť iba Kristus. Vieme,
že z hojnosti svojej lásky
sa Kristus prihovára k ľuďom ako k priateľom a
žije medzi nami, aby mohol pozývať a privádzať
všetkých k sebe samému.
V tejto perspektíve sa Cirkev od svojich počiatkov
usiluje ohlasovať Krista a
zvestovať ho. Táto misia
je samotným srdcom alebo raison d’etre Cirkvi. Nemôžeme však poprieť, že
mnohým ľuďom stále chýba tento „ľahký prístup“ k Pánovi vo Svätom písme a v
ohlasovaní, o ktorý sa tak usiloval Koncil.“
Týmito slovami v liste z 25. januára 2019
kardinál Luis A. Tagle, prezident Katolíckej Biblickej Federácie, ohlásil všetkým jej
členom zámer zamerať rok 2020 ako „Rok
Božieho Slova“ počnúc od Prvej adventnej
nedele (1. decembra 2019) až po sviatok sv.
Hieronyma (30. septembra 2020).
Otcovia biskupi Slovenska nám pri tejto
príležitosti dávajú niekoľko podnetov.
Prvým je tisíc šesťsté výročie smrti svätého Hieronyma, ktorý zasvätil celý svoj život
prekladaniu Svätého písma do vtedajšej
reči ľudu – do latinčiny. Svojím prekladom
chcel sprístupniť Božie slovo všetkým ľuďom. Preto sa jeho preklad nazýva Vulgáta – čiže „všeobecne rozšírený“.
Druhým podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je päťdesiate výročie Katolíckej biblickej federácie. Biblická
federácia vznikla z iniciatívy pápeža Pavla VI. v roku 1969. V súčasnosti má viac
ako 300 riadnych členov zo 127 krajín ce-

lého sveta. Riadnym členom vo federácii
je aj Slovensko, a to cez Katolícke biblické
dielo. Poslaním federácie je šírenie Svätého písma. Filipínsky kardinál Luis Antonio
Gokim Tagle navrhol, aby sa od tejto Prvej
adventnej nedele až do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra. 2020) v jednotlivých
krajinách slávil Rok Božieho slova.
Tretím a zároveň najsilnejším podnetom
venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je apoštolský list Svätého Otca Františka „Aperuit illis“ – „Otvoril im myseľ, aby
porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). V tomto liste pápež vysvetľuje veľký životný význam
Božieho slova. Povzbudzuje nás, aby sme
sa oň viac zaujímali. A napokon ustanovuje tretiu nedeľu Cezročného obdobia ako
„Nedeľu Božieho slova“ – (najbližšia bude
26. januára budúceho roku).
V Roku Božieho slova odporúčame to, čo
by malo byť pre každého kresťana samozrejmosťou: účasť na svätej omši v každú
nedeľu a prikázaný sviatok a pritom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu. Disponujme seba aj naše deti, aby nás Božie
slovo osobne oslovilo.

Farské oznamy
Slávnosť Nepoškvrneného počatia
Panny Márie sa presúva
Keďže slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie v tomto roku pripadá
na 2. adventnú nedeľu, presúva sa jeho
slávenie na pondelok 9.12.2019. Sv. omše
v našej farnosti budú ako na prikázaný
sviatok počas pracovného týždňa.
Dóm sv. Alžbety 6.00, 7.00, 8.00,
		
11.30, 15.00, 18.00
Uršulínky
8.00, 15.45
Krista Kráľa
7.00, 17.00
Charita
14.00
Zimné kántrové dni
V stredu, piatok a v sobotu sú zimné
kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň.
Obsahom je príchod Kristovho kráľovstva
do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj
a spravodlivosť vo svete. Odporúča sa kajúcna pobožnosť.
Sviatosť pomazania chorých v kostole
Uršulínok
Pozývame všetkých, ktorí túžia priajať
sviatosť pomazania chorých do kostola
Uršulínok v piatok pred treťou adventnou
nedeľou 13.12.2019 od 14.45 hod. Možnosť
je prijať i sviatosť zmierenia a neskôr pri sv.
omši prijať sviatosť pomazania chorých.
Túto sviatosť môžu prijať ľudia dlhodobo
chorí, ľudia, ktorým sa zdravotný stav znova zhoršil i ľudia nad 60 rokov života. Taktiež túto sviatosť môžu prijať ľudia, ktorí
cítia telesnú slabosť života a túžia po Božom uzdravení.
Vianočné oblátky
Ponúkame vám možnosť zakúpiť si vianočné oblátky po sv. omšiach pri východoch z kostola a v sakrisitii. Zakúpením
týchto oblátok podporíte opravu fasády
kostola vo farnosti Kamenica nad Cirochou. Veriaci farnosti vám vopred ďakujú
za podporu ich aktivity a prajú vám požehnané prežitie adventu a vianočných
sviatkov.
Nálepky na požehnanie príbytkov
V kostoloch našej farnosti môžete nájsť
nálepky s modlitbou požehnania príbytku. Ich zakúpením podporíte montáž vykurovania v kostole Uršulínok v Košiciach.
Dobrovoľný príspevok je 2€. Úprimné Pán
Boh zaplať za vaše milodary.
Daruj štedrú večeru
OZ Dobré srdce – Good Heart organizuje od 2.12.2019 do 6.1.2019 vianočnú
zbierku Daruj štedrú večeru. Cieľom zbierky je pripraviť pre rodiny v núdzi pokojnej-

