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Ty si ten, ktorý má prísť?

Evanjelium dnešnej nedele začína 
krátkym rozhovorom medzi Jánom a jeho 
učeníkmi a neskôr Jánovi učeníci prichá-
dzajú k Ježišovi. 

Prvou základnou otázkou je pôvod Je-
žiša, ale aj pôvod Jána Krstiteľa, avšak 
v konečnou dôsledku vidíme, že títo dva-
ja sú jedno: Jánova osoba a poslanie sa 
otvára a nachádza zmysel, iba v Ježišovi.

Ty si ten, ktorý má prísť? – posiela Ján 
svojich učeníkov za Ježišom. Ježiša na 
žiadnom inom mieste netitulujú ako toho, 
kto je „prichádzajúci“. Možno práve takto 
nazýval Ján toho, ktorý mal prísť po ňom, 
ktorému on prišiel pripraviť cestu, ten „sil-
nejší“, ktorý prichádza, aby súdil svet. Cez 
túto skúsenosť Ján očakáva vo svojom 
srdci toho, kto ho možno vyslobodí aj zo 
žalára, v ktorom sa nachádza.
Otázkou však stále ostáva, že kto je v sku-
točnosti Ježiš? Odpoveď na túto otázku 

nás nabáda k rozhodnutiu, ktoré má byť 
definitívne. Musím sa rozhodnúť buď „pre“ 
alebo „proti“ Ježišovi a to otvorene. A ten, 
kto sa rozhodne „proti“ Ježišovi, ten „sa na 
ňom pohorší“, podľa pôvodného textu – sa 
v ňom potkne, padne do pasce. Odmieta 
toho, ktorý ho vie priniesť bližšie k Bohu, 
teda k najhlbšej pravde o svojom živote.

Čo hľadáte teda? Ľudskú moc? Máte 
odvahu hľadať proroka, ktorý vám povie 
priamo do očí vaše hriechy? Máte odvahu 
hľadať proroka, ktorý sa vydá na smrť, ale 
vytrvá v Božej láske?

„Blahoslavený je ten , kto sa na mne 
nepohorší“ – toto je odkaz Ježiša na tretiu 
adventnú nedeľu. Blahoslavený je ten, kto 
napriek svojím pokleskom a pádom, vytrvá 
na ceste viery. Otvorí svoje srdce tomu kto 
prichádza, aby ho uzdravil a daroval mu ži-
vot.

zdroj: Tomáš Belá, kaplán
foto: internet



Zbierka na misie dňa 20. 10. 2019
Dóm sv. Alžbety  1 512,00 €
Uršulínky  744,00 €
Krista Kráľa  850,00 €
Seminár   550,85 €
Dominikáni  612,11 €
Charita   130,40 €
Železničná nemocnica 20,00 €
Geriatria  100,00 €
Spolu   4 519,36 €

Predvianočná spoveď
Blížia sa nám sviatky Vianoc a s nimi 

je už tradične spojená predvianočná spo-
veď. Pozývame všetkých veriacich, aby 
pripravili svoje vnútro na prijatie novona-
rodeného Krista. Pred spoveďou sa pro-
síme dôkladne pripravte prostrdníctvom 
spovedného zrkadla. Prosíme o trpezlivosť 
a ohľaduplnosť pri čakaní v rade na spo-
veď.

Vianočné oblátky
Ponúkame vám možnosť zakúpiť si via-

nočné oblátky po sv. omšiach pri výcho-
doch z kostola a v sakrisitii. Zakúpením 
týchto oblátok podporíte rekonštrukciu 
orgánu vo farnosti Slivník. Veriaci farnosti 

Farské oznamy
vám vopred ďakujú za podporu ich aktivi-
ty a prajú vám požehnané prežitie adven-
tu a vianočných sviatkov.

Nálepky na požehnanie príbytkov
V kostoloch našej farnosti môžete nájsť 

nálepky s modlitbou požehnania príbyt-
ku. Ich zakúpením podporíte montáž vy-
kurovania v kostole Uršulínok v Košiciach. 
Dobrovoľný príspevok je 2€. Úprimné Pán 
Boh zaplať za vaše milodary.

