Odpustová slávnosť Sv. Ondreja odštartovala
JUBILEUM SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV
V sobotu 1. decembra sa veriaci košickej arcidiecézy stretli v katedrále pri oslave svojho
diecézneho patróna svätého Ondreja. Táto slávnosť zároveň odštartovala prípravný rok
na 400. výročie Troch sv. košických mučeníkov. Sú nimi traja kňazi: Štefan Pongrác, Melichar
Grodecký a Marek Križin, ktorí 7.septembra 1619 počas povstania Gabriela Betlena zomreli
v Košiciach mučeníckou smrťou.
Svätý Ondrej je patrónom košickej diecézy od roku 1804. Na odpustovej svätej omši sa
v rámci celodiecéznych rekolekcií zúčastnili i kňazi košickej arcidiecézy. Aj im boli adresované
slová homílie košického arcibiskupa a metropolitu Bernarda Bobera:
”To, čo robí Boh, robí v tichosti. Nerobí to s veľkým vytrubovaním s veľkým tímom, ale
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„ B OH PO VEDI E I ZRAEL V RADOSTI . “
všetko, čo robí, robí v tichosti. Pochopiteľne, že počíta vždy aj s našou účasťou, našou pomocou
a predovšetkým s otvorenosťou nášho srdca. K tej spolupráci si vybral svojich učeníkov a medzi
nimi bol predovšetkým prvopovolaný sv. Ondrej, náš patrón. O ňom sa dá povedať, že privádza
ľudí k Ježišovi, pretože, keď bol sám povolaný, zavolal aj svojho brata Šimona Petra, ktorý sa
tiež stal prvým medzi ostatnými 12 apoštolmi, a ďalších bratov. Ale do cirkvi sú povolaní všetci
ľudia, nielen kňazi a zasvätení, ale všetci laici. Od krstu sú povolaní nasledovať Ježiša Krista.
Takže všetci sme učeníci.“
Sobotňajšia slávnosť zároveň odštartovala prípravný rok na 400. výročie Troch
sv. košických mučeníkov. Ako uviedol pomocný košický biskup Marek Forgáč, títo traja
umučení kňazi sú veľkým príkladom vernosti cirkvi, Sv. Otcovi, svojmu povolaniu a viere. Ako
ďalej dodal, Rok svätých košických mučeníkov bude sprevádzať množstvo aktivít: “Napríklad
aula Teologickej fakulty v Košiciach bude pomenovaná po sv. košických mučeníkoch, chceme
dať vyhotoviť aj ich nový obraz. V pláne sú aj aktivity orientované smerom ku kňazom, keďže
mučeníci boli kňazmi. Chceme otvoriť novú kapitolu permanentnej formácie pre kňazov našej
arcidiecézy. Takisto máme pripravené aktivity zamerané smerom k rodinám a k manželom.
Chceme pozvať na svätú omšu do košickej katedrály jubilujúcich manželov, strieborných
a zlatých, aby sme tak zvýraznili vernosť, ktorú si zachovali v manželstve. Teda tých aktivít je
naozaj požehnane.“
Arcibiskup Bernard Bober súčasne počas sobotňajšej slávnosti požehnal dva relikviáre
s ostatkami košických mučeníkov. Tie počas celého Roka sv. košických mučeníkov budú
putovať po jednotlivých farnostiach košickej arcidiecézy, kde budú vystavené k verejnej úcte.

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

Bar 5, 9

Kedy si naposledy stretol Ježiša v inom človekovi? No tak, že si si tým bol istý, tak,
že ťa stretnutie s ním povzbudilo a povedal si si: „No teda! Práve som stretol Pána!“?
Hoci sa to na prvý pohľad tak nemusí zdať, o takomto stretnutí hovorí svojmu ľudu aj
prorok Baruch v dnešnom prvom čítaní. Baruch sa prihovára obyvateľom Jeruzalema –
ľudu, ktorý prežil zdrvujúci vojenský útok a ktorý teraz v ruinách mesta žije takpovediac
z ruky do úst. Mnohí spomedzi nich boli odvedení do exilu v Babylone, pričom po nich
ostala len pustá a vojnou zničená krajina.
Baruch videl, aký je jeho ľud utrápený, no predsa mu odovzdal nečakané posolstvo
od Boha. Namiesto toho, aby im povedal, aby sa pozreli nahor a upreli svoj zrak na Pána,
upriamil ich zrak von, tam, kde raz uvidia, ako sa ich vyhnaní bratia a sestry vracajú domov
v radostnom sprievode. Sľúbil im, že ak sa budú pozerať dosť pozorne, uprostred týchto
navrátilcov uvidia Boha. Pochopia, že ide o zázrak, a táto skutočnosť ich naplní radosťou.
To, čo povedal Baruch Izraelitom, chce povedať aj tebe: Ak chceš vidieť Ježiša,
nepozeraj sa len smerom k nebu. Pozri sa aj na ľudí okolo seba. Skús dnes na svätej omši
urobiť jeden pokus. Pri každom vstávaní (pred čítaním evanjelia, pred Vyznaním viery,
po premenení či v rade na sv. prijímanie) sa pozri na ľudí stojacich blízko teba. Povedz si:
„To sú moji bratia a sestry. Ježiš mi ich dal, aby som ho mohol ľahšie nájsť. Každý z nich
zjavuje inú stránku Božej lásky a vernosti.“
Všetci ľudia, ktorí ťa obklopujú, sú Pánovi vzácni. Spolu s tebou tvoria Kristovo telo.
To znamená, že je v nich Ježiš prítomný podobne, ako je prítomný v Eucharistii. Nepozeraj
sa teda len dohora. Pozri sa aj vôkol seba a žasni nad tým, že Ježiš k tebe prichádza takým
osobným spôsobom.
„Pane, otvor mi oči, aby som ťa videl!“
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)
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LIT. KALENDÁR