šie a radostnejšie Vianoce a pomôcť tým
najzraniteľnejším. V nedeľu, 14.12. 2019, budete môcť prispieť aj pri nedeľných svätých
omšiach v Dóme svätej Alžbety a darovať
štedrú večeru osamelým mamičkám a ich
deťom. Už 4 € nasýtia na Vianoce jedného člena rodiny. Poďakovaním za milodar
budú výrobky, ktoré naše rodiny vlastnoručne vytvárajú. Prispieť môžete pohodlne
aj na webovej stránke www.ozdobresrdce.
sk kliknutím na tlačidlo Daruj štedrú večeru. Za každý dar Pán Boh zaplať!
Roráty u Dominikánov
Bratia dominikáni v Košiciach pozývajú počas adventného obdobia na slávenie rorátnych sv. omší v dominikánskom
kostole. V dňoch 4.12., 5.12., 11.12. a 12.12.
bude program začínať o 6:00 hod. modlitbou ranných chvál, po ktorej bude nasledovať mariánska sv. omša o 6:30 hod. Po
sv. omši ste pozvaní na malé pohostenie
do Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas.
Nahlásenie spovedania chorých pred
vianočnými sviatkami
Už tradične Vám dávame do pozornosti možnosť vysluhovania sv. zmierenia
pre tých veriacich, ktorí sú imobilní alebo
z vážnych dôvodov nemôžu prísť osobne
na sv. spoveď do kostola. Im je adresovaná ponuka prijať sv. zmierenia priamo vo
svojom príbytku. Ponuka sa týka veriacich,
ktorí bývajú na území našej farnosti. Prosíme veriacich, resp. ich príbuzných, aby
záujemcov o prijatie sv. zmierenia nahlásili v našej farskej kancelárii na Hlavnej
ulici č. 26 buď osobne alebo na tel. čísle:
055/622 15 55 v úradných hodinách alebo
mailom na adrese: domsvalzbety@gmail.com. Následne, spovedať chorých prídu
kňazi v týždni od 16. do 22.12.2019 po telefonickom dohovore.
Betlehemské svetlo
Slovenský skauting vám ponúka
vyzdobiť si váš domov počas vianočných
sviatkov betlehemským svetlom, ktoré
roznášajú skauti po celom svete. Do katedrály sv. Alžbety bude betlehemské
svetlo prinesené v nedeľu 15.12.2018 počas
večernej sv. omše. Svetlo si môžete prísť
odpáliť do katedrály počas dní až do vigílie Narodenia Pána.
Duchovná príprava na Vianocex pre
rodiny
Spoločenstvo rodičov a detí pri Uršulínskom kostole, pozýva rodičov i deti
na duchovno-zábavný program Príprava na Vianoce v kláštore sestier Uršulínok
14.12.2019 o 16.00 hod. V rámci programu

sa pokúsime trocha stíšiť a nabrať správny
kurz pred Vianocami. Potom pozývame na
dobrý punč.
Zóna adventného pokoja na TF KU
Počas prvých troch adventných nedieľ
bude pripravená ZÓNA ADVENTNÉHO
POKOJA - priestor na stíšenie a zastavenie sa v predvianočnom zhone. Srdečne pozývame celé rodiny - pre deti budú
pripravené tvorivé dielne. Nájdete nás
v priestoroch ÁTRIA TEOLOGICKEJ FAKULTY na Hlavnej 89 v čase od 16:00 hod.
do 18:00 hod. Tešia sa na Vás:
1.12.2019 CENTRUM PRE RODINU KOŠICE - JUH
8.12.2019 GYMNÁZIUM sv. TOMÁŠA
AKVINSKÉHO
15.12.2019 AUGUSTINIÁNI
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 na 3. adventnú nedeľu 15.12.2019 o 17:00 v Kostole sv.
Ondreja v Košiciach na Podhradovej. Túžime sa zjednotiť v modlitbe volaním na
nášho Nebeského Otca. Chceme vytvá-