Daruj štedrú večeru
OZ Dobré srdce – Good Heart orga-

nizuje od 2.12.2019 do 6.1.2019 vianočnú 
zbierku Daruj štedrú večeru. Cieľom zbier-
ky je pripraviť pre rodiny v núdzi pokojnej-
šie a radostnejšie Vianoce a pomôcť tým 
najzraniteľnejším. V nedeľu, 21.12. 2019, 
budete môcť prispieť aj pri nedeľných svä-
tých omšiach v kostole Uršulínok a daro-
vať štedrú večeru osamelým mamičkám 
a ich deťom. Už 4 € nasýtia na Vianoce 
jedného člena rodiny. Poďakovaním za 
milodar budú výrobky, ktoré naše rodi-
ny vlastnoručne vytvárajú. Prispieť môže-
te pohodlne aj na webovej stránke www.
ozdobresrdce.sk kliknutím na tlačidlo Da-



ruj štedrú večeru. Za každý dar Pán Boh 
zaplať! 

Koniec dennej spovednej služby v ka-
tedrále sv. Alžbety

V nedeľu 15.12.2019 končí pravidelná 
denná spovedná služba v katedrále, kto-
rá je od 9.00 - 11.30 hod. Táto služba bude 
pokračovať po sviatku Zjavenia Pána 
v roku 2020. Budeme vás o nej včas infor-
movať.

Nahlásenie spovedania chorých pred 
vianočnými sviatkami

Už tradične Vám dávame do pozor-
nosti možnosť vysluhovania sv. zmierenia 
pre tých veriacich, ktorí sú imobilní alebo 
z vážnych dôvodov nemôžu prísť osobne 
na sv. spoveď do kostola. Im je adresova-
ná ponuka prijať sv. zmierenia priamo vo 
svojom príbytku. Ponuka sa týka veriacich, 
ktorí bývajú na území našej farnosti. Pro-
síme veriacich, resp. ich príbuzných, aby 
záujemcov o prijatie sv. zmierenia nahlá-
sili 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@gma-
il.com. Následne, spovedať chorých prídu 
kňazi v týždni od 16. do 22.12.2019 po tele-
fonickom dohovore.

Betlehemské svetlo
Slovenský skauting vám ponúka 

vyzdo biť si váš domov počas vianočných 
sviatkov betlehemským svetlom, ktoré 
roznáša jú skauti po celom svete. Do ka-
tedrály sv. Alžbety bude betlehemské 
svetlo prinese né v nedeľu 15.12.2018 počas 
večernej sv. omše. Svetlo si môžete prísť 
odpáliť do katedrály počas dní až do vigí-
lie Narodenia Pána.

Novoročný organový koncert
Pozývame vás na novoročný organo-

vý koncert, ktorý sa bude konať 1. januára 
2020 o 18:00 v seminárnom kostole v Ko-
šiciach. Organista František Beer, ktorého 
môžte poznať aj z účinkovania na veľkých 
slávnostiach košickej arcidiecézy uvíta 
nový rok obľúbenými dielami Bacha, Bux-
tehudeho, Widora a Vierna. Vstup je voľ-
ný."

Betlehem z LEGA
Od 6. decembra si môžete pozrieť naj-

väčší LEGO® Betlehem  na Slovensku dlhý 
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viac ako 3,5 metra. Bude v ňom: Mesteč-
ko Betlehem s jasličkami, pastieri a anjeli, 
traja králi, blízky Jeruzalem s mohutnými 
hradbami, mestom, palácom a Jeruzalem-
ským chrámom. MIESTO: Výstava a herňa 
z LEGO kociek Bricklandia na Hlavnej 6 
v Košiciach. Viac na: www.bricklandia.sk 

