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Biblia – Kniha kníh

Rozpis svätých omší,   Tretia nedeľa cez rok
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+ Silvester, Marta a Irena
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Sväté Písmo. Biblia. Kniha kníh. Božie Slovo.
Základ kresťanstva. Obraz Boha. Návod na
život... A môžeme pokračovať kľudne ďalej, ako
by sme túto neobyčajne obyčajnú knihu nazvali. 
Isto, každý z nás má túto knihu doma. Či je v
jednoduchej väzbe, alebo je krásne ozdobená. Či
je ako nová alebo je poznačená časom a častým
listovaním. Na forme a výzore nezáleží. Stále je
to pre nás slovo samotného Boha písané po
stáročia rukou človeka, no s vnuknutím Ducha
Svätého.
Určite si pamätáme z detstva tie úžasné biblické
príbehy o stvorení sveta, o prvých ľuďoch,
vyhnaní z raja, o Abrahámovi, o potope sveta, o
Mojžišovi, ako s Božou pomocou vyviedol ľud z
otroctva na slobodu. Ponúkajú sa nám dojemné
príbehy o Jóbovi, Rút alebo Ester. Múdrosť a
inšpiráciu čerpáme zo Žalmov, Knihy Múdrosti, z
knihy Sirachovej a iných. O živote Ježiša sa
dozvedáme z Evanjelií. Čítame tam o úžasných
skutkoch a zázrakoch, ktoré vykonal. Putujeme s
Ním po púšti, rôznymi dedinami, stretnutiami s
ľuďmi všelijakého postavenia a duchovného
rozpoloženia. Z listov apoštolov sa dozvedáme o
postupnom formovaní kresťanskej náuky, o
povzbudeniach aj upozorneniach. Posledná kniha
Svätého Písma, Zjavenie apoštola Jána sa končí
slovami „Marana tha“ – „Príď, Pane Ježišu.“
Niektoré state sa nám zdajú byť hneď jasné a
zreteľné, iným možno nerozumieme ani po
opätovnom čítaní. Sväté Písmo sa nám niekedy
zdá tak jednoduché, inokedy veľmi
komplikované, až nepochopiteľné. A práve to
všetko je krásnym obrazom Boha, ktorý je
niekedy veľmi jasný a čitateľný, inokedy zasa
hlboko tajomný a nepochopiteľný. A to je to
úžasné na viere. Veríme Bohu, ktorý je tak
jednoduchý, až je nemožné ho úplne pochopiť.
Zanechal nám svoje Slovo, ktoré sa nám odkrýva
postupne. A odkrýva sa nám to, čo potrebujeme
mať odkryté. Sväté Písmo je ako náš život.

Stále nám prináša niečo nové, niečo, čo v ňom
objavíme a pomôže nám to dotvoriť mozaiku
práve toho nášho života. 
Osamotený človek nájde v tomto Slove útechu
o Božej blízkosti. Smutný nájde slová
potešenia. Znechutený nájde slová
povzbudenia. Hriešnik slová odpustenia.
Hľadajúci slová usmernenia. Dôverujúci slová
uistenia. Ale aj to všetko dokopy by bolo
málo. Najdôležitejšie je vnímať Sväté Písmo
ako Slovo Boha mne osobne, tu a teraz. Ako
aktuálne Slovo, ktoré je obrazom terajšej
prítomnosti toho neznámeho a veľkého Boha,
ktorý sa chce stať blízkym a malým, aby sa
vtesnal do môjho srdca. 
Sväté Písmo nie je len obyčajná kniha ako
každá iná. Je to môj život s Bohom. Sú to
situácie, v ktorých sa môžem nájsť. Sú to
príbehy, ktoré môžem prežívať aj ja. Sú to
chvíle, kedy aj ja chcem nájsť správnu cestu.
Sú to živé slová, ktoré nechcú nechať moje
srdce chladné. 
Skúsme, hoc aj dnes, zobrať do svojich rúk
túto neobyčajne obyčajnú knihu a pri jej
čítaní nájsť a zobrať si k srdcu aspoň jednu
myšlienku, jednu vetu, ktorá nás bude
sprevádzať. Možno to bude myšlienka, ktorá s
nami poputuje celý život. Možno to bude
myšlienka, ktorá nám dá svetlo do našich
tmavých období, alebo dá nádej v
beznádejných chvíľach. Alebo to bude
myšlienka, ktorú práve teraz potrebujem
vnímať. 
Mňa osobne jedna takáto myšlienka sprevádza
už vyše desať rokov, a stále, v každom období
môjho života naberá nový zmysel, z ktorého sa
učím čerpať niečo nové. „Hľadaj radosť v Pánovi
a dá ti, za čím túži tvoje srdce.“ (Ž 37, 4)

