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Slovo života - December 2022
do seba a pestovať si podozrievavé a
nedôverčivé pocity voči druhým?
Pre kresťanov je určite riešením s odvahou
„obnoviť“ predovšetkým dôverný vzťah s
Bohom, ktorý sa stal v Ježišovi naším
blížnym na všetkých úsekoch našej životnej
cesty, aj na tých najtemnejších, najužších,
strmých a kľukatých. do seba a pestovať si
podozrievavé a nedôverčivé pocity voči
druhým?
Pre kresťanov je určite riešením s odvahou
„obnoviť“ predovšetkým dôverný vzťah s
Bohom, ktorý sa stal v Ježišovi naším
blížnym na všetkých úsekoch našej životnej
cesty, aj na tých najtemnejších, najužších,
strmých a kľukatých. Takto to opisujú: „V
lete 2008 sme založili kultúrne združenie
zamerané na prípravu rôznych aktivít
jednak z vlastnej iniciatívy, ako aj v
spolupráci s inými združeniami v tejto
oblasti s cieľom vytvárať a podporovať
priestor na dialóg a medzinárodné
humanitárne projekty.
Od prvého ročníka sa zapájame do večere
solidarity pre projekt Bratstvo s Afrikou,
ktorá pomáha financovať štipendiá pre
mladých Afričanov, ktorí sa zaviazali aspoň
päť rokov pracovať vo svojej krajine. Tieto
večere mávajú okolo dvesto účastníkov,
tvoria ich v spolupráci s majiteľmi
obchodov a ďalších združení.
Veľkú radosť máme z mnohoročnej
spolupráce aj s ďalším združením. Každý rok
spoločne organizujeme podujatie pre ľudí z
oblasti kultúry, hudby, výtvarného umenia a
literatúry, no zúčastňujú sa na 

„Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán,
Jahve, je večnou skalou.“ (Iz 26, 4)

Slovo života, podľa ktorého chceme žiť
tento mesiac, je z Knihy proroka Izaiáša,
ktorá poskytuje rozsiahle a bohaté texty,
veľmi blízke aj kresťanskej tradícii.
Obsahuje totiž stránky, ktoré sú nám veľmi
drahé, napríklad ohlasuje Emanuela, „Boh s
nami“, alebo postavu trpiaceho služobníka,
ktorý vytvára pozadie opisu Ježišovho
umučenia a smrti.
Tento verš je súčasťou ďakovnej piesne,
ktorú prorok vkladá do úst izraelskému
ľudu, keď sa po prekonaní hroznej skúšky
vyhnanstva konečne vracia do Jeruzalema.
Jeho slová otvárajú srdcia nádeji, pretože
Božia prítomnosť pri Izraeli je verná,
neochvejná ako skala; on sám bude
podporovať každé úsilie ľudu pri jeho
občianskej, politickej a náboženskej
obnove.
Zatiaľ čo mesto, ktoré sa považuje za
„vznešené“, bude zrovnané so zemou,
pretože nebolo postavené podľa Božieho
plánu lásky, ale mesto postavené na skale
jeho blízkosti sa bude tešiť z pokoja a
prosperity.
„Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán,

Jahve, je večnou skalou.“
Aká je aktuálna táto potreba stability a
pokoja! Aj my, osobne aj kolektívne,
prechádzame temnými okamihmi dejín, pri
ktorých hrozí, že podľahneme ťarche
neistoty a strachu o budúcnosť.
Ako môžeme prekonať pokušenie nechať sa
strhnúť prítomnými ťažkosťami, uzavrieť sa 
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Cesta pod Hradovou III/3037, 040 01, Košice
PONDELOK - PIATOK : 16:45 - 17:15 
0948 29 06 07 , www.svondreja.sk 
farnostsvondreja@gmail.com                                                                  

Farár :               JCDr. Marek Ondrej
prokurátor, advokát Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty
Kaplán :            Mgr. Michal Bodnár
Duchovný otec :  doc.ThDr.Radoslav Lojan, PhD.
                             Dekan Teologickej fakulty v Košiciach  

 Farská kancelária 
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V našom farskom kostole budeme k dispozícii na
predvianočnú spoveď od 19.12. nasledovne:
Pondelok 19.12 – Streda 21.12: od 17:00 – 18:00
Štvrtok 22.12: 17:30 – 18:00
Piatok 23.12: 17:00 – 19:00
Prosím, využime tieto časy, ktoré sa nám ponúkajú každý deň
a nenechávajme si to na poslednú chvíľu. 

Predvianočné spovedanie vo farskom kostole

              Máme tu zopár pozvaní pre deti, ako pripraviť Ježiškovi krásne
prekvapenie, keď sa narodí, v podobe spevu, básní a vinšov.
24. decembra bude vo farskom kostole vianočná sv. omša pre deti o 16:00.
Všetky deti sú pozvané na nácviky spevov na omšu, ktoré budú v sobotu 17.
decembra o 15:00 a 21. decembra po detskej sv. omši o 18:30. Spoločne
môžeme takto pripraviť krásne privítanie pre Ježiška spoločným spevom a svojou
prítomnosťou.
Deti, ktoré chcú potešiť ľudí v ich príbytkoch, pozývame na Vianočné
koledovanie, ktoré bude 26. decembra. Nácviky koledovania budú v pondelky
12. a 19. decembra o 18:30. Spoločne takto môžeme potešiť ľudí a priniesť
radosť do ich príbytkov.