SINGLE - Silvestrovica - Smižany
Výlet pre mladých "single" nad 25+
Miesto konania: Smižany, Rekolekčný 

dom o. pallotínov
Prostredníctvom prirodzene tráveného 

voľného času chceme:
- dať možnosť pre vznik nových pria-

teľstiev a zoznámení sa s novými ľuďmi
- zažiť oddych od všedných dní v prí-

jemnej a  dobrej spoločnosti
- spoločne ďakovať Bohu za uplynulý 

rok
Dátum: 29.12.2019 – 2.1.2020
Miesto: Smižany
Kapacita 55 ľudí
PROGRAM
29.12. NEDEĽA: od 12:00 turistika na 

Hrebienok – ľadový dom
od 17:00 registrácia + 18:00 začiatok 

programu sv. omšou, večera, zábavné zo-
znamovanie sa hrami

30.12. PONDELOK: turistika na Tomá-
šovský výhľad – Slovenský raj,  slovko hos-
tí, večer spoločenských hier,

31.12. UTOROK:
- kúpanie v Aquacity Poprad, pre-

chádzka na Levočskú horu, lyžovačka, 
bežkovačka

- príprava sály, ďakovná sv. omša, 
slávnostná večera a celonočný Silvestrov-
ský program

1.1. STREDA: sv.omša, spoločný čas, no-
voročný obed – ukončenie cca 14:00

Možnosť zostať do
2.1. ŠTVRTTOK: Turistika zo Štrbského 

plesa na Popradské
CENA:
Základný variant 120€ (nedeľa - stre-

da)
Rozšírený variant 140€ (nedeľa – štvr-

tok)
V cene je zahrnuté: ubytovanie + strava 

+ registračný poplatok
Doprava vlastná alebo spoločnými au-

tami.
Registrácia na tomto linku:
Kontakt: 0917854002, slboodni28plus@

gmail.com



Liturgický prehľad na 3. adventný týždeň
Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

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

Po
16.12. Pondelok po 3. adventnej nedeli

Č1: Nm 24, 2-7. 15-17d
Ž: Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9
Ev: Mt 21, 23-27

Ut
17.12. Utorok po 3. adventnej nedeli

Č1: Gn 49, 1-2. 8-10
Ž: Ž 72, 1-2. 3-4b. 7-8. 17
Ev: Mt 1, 1-17

St
18.12. Streda po 3. adventnej nedeli

Č1: Jer 23, 5-8
Ž: Ž 72, 1-2. 12-13. 18-19
Ev: Mt 1, 18-24

Št
19.12. Štvrtok po 3. adventnej nedeli

Č1: Sdc 13, 2-7. 24-25a
Ž: Ž 71, 3-4a. 5-6b. 16-17
Ev: Lk 1, 5-25

Pi
20.12. Piatok po 3. adventnej nedeli

Č1: Iz 7, 10-14
Ž: Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6
Ev: Lk 1, 26-38

So
21.12. Sobota po 3. adventnej nedeli

Č1: Pies 2, 8-14
Ž: Ž 33, 2-3. 11-12. 20-21
Ev: Lk 1, 39-45

Ne
22.12. 4. ADVENTNÁ NEDEľA   "roK A"

Č1: Iz 7, 10-14
Ž: Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6
Č2: Rim 1, 1-7
Ev: Mt 1, 18-24

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
10.30 - 12.30 hod.

13.30 - 17.00 hod.

Farnosť Nad Jazerom sobota 21. 12. 2019
9.00 - 12.00 hod.

13.30 - 15.30 hod.

Košice-Juh nedeľa 22. 12. 2019 14.00 - 17.00 hod.

Farnosť  KVP
sobota 21. 12. 2019 10.00 - 11.30 hod.

nedeľa 22. 12. 2019 16.00 - 17.30 hod.

Farnosť Furča sobota 21. 12. 2019
9.00 - 12.00 hod.

13.30 - 15.00 hod.

Farnosť Ťahanovce - sídl. pi, so, ne
20., 21., 22. 12. 2019 16.15 - 18.15 hod.

Predvianočné spovedanie v Košiciach