PO
10. 12.

Č:Iz 35, 1-10
Ev: Lk 5, 17-26
Radúz

UT
11. 12.

Č: Iz 40, 1-11
Ev: Mt 18, 12-14
Hilda

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30
16.00
17.00
18.00

ST
12. 12.

Preblahosl. Panna Mária Guadalupská
Č: Iz 40, 25-31
Ev: Mt 11, 28-30
Otília

ŠT
13. 12.

Sv. Lucia, panna a muč.
Č: Zjv 18, 1-2.21-23;
19, 1-3.9Iz 41, 13-20a
Ev: Mt 11, 11-15
Lucia

PI
14. 12.

Sv. Ján z Kríža, kňaz a uč. C.
Č: Iz 48, 17-19
Ev: Mt 11, 16-19
Branislava, Bronislava

SO
15. 12.

Č:Sir 48, 1-4.9-11
Ev: Mt 17, 10-13
Ivica

3. adventná nedeľa
Č1: Sof 3, 14-18a
NE
Č2: Flp 4, 4-7
16. 12.
Ev: Lk 3, 10-18
Albína

6.30

7.45
17.30
18.00
6.30
15.00
16.00
17.30
6.30
17.30
18.00
6.30
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Jozef a Anna Demskí
+ vdp. Jozef Gič a z rod.
CSŠ
+ Peter a starí rodičia; + Margita, Anna
+ Štefan Ďurika
+ Anna a Peter Pčoloví; + Anna Aľušíková
Nemocnica
Večeradlo
+ Jozef, Mária, Ján Haburajoví;
+ Michal Pčola
+ Mária, Ján a Jozef Miškoví, Ul. Nad Cir.
+ Štefan a Mária Hancoví a rodičia
CSŠ
Stakčín
+ Michal Salaj a rodičia
+ Tomáš Hildebrand a Ján Savka;
+ z rod. Cilipovej
+ Ján, Anna Gábrikoví
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Zuzana Ferková, 25.výr.; + Paulína Dunajová
+ Zuzana, Andrej Savka
+ Štefan, Anna Koťoví
Stakčín
+ Anna Pčolová, Ul. Hámorská, 3.výr.
+ z rod. Štofirovej, Ul. Daľkovská
+ Jozef Pavlisko, Anna a Ján Lojkoví
+ Pavol a Katarína Čopíkoví
+ Anna, 1.výr.; + Júlia, 20.výr.
ZBP Viery a Miroslava, 65 r.ž.;
ZBP Andrey, 40 r.ž.
Stakčín
Nemocnica
ZBP Anna a Anna; ZBP Štefan, 85 r.ž.
+ Jozef Haburaj, 3.výr.,
+ Michal Haburaj, nedož. 60 r.

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
13.12.2018
14.12.2018
16.12.2018

ČAS
17.00
17.30
18.00
7.45
9.00
10.30

LEKTORI
sv. ruženec – CMŠ
sv. omša – Mgr. Adriána Ontkovičová
II.AG - Mgr. Koveň
manželia Čopoví st.
manželia Korobaničoví
koledníci
MILODARY
na kostol: z z pohrebu M. Mrázovej 50 €.

