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Nebáť sa vyznať...
K Jánovi prichádzalo mnoho ľudí a
vyznávalo svoje hriechy. Nebáli sa povedať
holú pravdu o sebe. A vyplatilo sa, pretože
pocítili nie len odpustenie, ale zažili dotyk
Boha. A medzi tými hriešnikmi stál i
Kristus, ktorý všetku túto zlobu zobral na
svoje plecia v podobe kríža.
Advent, ako obdobie prípravy na príchod
Pána, nie je obdobie pôstu a pokánia. Je to
obdobie uvedomenia si, ako som
pripravený. Božie slovo je veľmi
povzbudivé, keď počúvame o svetle v
temnotách a oslobodení spútaných v
okovách. A o tom je Advent. Prináša svetlo
do môjho, možno temného, života. Dodáva
mi odvahu vyznať Bohu aj moje
najskrytejšie tajomstvá. Povedať mu: Áno,
Bože, v tomto som slabý, s týmto mám
problém. Aj keby to mala byť v očiach ľudí
hrozná vec, Boh má radosť z toho, že sa mu
zverím, pretože jedine On je ten, ktorý
neodsudzuje, ale s láskou objíma. A to je to
svetlo v mojej tme. U Boha slabosť, pád,
zlyhanie alebo neúspech sú iba obyčajné
pojmy. On ma miluje rovnakou láskou aj
takého hriešneho. No zároveň túži po tom,
aby sme sa mu zverili a odhalili všetko. U
Neho máme istotu, že nebudeme odsúdení a
vyčlenení.
Nech je pre mňa aj tohtoročný Advent
obdobím uvedomenia si Božej lásky, pred
ktorou nemusíme mať strach, ale naopak,
ako pri Jánovi, nebáť sa vyznať svoje
hriechy. Veď predsa vieme, že ich
vyznávame milujúcemu Otcovi.
Kaplán Michal

Slabosť, pád, zlyhanie, neúspech... Tieto
situácie si hádam každý z nás nerád
priznáva. Veď, kto by sa chválil tým, že sa
mu niečo nepodarilo. Radšej poukazujeme
na to, v čom sme dobrí, v čom sa nám darí.
Pre každého z nás je prirodzené, že svoje
slabosti zakrývame alebo nechceme, aby sa
o nich iní dozvedeli. Predsa, čo by o mne
ľudia povedali? Ako by sa na mňa pozerali?
Už by som nebol tým, kým som doteraz...
Skrátka, neradi priznávame svoje slabosti a
sme radšej, ak aj iní majú o nás dobrú
mienku. Majú ma radi, lebo som možno
človek veselý, usmiaty, pohodový. Som
človek, ktorý sa snaží pomáhať, je vľúdny,
príjemne sa so mnou dá porozprávať.
Nesmie nikto vidieť, že vo vnútri som slabý,
mám problémy, som alkoholik, cholerik,
alebo moje rodinné zázemie nie je ideálne.
Koľko krát sa aj moje vlastné vnímanie
druhých k tomuto približuje. Prehodím pár
slov, usmejem sa, rozlúčim sa s prianím
pekného a požehnaného dňa, a idem si po
svojom. Ale keby som vedel, že ten druhý
má ťažkosti alebo nejaké slabosti, tak by
som sa mu možno vyhýbal.
Predsa sa nájde niekto, kto je úplne iný.
Dokonalosť sama o sebe, ktorá ale naplno
vie pochopiť nedokonalosť. Svätosť sama o
sebe, ktorá je chápavá voči hriešnosti.
Dobrota, ktorá prijíma zlobu. Áno, je to
Ježiš. Ten na nás nikdy nebude hľadieť s
odporom, aj keď vie o všetkých našich
slabostiach. Ten nad nami nikdy nezlomí
palicu, aj keď vie o našich najskrytejších a
najtemnejších stránkach.
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naplnenia kapacity. Začína sa vo štvrtok
večerou a končí sa v nedeľu obedom.
Príspevok za stretnutie je 60€ (záloha je
20€), študujúci súrodenci alebo členovia
ZKSM 54€. Viac informácií a
prihlasovanie na domcek.org.

Koncerty vo FUGE
FUGA - Kultúrne centrum kresťanov vás
pozýva na nasledujúce koncerty počas
adventného obdobia: Koncert hudobného
tria HUGO KAUDER (Ivan Danko (hoboj),
Róbet Lakatos (viola) a Ladislav Fančovič
(klavír). Trio prezentuje hudbu
neznámych, resp. prenasledovaných
skladateľov židovského pôvodu, ktorých
tvorba po 2.svetovej vojne upadla do
zabudnutia. Na koncerte odznejú skladby
P. Scharwenku, R. Schumanna, R. Kahna,
Ilja Zelienku, R. Lakatosa a I. Danka.
Uskutoční sa dňa 09.12.2022 o 19.00
hod, cena vstupenky je 12 eur. Koncert
slovenskej legendy acappella spevu -
CLOSE HARMONY FRIENDS (výnimočná
a´cappella vokálna skupina interpretujúca
vo svojom repertoári rock, pop, jazz a
gospel v pestrej ponuke štýlu tzv. A
´cappella Light) so skvelou kapelou KATE
EVANS ( košická kapela, ktorá sa žánrovo
pohybuje na pomedzí folku a popu).
Uskutoční sa 10. decembra 2022 o 19.00
hod, cena vstupenky je 15 eur. Viac
informácií o interpretoch nájdete na
stránke fuga.sk, kde si aj zakúpite
vstupenky na obe predstavenia. Budú sa
konať v sále centra FUGA na Moyzesovej
62 v Košiciach.

