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SÚ NEPOKOJE VO SVETE VÝZVOU NA POKÁNIE ?
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Na začiatku pôstneho obdobia rozprával istý kňaz v homílii, že pôst
nie je smútočným časom, skôr radostným lebo je to čas obnoviť si nanovo
vzťah s Bohom. Čas návratu strateného syna k Otcovi, plnému lásky a milosrdenstva...
A je to tak. Vraciame sa späť z našich poblúdení...
V týchto dňoch sa zamýšľame a sme znepokojení udalosťami vo svete a akýmsi
„neporiadkom“, ktorý berie človeku ilúzie a vháňa ho do depresie... Keď sa začalo rozprávať
o nepokojoch na Ukrajine, istá pani povedala: „Pocítila som strach. Strach z vojny, smrti...
Ale skôr preto, že som za posledné dva týždne odkladala sviatosť pokánia zo dňa na deň
s výhovorkou, že nič pre prácu nestíham. Preto pri prvej príležitosti som sa vyspovedala.
Uvedomila som si, ako málo človek myslí na posledné veci a oni sú reálne v každej minúte života
a to nielen hrozbou potenciálnej vojny, ale nikdy nevieme, čo sa nám môže stať, aj keď sme relatívne
zdraví a zabezpečení. Takto pripravená už nežijem v strachu. Viem, že Boh je so mnou.
Tento postoj mi prináša pokoj. Uvedomujem si hodnotu života, vážim si viac každé slnečné ráno,
možnosť pozdraviť sa na ulici známemu a veľa drobných vecí, ktoré by tu nemuseli byť a predsa si ich
nevšímame, pokiaľ sa nič nedeje... Chcem byť pripravená v každej chvíli a zároveň nezostať
s prázdnymi rukami, vyplniť to miesto, ktoré nám Boh dal pre blížneho a ochotnejšie sa obetovať,
prinášať skutky lásky a milosrdenstva...“
Nenapadlo nám v týchto dňoch niečo podobné?... Pri množstve otáznikov,
čo víria v našich hlavách zo zlých správ bol aj ten, či som pripravený/á, ak sa niečo udeje,
pre Večnosť? Netreba svetsky panikáriť. Kresťana nič nevyvedie z miery. On žije z viery.
Kristus je jeho záchytný bod.
Prečo sú vojny, nepokoje? Často kladieme Bohu podobné otázky.
Nevieme pochopiť, ako môže niečo také dopustiť. No zlo vytvára človek sám...
Kde padajú morálne princípy spoločnosti, tam sú národy odsúdené k zániku...
Z dejín ľudstva to môžeme jasne vyčítať.
Možno nepatríme k ľuďom z vysokej politiky, a hovoríme si, že to aj tak neovplyvníme a nevieme, čo robiť. No mali by sme to vedieť. Správať sa „kresťansky“. To znamená
žiť plnohodnotným životom s Kristom tak, aby sme boli kedykoľvek pripravení
odísť do Večnosti. Nežiť v strachu, ale v radosti. Tak, ako svätý Pavol píše v liste Filipanom:
„Mne žiť je Kristus. A zomrieť – zisk.“ (Flp 1,21) Nech už je tých dôvodov hocikoľko
- samotné pôstne obdobie, či nepokoje vo svete... Je čas vrátiť sa k Otcovi...
-jh-
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

Ježiš nám v pôste ponúka tri cesty:
vo vzťahu k Bohu = modlitba
vo vzťahu k blížnemu = almužna
vo vzťahu k sebe samému = zriekanie

Využime ich!

Myšlienky Sv. Otca Františka
- na mailovú adresu - prihlásenie
cez internet na TK KBS
16.3. nedeľa—9:00 h Dóm—prenos
sv. omše do RTVS (latin. nebude)

Prvá pôstna nedeľa
1. čítanie: Gn 2, 7-9; 3, 1-7a.
Stvorenie prvých ľudí a hriech.
Ž 51 Resp.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme
zhrešili.
2. čítanie: Rim 5, 12-19. Kde sa rozmnožil hriech, v miere ešte väčšej sa
ukázala milosť.
Evanjelium: Mt 4, 1-11. Ježiš
sa štyridsať dní postí a je pokúšaný.