Kaplán Michal

Spomienka

Sviatok
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+ Irena, Anna, Michal a Ján

ZBP pre Bojana

Sv. Františka Salezského, 
biskupa a učiteľa Cirkvi

ZBP pre Gabrielu a Annu

+ Jozef, rodičia a svokrovci

+ Jozef

Za odvrátenie epidémie a vojny

Obrátenie sv. Pavla

Sv. Timoteja a Títa, 
biskupov

Za odvrátenie epidémie a vojny



Na potreby kostola: p. Ileninová 50€, bohuznáma rodina 50€, 100€; 
Na Pastoračné centrum: bohuznáma rodina 80€. 

Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Spovedáme pondelok, utorok, piatok od 17:15, štvrtok a sobotu od 17:30.
Adorácia bude v pondelok,  utorok a piatok od 17:15, vo štvrtok po sv. omši do
19:00.
V stredu 25.1. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov o 17:15 vo farskom
kostole.
Pozývame chlapcov z farnosti zapojiť sa do akcie „Miništrant mesiaca“. Info nájdete vo
farskom liste alebo u p. kaplána Michala.
Od 18. – 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Možnosť získať úplné
odpustky máme, ak sa počas týchto dní zúčastníme na niektorej bohoslužbe za splnenia
obvyklých podmienok.
Srdečne pozývame na 3. ročník farského plesu, ktorý sa uskutoční 4. februára v
sále vo Vetbare. Ples sa oficiálne začne o 18:00. Cena vstupenky je 50€. Výťažok zo
vstupného a z tomboly bude použitý na výstavbu Pastoračného centra.  Vstupenky je
možné rezervovať u p. Vladimíra Puškára. Kontakt nájdete na plagáte alebo v sakristii
kostola.  Ponúkame možnosť prispieť nejakou cenou do tomboly, ktorú môžete
doniesť do sakristie kostola. Tešíme sa na vašu účasť a spoločne strávený čas.

Swingová zima vo FUGE
Kultúrne centrum kresťanov FUGA vás
pozýva na koncert špičkového swingového
orchestra FATS JAZZ BAND pod vedením
Ladislava Fančoviča. Naživo budete môcť
počuť skladby, ktoré v 20. až 40. rokoch
minulého storočia hrávali a spievali také
legendy ako Louis Armstrong, Benny
Goodman, Teddy Wilson, Ella Fitzgerald,
Billie Holiday, F. K. Veselý, R. A. Dvorský,
Viera Racková, Inka Zemánková či Jiřina
Salačová. Koncert sa uskutoční 02. februára o
19.00 hod v vo FUGE na Moyzesovej 62.
Cena lístkov od 15 eur. Vstupenky a viac info
nájdete na fuga.sk.

Sv. omša s požehnaním viacdetných rodín
Desiaty rok každomesačných sv. omší za život
v Košiciach začneme oslavou viacdetných
rodín. Tie sú prejavom skutočnej radosti zo
života. Veľkodušné prijímanie detí je pre
národ jedinou cestu do budúcnosti. Uprostred
demografickej zimy treba o to dôraznejšie
opakovať túto jednoduchú pravdu.
Potrebujeme spoznať viacdetné rodiny.
Pomôžu nám prelomiť predsudky i strach. Sv.
omša s požehnaním viacdetných rodín sa
bude sláviť vo štvrtok, 26. januára 2023 o
17:00 v Uršulínskom kostole v Košiciach.
Naším hosťom bude o. Bartolomej Salanci,
duchovný vo farnosti Dlhé n. Cirochou. On
sám pochádza z viacdetnej rodiny a podelí sa
o svoju skúsenosť. Sv. omša je otvorená pre
všetkých. Spoločne ďakujme Bohu za dar detí
i za krásu rodičovského poslania.