Deti Ježiškovi

Farské oznamyMohlo by vás zaujímať
Tanečná príprava pre deti

Rodinné centrum Ovečka otvára od januára
2023 tanečnú prípravu pre deti od 2-8
rokov. Bude prebiehať v priestoroch centra
na Krmanovej 3 v Košiciach. Tanečná
príprava bude v utorky a stredy poobede
podľa vekových kategórií. Mamičky si
počas tréningov detí môžu zacvičiť vo
vedľajšej herni. Cena za 1 hod je 8 eur.
Prihlasovanie : rcovecka.me@gmail.com.
Viac informácií aj na rcovecka.sk.

Silvester v Medžugorii
Cestovná kancelária NOE Travel organizuje
Silvestrovské Medžugorie v tichu a
modlitbe v dňoch 28.12.2022-03.01.2023.
V programe sú sv. omše adorácie, živý
Betlehem, divadelné predstavenie komunity
Cenacolo, výstup na Podbrdo a Križevac,
polnočná sv. omša a silvestrovská oslava a
vítanie nového roka. Cena zájazdu je 335
eur. Prihlasovanie na tel. č. 0902 057 999,
info@pute.sk. Viac informácií nájdete na
www.vyveska.sk alebo www.noetravel.sk.

AMOS - miništrantské online stretnutia
Spoločenstvo TYMIAN pozýva
miništrantov a ich rodiny na adventné
online stretnutia (AMOS), v rámci
ktorých odznejú adventné príbehy,
modlitby a súťažné otázky s možnosťou
zaujímavých výhier. Stretnutia sa
uskutočnia v adventné nedele a stredy o
19:30 hod. Viac informácií nájdete na
webovej stránke bit.ly/ministranti-sk.

Adventný benefičný koncert
OZ Dobré srdce - Good heart vás pozýva na
Adventný benefičný koncert, ktorý bude v
nedeľu, 11.12.2022 o 18.00 hod v
seminárnom kostole v Košiciach. Účinkujú:
SZUŠ Krosnianska, DFS Viganček, Zbor CZŠ
sv. Cyrila a Metoda, Zbor Spojenej školy sv.
Košických mučeníkov, Sonus Sanctae Editae
- Gymnázium sv. Edity Steinovej, ADur -
mládežnícky zbor pri Dóme sv. Alžbety,
Južania, Skyva, Musica Iuvenalis. Koncert je
organizovaný na podporu matkám a deťom
v núdzi, pod záštitou otca arcibiskupa
Mons. Bernarda Bobera.
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Na Pastoračné centrum: Bohuznáma 10 €.
Na strechu kostola: Bohuznáma 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!

Milodary

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 tretí adventný večer, v utorok 13. 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, vo štvrtok a sobotu od
17:30-17:50.
V pondelok 12.12. bude o 18:30 stretnutie detí, ktoré sa chcú zapojiť do
vianočného koledovania, ktoré bude 26.12.
V utorok 13.12. bude o 18:30 Adventný večer spojený s meditáciou nad Božím
Slovom. Srdečne pozývame.
V stredu 14.12. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov o 17:15 vo
farskom kostole. 
 V sobotu 17.12. bude o 15:00 nácvik spevov na detskú vianočnú sv. omšu.
Dávame do pozornosti predvianočné spovedanie. 
Kto má záujem prijať detských koledníkov vo svojom príbytku 26.12., môžete sa
zapísať do zoznamu v sakristii.
Ponúkame Vianočné oplátky, ktoré si môžete zakúpiť vo farskom kostole od
pondelka do soboty. Cena je 2€.

ňom aj osobnosti zo sveta politiky, obchodu
a medicíny. Pre všetkých je to príležitosť
podeliť sa o svoje životné skúsenosti a
hlbšie motivácie svojich rozhodnutí.“
„Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán,

Jahve, je večnou skalou.“
Tešíme sa na Vianoce. Pripravujme sa na ne
prijímaním Ježiša v jeho Slove už odteraz. 
Ono je skala, na nej budujme aj mesto ľudí:
„Vteľujme ho, osvojujme si ho a zakúsime,
že ak podľa Slova žijeme, uvoľňuje v nás aj 

vôkol nás ohromnú životnú silu. Zamilujme
si evanjelium tak, aby nás premieňalo na
seba a aby cez nás prúdilo k ostatným. (…)
Nebudeme už žiť my, ale Kristus, ktorý sa
bude rozvíjať v nás. Konkrétne zakúsime
slobodu od nás samých, od našich
obmedzení a od toho, čo nás zotročuje, no
nielen to, zažijeme vzplanutie revolúcie
lásky, ktorú v našom spoločenskom
prostredí vyvoláva Ježiš, keď sa cíti
slobodný žiť v nás.“

Letizia Magriová