OZNAMY
JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU
Milí bratia a sestry. Na Prvú pôstnu nedeľu 9.3.2014 sa uskutoční jarná zbierka
na Katolícku charitu. Svoje dary môžete vložiť pri východoch z kostolov.
Pán Boh Vás odmeň za prejavenú štedrosť.
PÔSTNA KRABIČKA PRE AFRIKU 2014
Drahí bratia a sestry. Podporiť Charitu môžete okrem tradičnej jarnej zbierky
aj formou Pôstnej krabičky pre Afriku, ktorou sa Slovenská katolícka charita
snaží upozorniť na potrebu solidarity s deťmi postihnutými vírusom HIV
a chorobou AIDS v africkej Ugande.
Symbolom pomoci týmto chorým deťom je malá pôstna krabička, ktorú Charita
distribuovala spolu s informáciami o svojej činnosti do viac ako 600 farností na
celom Slovensku. Vďaka vašej štedrosti sa v minuloročnej kampani vyzbieralo viac
ako 120 000 €, ktoré SKCH použila na prevádzku sirotinca Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie a iné projekty na severe Ugandy. Dnes tak vďaka dobrodincom
zo Slovenska pomáha viac ako 170 deťom.
Ak by sa k vám tohtoročná pôstna krabička nedostala, všetky potrebné informácie
sú aj na internetovej stránke: www.charita.sk alebo www.postnakrabicka.sk.
BRATSTVO BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
Pozývame na pravidelné stretnutie v piatok 14.2.2014 k Jezuitom. Stretnutie
začne sv. omšou o 17:00 h a o 18:00 h sa začne prednáška P. Jána Benkovského SJ.
Téma:Dve zástavy v procese Duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly.

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY
Pobožnosť Krížovej cesty sa budeme modliť kostoloch našej farnosti:
Dóm sv. Alžbety
— v piatok o 17:15 h.
Uršulínsky kostol
— v stredu o 16:30 h v maďarskom jazyku
— v piatok o 15:00 h.
Dominikánsky kostol — každý piatok o 16:45 h.
Kostol Krista Kráľa
— piatok o 16:30 h a po jej skončení bude sv. omša
Kalvária
— každú nedeľu o 14:30 h.
Seminárny kostol
— streda 15:45 h
— v piatok o 15:55 h.
Premonštrátsky kostol — v piatok o 16:15 h v maďarskom jazyku
— v piatok o 18:00 h v slov. jazyku.
VÝZVA STÁLEJ RADY KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA VERIACIM
Rok Sedembolestnej Panny Márie je vynikajúcou príležitosťou na obnovu našich
rodín a manželstiev. Je časom milostí, odpustenia a požehnania.
Boh nám doprial tento milostivý čas, aby sme si všetci rodinu a manželstvo
viac vážili a napomáhali ich rozvoju.
V situácii, keď sa v legislatíve mnohých európskych štátov šíri rodová ideológia,
sa obraciame na všetkých katolíkov, aby sme za upevnenie rodín a manželstiev
obetovali tohoročné pôstne obdobie.
Modlime sa, aby všetci vo svedomí poznali pravdu, že prirodzenosť
je Božím darom a nie osobným rozhodnutím človeka. Spoločne prosme,
aby aj Ústava Slovenskej republiky zohľadňovala, že manželstvo je zväzkom muža
a ženy; že práva a povinnosti vyplývajúce z manželstva nie je možné založiť inak.
Modlime sa, aby deťom bolo dopriate poznať otca a mamu a byť
nimi vychovávaní.
S týmto úmyslom zverejňujeme prosby, ktoré je možné vkladať
do spoločných modlitieb veriacich. Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!
DAROVANIE 2% DANE PRE KATEDRÁLU SV. ALŽBETY UHORSKEJ
Milí priatelia! Rovnako ako minulý rok, môže aj teraz každý
občan zamestnaný na Slovensku určiť, na čo sa
použije časť z jeho
odvedenej dane. Ponúkame Vám možnosť darovať tieto 2% svojej dane
„Občianskemu združeniu na záchranu Košickej katedrály“, ktoré sa snaží podporiť
zachovanie duchovných a kultúrnych hodnôt, akou je aj národná kultúrna pamiatka Dóm sv. Alžbety Uhorskej. Za podporu správnej veci ďakujeme.
Identifikačné údaje: Občianske združenie na záchranu Košickej katedrály,
Hlavná 26, 040 01 Košice. IČO: 35547413; Právna forma: občianske združenie.