Formačno-akademický program SLH
Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára nový
ročník košického formačno-akademického
programu. Pozýva doň študentov a mladých
pracujúcich vo veku 18 - 30 rokov. Program
trvá od februára do mája 2023 a pozostáva z
týždenných stretnutí v Košiciach. 12
účastníkov si spolu s moderátorom bude
prechádzať prečítané texty z oblasti filozofie a
teológie a hľadať odpovede na otázky viery a
morálky. Prihlasovanie trvá do konca januára.
Viac informácií a prihlasovanie na stránke
slh.sk/kosice.

 
89. púť radosti

Duchovní otcovia a tím Domčeka vo Vysokej
nad Uhom pozývajú mladých na valentínsku
púť radosti, ktorá sa uskutoční
10.-12.02.2023. Témou stretnutia bude
Mozaika lásky, inšpirovaná mottom „Mária
zachovávala všetky tieto slová vo svojom
srdci a premýšľala o nich.“ (Lk 2,19). Hostia
manželia Haničákovci, ktorí sa spoznali na
pútiach pri Anke. Bližšie informácie a
prihlasovanie nájdete na webe domcek.org
alebo na Fb @domcek. Tešíme sa na Teba!

Nedeľný rozprávkový Veritas
Dominikánske kultúrne centrum Veritas
pozýva deti a ich rodičov na najbližšiu
rozprávkovú nedeľu, ktorá bude 22. januára
o 16.00 hod. V sále na Dominikánskom
námestí 8 divadlo Clipperton uvedie
predstavenie Aladín. Lístky v cene 4 eurá je
možné zakúpiť na mieste. 

Mohlo by vás zaujímať
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Od začiatku februára rozbiehame akciu pre chlapcov, ktorí sa chcú zapojiť ako miništranti do
služby pri sv. omši. Vítaní sú všetci záujemci: malí, mladí, i starší; skúsení i nováčikovia;
skrátka všetci chlapci, ktorí by radi poslúžili pri sv. omši nám, duchovným otcom. 
V sakristii nájdete zoznam, kde sa počas januára môžete zapísať. Od februára budete zbierať
nálepky za každú sv. omšu, na ktorej budete miništrovať. Koncom mesiaca sa vyhlási
„Miništrant mesiaca“, ktorý bude mať najviac nálepiek za službu na sv. omšiach. A kto vie,
možno bude i drobná odmena. 😊  Urobme takto spoločne radosť Pánu Ježišovi
prostredníctvom našej služby. 

Milodary

Miništrant mesiaca

Farské oznamy

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu! Veľmi ďakujeme všetkým darcom, 
ktorí finančne podporujú našu farnosť  a pastoračné centrum!

Zbierka z minulej nedele na výstavbu Pastoračného centra činila 858,40 €.
 Na Hornom Bankove 51 €. 

Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Úctivo žiadam všetkých rodičov, ktorých sa deti pripravujú v tomto roku na 1. sv.
prijímanie o účasť  na stretnutí  s pánom farárom  v stredu  dňa   25.1.2023 o 17:15     
 v priestoroch nášho farského kostola na Podhradovej. Účasť rodičov je nutná.
Deti budú mať v tom čase súbežne riadne stretnutie vo vedľajšej miestnosti.. 

pán farár Marek Ondrej

Oznam pre rodičov detí na 1. sv. prijímanie

 

Teologická fakulta v Košiciach vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať
v jej priestoroch dňa 8. februára 2023. V čase od 10.00 do 12.00 hod bude pre všetkých
záujemcov pripravená prehliadka priestorov Teologickej fakulty spojená s prezentáciou
študijných programov a rôznymi aktivitami v átriu TF. V rámci programu bude i
výstava a prezentácia činnosti Facilitas n.o., s ktorou Teologická fakulta dlhodobo
spolupracuje v rámci realizácie odborných praxí v odbore sociálna práca. Zaujímavou
súčasťou dňa otvorených dverí bude aj interaktívna hra s použitím online nástroja
Actionbound, ktorý bude vaším sprievodcom pri spoznávaní priestorov Teologickej
fakulty. Jediné, čo potrebujete, je váš mobilný telefón a dobrá nálada! Všetky
informácie nájdete na stránke www.tf.ku.sk.

Pozvánka na Deň otvorených dverí Teologickej fakulty