rať 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
DOD na GYMESe
Gymnázium sv. Edity Steinovej vás pozýva na Deň otvorených dverí, v piatok 13.
decembra 2019. Program: 7.30-7.55 - prehliadka školy, 8.00-9.40 - otvorené hodiny, 9.50-10.55 - predstavenie školy. Škola
ponúka štúdium v 5-ročnom bilingválnom
odbore a 8-ročnom odbore s rozšíreným
vyučovaním anglického jazyka.
Novoročný organový koncert
Pozývame vás na novoročný organový koncert, ktorý sa bude konať 1. januára
2020 o 18:00 v seminárnom kostole v Košiciach. Organista František Beer, ktorého
môžte poznať aj z účinkovania na veľkých
slávnostiach košickej arcidiecézy uvíta
nový rok obľúbenými dielami Bacha, Buxtehudeho, Widora a Vierna. Vstup je voľný."

Predvianočné spovedanie v Košiciach
Dóm sv. Alžbety

nedeľa 22. 12. 2019

14.00 - 18.00 hod.

Seminárny kostol

nedeľa 22. 12. 2019

14.00 - 17.30 hod.

Kostol Dominikáni

nedeľa 22. 12. 2019

14.30 - 17.30 hod.

Kostol Krista Kráľa

nedeľa 22. 12. 2019

14.00 - 16.00 hod.

Kostol Premonštráti (maďarsky)

sobota 14. 12. 2019

15.30 - 17.00 hod.

Farnosť Podhradová

piatok 20. 12. 2019

18.30 - 20.00 hod.

Farnosť Košice - Terasa

sobota 21. 12. 2019

Farnosť Nad Jazerom

sobota 21. 12. 2019

Košice-Juh

nedeľa 22. 12. 2019

14.00 - 17.00 hod.

sobota 21. 12. 2019

10.00 - 11.30 hod.

nedeľa 22. 12. 2019

16.00 - 17.30 hod.

Farnosť KVP
Farnosť Furča

sobota 21. 12. 2019

Farnosť Ťahanovce - sídl.

pi, so, ne
20., 21., 22. 12. 2019

10.30 - 12.30 hod.
13.30 - 17.00 hod.
9.00 - 12.00 hod.
13.30 - 15.30 hod.

9.00 - 12.00 hod.
13.30 - 15.00 hod.
16.15 - 18.15 hod.

Liturgický prehľad na 2. adventný týždeň
Deň

Liturgická spomienka

Liturgické čítania

Ne
08.12.

2. ADVENTNÁ nedeľa "rok a"

Č1: Iz 11, 1-10
Ž: Ž 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17
Č2: Rim 15, 4-9
Ev: Mt 3, 1-12

Po
09.12.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie
slávnosť - prikázaný sviatok

Č1: Gn 3, 9-15. 20
Ž: Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4
Č2: Ef 1, 3-6. 11-12
Ev: Lk 1, 26-38

Ut
10.12.

Preblahoslavenej Panny Márie z Loreta
ľub. spomienka

Č1: Iz 40, 1-11
Ž: Ž 96, 1-13
Ev: Mt 18, 12-14

St
11.12.

Svätého Damaza I., pápeža
ľub. spomienka

Č1: Iz 40, 25-31
Ž: Ž 103, 1-2. 3-4. 8+10
Ev: Mt 11, 28-30

Št
12.12.

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej
ľub. spomienka

Č1: Iz 41, 13-20
Ž: Ž 145, 1+9. 10-11. 12-13b
Ev: Mt 11, 11-15

Pi
13.12.

Svätej Lucie, panny a mučenice
spomienka

Č1: Iz 48, 17-19
Ž: Ž 1, 1-2. 3. 4+6
Ev: Mt 11, 16-19

So
14.12.

Svätého Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

Č1: Sir 48, 1-4. 9-11
Ž: Ž 80, 2ac+3bc. 15-16. 18-19
Ev: Mt 17, 10-13

Ne
15.12.

3. ADVENTNÁ nedeľa "rok a"

Č1: Iz 35, 1-6b. 10
Ž: Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10
Č2: Jak 5, 7-10
Ev: Mt 11, 2-11
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