 

V našej farnosti aj tento rok bude prebiehať od 1. decembra do 24. decembra
Adventná akcia – pripravme jasličky pre Ježiška. Spočívať bude v úmyselnom
konaní dobrých skutkov počas adventu. Cieľom akcie je pripraviť Ježiškovi jasličky
vystlané dobrými skutkami. Každé steblo slamy v jasliach bude predstavovať jeden
dobrý skutok vykonaný z lásky pre človeka a pre Boha. Slama bude pripravená
vzadu v kostole a jednotlivé steblá za každý vykonaný dobrý skutok môžeme položiť
do jasličiek pred oltárom. Pozývame celú farnosť – deti, mládež, ako aj dospelých
zapojiť sa do tejto akcie. Veríme, že mu pripravíme pekné a pohodlné ustlanie, tak
ako aj po minulé roky.

Jasličky pre Ježiška – adventná akcia

Farské oznamy

Mohlo by vás zaujímať
Nedeľný rozprávkový Veritas

DKC Veritas vás pozýva na ďalšiu
rozprávku v nedeľu 04.12.2022 o 16.00
hod s názvom Snehulienka a sedem
trpaslíkov. Zábavné podujatie pre deti aj
dospelých. Vstupné: 4€. Lístky je možné
zakúpiť iba na mieste alebo rezervovať na
tel.č: +421 902 177 712 alebo na e-
maili: dkc@dkcveritas.sk.

Amoris pre manželov
Rodinkovo- miesto prijatia pre rodiny
pozýva manželov na program Amoris,
ktorý je zameraný na zlepšenie a
posilnenie komunikácie, dôvery a
poznania manželských partnerov.
Prednášky bude viesť český manželský
poradca Jan Zajíček na témy: Prekážky
trvalého vzťahu, Štyri kroky k jeho
náprave. Program sa uskutoční v Spojenej
cirkevnej škole sv. Mikuláša v Prešove,
začiatok od 14.00 hod. Počas programu
pre rodičov bude pripravený program pre
deti s animátormi. Prihlasovanie do 04.
decembra na www.amoris.sk. Viac
informácií nájdete na www.rodinake.sk.
Silvester v Domčeku
Spoločenstvo mladých pri Domčeku vo
Vysokej nad Uhom pozýva mládež od 15
rokov na silvestrovskú púť do Domčeka,
ktorá bude od 29.12.2022 -01.01.2023.
Témou bude ON V NÁS, motto: "Odložiť
starého človeka, obliecť si nového
Človeka, ktorý je stvorený podľa Boha."
(Ef 4, 22-24). Stretnutie bude prebiehať
vo Vysokej nad Uhom, je potrebné
prihlásiť sa do 19.12.2022 alebo do
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Na Pastoračné centrum: Bohuznáma 10 €, rod. Bodnárová 50 €, rod.
Hnidiaková 200 €, rod. Kováčiková 100 €;
Na potreby farnosti: Bohuznámy 100 €. 
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Úprimne ďakujeme za Vašu podporu! Veľmi ďakujeme všetkým darcom, 

ktorí finančne podporujú našu farnosť  a pastoračné centrum!

MilodaryV dnešnú nedeľu slávime sv. omšu v kaplnke sv. Rozálie za zosnulých farníkov, za
pochovaných na cintoríne sv. Rozálie, ako aj za tých, na ktorých si prítomní počas
sv. omše spomenú. Zvlášť sa modlime za zosnulých v poslednom mesiaci: Anna
Ninčáková (85), Anna Hnátová (84), Jozef Lachváč (87), Oľga Štosová (82), Mária
Matisová (52), Pavol Zeleňák (88), Helena Soviusová (93), Matej Drábik (92), Kornel
Michalič (76), František Kačanek (84), Terézia Piteľová (83), Vojtech Illés (60),
Mária Bulová (87), Ján Galyáš (61), Július Pázstor (83), Júlia Dzubayová (93).

Sv. omša za zosnulých v kaplnke sv. Rozálie

V rámci duchovnej prípravy na Vianoce sa vo farskom kostole každý utorok počas
Adventu stretávame pri adventnom venci, aby sme čítali Božie Slovo formou
Lectio divina. Stretnutie je určené pre tých, ktorí chcú počúvať Božie slovo,
nasycovať sa ním a meditovať pri zvukoch organa a harmónia. Adventný večer
začne sv. omšou bez kázne o 18:00 a bude pokračovať modlitbou Božieho Slova –
Lectio Divina. Pozývame vás na druhý adventný večer, v utorok 6. decembra.

Adventné večery s Božím Slovom

Adorácia bude v pondelok, utorok a piatok od 17:15, vo štvrtok po sv. omši do
19:00.
Spovedanie: pondelok, utorok a piatok od 17:15-17:50, v sobotu od 17:30-17:50.
Vo štvrtok sa nespovedá.
Dnešnú nedeľu bude na Rozálii o 15:15 slúžená pravidelná mesačná sv. omša
za zosnulých.
V pondelok 5.12. bude stretnutie manželských párov po sv. omši.
V pondelok 5.12. bude o 18:30 stretnutie detí, ktoré sa chcú zapojiť do vianočného
koledovania, ktoré bude 26.12.
V utorok 6.12. bude o 18:30 Adventný večer spojený s meditáciou nad Božím
Slovom. Srdečne pozývame. 
V stredu 7.12. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov pred sv. omšou
o 17:30 vo farskom kostole.
Ponúkame Vianočné oplátky, ktoré si môžete zakúpiť vo farskom kostole od
pondelka do soboty. Cena je 2€.