ŽALM
deti
Michal Rosoľanka
Pavol Ľonc
Ing. Marianna Hancová
Lucia Mariničová

OZNAMY
1. Deti, ktoré idú koledovať, pozývame na stretnutie, ktoré bude 9.12. o 14:00
(t.j.dnes) v mládežníckej miestnosti.
2. Kúpou perníkov za symbolickú cenu, ktoré napiekli naše deti CMŠ sv. Márie Goretti
spolu s rodičmi, podporíte aktivity našej CMŠ. Perníky vám ponúkame po sv. omši.
3. Na chodbe pri kancelárii ponúkame ešte dopredaj darčekov, ktoré pripravili členky
duchovnej rodiny SDR.
4. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v utorok 11.12. o 19:00.
5. Budúci týždeň stredu, piatok a v sobotu sú zimné kántrové dni. Obsahom je
duchovná obnova rodín, príchod Kristovho kráľovstva do rodín.
6. Vo štvrtok 13.12. o 17:30 sv. omša s katechézou pre deti a prvoprijímajúcich.
Predtým o 16:30 pozývame deti a rodičov - prvoprijímajúcich, na veľké stretko. (Deti
nech si donesú pero a farbičky a zopakujú otázky, ktoré prebrali.)
7. V piatok 14.12. celodenná eucharistická poklona. Večer o 18:00 sv. omša
s katechézou pre mladých a birmovancov, teraz s hosťom o. Andrejom Šmirdiakom.
Po nej stretko v CCVČ.
8. Pozývame rodičov s deťmi (3 – 7 rokov) do CCVČ na adventné stretnutie
KATECHÉZ DOBRÉHO PASTIERA v piatok 14.12. o 16:00. Tešíme sa na vás.
9. Pozývame deti (5 – 14 r.) na mimoriadny predvianočný nácvik detského zboru
v sobotu 15.12. o 14:00. Stretneme sa v mládežníckej miestnosti.
10. V nedeľu 16.12. pri sv. omši o 10:30, na ktorú vás pozývame, príjmu koledníci
Dobrej noviny z nášho regiónu požehnanie o. biskupa. Zároveň pri sv. omši bude
slávnostne prezentovaná nová kniha o našej farnosti.
11. Budúca nedeľa 16.12. bude nedeľou Gaudete - Radosti, zároveň je to tretia v mesiaci,
pri sv. omšiach koná sa pravidelná mesačná zbierka na kostol a potreby farnosti.
Úprimná vďaka.
12. V sakristii si môžete zakúpiť vianočné oblátky (1 €).
13. Na stolíkoch pri Spravodaji ponúkame náš farský nástenný kalendár (2 €).
14. V starej i novej časti kostola môžete do pokladničiek prispieť na vianočnú výzdobu.
15. Tak ako každý rok, aj tentoraz môžete svojim milodarom v závere roka za svoju
rodinu prispieť na platy zamestnancov, ktorí slúžia farskému spoločenstvu. Obálku
s menom a adresou môžete odovzdať v sakristii, v kancelárii alebo v nedele a sviatky
členom farskej rady pri poľnom oltári. Ďakujeme.
16. Mimoriadnych rozdávateľov Eucharistie pozývame na duchovnú obnovu v stredu
19.12. o 16:00 v Opus Dei.
17. Prosíme, aby ste v sakristii alebo v kancelárii nahlásili mená a adresy chorých, ktorí
chcú prijať sv. zmierenia pred Vianocami, netýka sa to prvopiatkových chorých.
18. Prosíme všetkých, ktorí chcú, aby ich navštívili koledníci Dobrej noviny, aby sa
nahlásili v miestnosti pre matky s deťmi po večerných sv. omšiach, resp. zapísali sa
kedykoľvek na papier, ktorý tam bude umiestnený do 22.12. alebo na tel.
č. 0908890495 (Mgr. Mária Kohutová), resp. mail: snina@atlas.sk. Vaše nahlásenie
nám pomôže pri plánovaní skupiniek. Koledovať sa bude 26.12. od 13:00. Ďakujeme.
19. Počas vianočných prázdnin v piatok 28.12. pripravujeme pre deti, mladých i rodičov
výlet do Tatranského ľadového dómu na Hrebienku vo VYSOKÝCH TATRÁCH,
ktorý sa tento rok nesie v téme Baziliky Sv. Petra v Ríme spolu s Berniniho kolonádou
spojený so sánkovačkou. Prihlásiť sa môžete do 20.12. u sr. Rudolfy (0917 350 630)
alebo v CCVČ. K prihláseniu treba priniesť
POĎAKOVANIE
preukážku na vlak (na skopírovanie), uhradiť
firme Harmen
poplatok 2 € na miestenky do vlaku a vypísať
informovaný súhlas rodiča (deti a mladí za mikulášske balíčky
do 18 rokov).
pre deti
20. Kancelária v úradných hodinách (v stredu
p. dekan).

