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Bratia bosí karmelitáni všetkých pozývajú na novénu a odpustovú slávnosť sv. Jozefa, ktoré sa budú konať v kláštornej kaplnke v Lorinčíku od 10-19. marca.
Každodenný program: 17.00 sv. spoveď,17.15 modlitba sv. ruženec, 18.00 sv. omša
s modlitbami novény (kňazi Košice—Západ). Každý deň budeme pri sv. omši a v
modlitbách predkladať sv. Jozefovi Vaše úmysly. Odpustovú sv. omšu v deň slávnosti, tj. 19. marca, bude celebrovať Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup. Do Lorinčíka premáva MHD č. 20L (16.18, 16.48, 17.18 hod.).
Spoločnosť Ježišova a Bratstvo Božského Srdca Ježišovho pozývajú v piatok 13. marca na pokračovanie cyklu prednášok s témou „Osem základných nerestí a boj s nimi.“ V programe je celodenná adorácia, o 17.00 hod. sv. omša a po nej prednáška:
„Démon acedie (ukončenie), démon ctižiadosti alebo túžba po sláve,“ ktorú prednesie p. Jozef Mydla. Rovnako Vás Spoločnosť Ježišova pozýva na predveľkonočnú
duchovnú obnovu „Posilnite si srdcia,“ ktorá bude v sobotu 14. marca. Program:
9.00 začiatok, 12.00 ukončenie, 12.00-13.00 predveľkonočná sv. spoveď, 13.00
hod. sv. omša.
Sestry Božského Vykupiteľa Vás srdečne pozývajú na muzikálové predstavenie: Sedem bolestí Panny Márie, ktoré sa uskutoční 22. marca o 16.00 hod. vo Veľkej sále
Starej radnice na Hlavnej 59 v Košiciach. Vstupné dobrovoľné.
Fórum života pripravilo ku 25.marcu výzvu: Chránime nevyliahnuté orly. Chráňme aj
nenarodené deti! V Košiciach budeme sláviť deň počatého dieťaťa bohatým programom:22. marec: slávnostný večer ku cti sv. Jána Pavla II. pri príležitosti 10. výročia
jeho odchodu do večnosti a 20. výročia encykliky Evangelium vitae. 24. marec: deň
bioetiky so štyrmi lektormi. 25.marec 2015 o 16.30 hod. sv. omša za život
v seminárnom kostole (celebruje o. arcibiskup Bernard Bober). Zároveň bude možnosť vstúpiť do spoločenstva duchovnej adopcie počatého dieťaťa. Po sv. omši sa
vydá modlitbový pochod k Ústavnému súdu. Počas týždňa nosme na odeve bielu
stužku. Počaté deti si zaslúžia viac pozornosti ako orly! Viac na www.detike.eu, resp.
o. Dušan Škurla.
ADSM 2015
11. apríla sa už tradične v Prešove bude konať Arcidiecézne stretnutie mládeže. Mladí a birmovanci, ktorí chcú zažiť atmosféru stretnutia sa môžu prihlásiť u
kaplána P. Melkoviča, ktorý máva mládežnícke sv. omše v Dóme každý štvrtok.
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Väčší, výkonnejší, kvalitnejší alebo o človeku trocha inak...
Zákon je norma správania vyhlásená kompetentnou autoritou pre spoločné
dobro. Morálny zákon predpokladá racionálny poriadok medzi stvoreniami, ktorý
Boh - Stvoriteľ svojou mocou, múdrosťou a dobrotou stanovil pre ich dobro a
vzhľadom na ich cieľ. Každý zákon nachádza svoju prvú a poslednú pravdu vo večnom zákone. Zákon je vyhlásený a stanovený rozumom ako účasť na prozreteľnosti
živého Boha, Stvoriteľa a Vykupiteľa všetkých. Toto „nariadenie rozumu“ sa volá
zákon. Jedine človek (spomedzi všetkých živých tvorov) sa môže chváliť tým, že bol
hodný dostať od Boha zákon. Aj dnešné prvé čítanie nám to pripomína skrze Mojžiša, ktorý dostáva do rúk morálny zákon - Desatoro. Je to dielo Božej múdrosti. V
biblickom zmysle ho možno definovať ako otcovské poučovanie, ako Božiu výchovu.
Morálny zákon predpisuje človekovi cesty, normy správania, ktoré vedú k prisľúbenej blaženosti; zakazuje cesty zla, ktoré odvádzajú od Boha a od jeho lásky. Je zároveň prísny vo svojich príkazoch a láskavý vo svojich prisľúbeniach.
Toto všetko vieme, a predsa máme značné problémy realizovať život podľa Božieho slova. Desatoro poznáme od útleho detstva a aj tak vždy znova a znova zlyhávame v tých istých veciach. Nastavil Boh latku tak vysoko, že je neprekonateľná? Je
nemožné dnes stavať dobrý život na Bohu? Nedá sa vážiť si rodičov a starať sa
o nich, aj keď už sú starí? Čistota lásky je prekonaný termín? A čo poctivosť, spravodlivosť či pravdivosť? Zákon je dobrý, nepotrebuje vylepšiť.
Všetko okolo nás sa vylepšuje. Väčšie displeje, vyšší výkon, kvalitnejšie výrobky
a zabudli sme popritom všetkom vylepšovať ten najvzácnejší prvok tohto sveta - SEBA. Zákon v tejto situácii hrá dôležitú úlohu: ukazuje totiž smer a cestu, pre ktorú
nás Ježiš svojím krížom oslobodil a Duchom Svätým naplnil. Je to proces, ktorý tu je
pre každého. Nemusíš dnes veriť sebe, ale môžeš veriť Kristovi, ktorý pre Teba pripravil novú cestu života, kde Ti bude sprievodcom sama Láska.
Patrik Melkovič
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Liturgický prehľad
9.3. (pondelok)

Stôl Božieho slova
féria

10.3. (utorok)

féria

11.3. (streda)

féria

12.3. (štvrtok)

féria

13.3. (piatok)

féria

14.3. (sobota)

féria

15.3. (nedeľa)

4. pôstna nedeľa

3. pôstna nedeľa
1. čítanie: Ex 20, 1-17 Zákon bol daný skrze
Mojžiša.
Ž 19, 8-11 Resp.: Pane, ty máš slová večného života.
2. čítanie: 1 Kor 1, 22-25 Ohlasujeme ukrižovaného Krista: pre ľudí bláznovstvo, ale
pre povolaných Božiu múdrosť.
Evanjelium: Jn 2, 13-25 Zborte tento chrám
a za tri dni ho postavím.

OZNAMY
Na 1. pôstnu nedeľu sa aj v našej farnosti konala jarná zbierka na charitu. Prinášame Vám prehľad zbierky v jednotlivých kostoloch našej farnosti: Dóm sv. Alžbety
345 €, Uršulínky 215,80 €, Krista Kráľa 382,50 €, Jezuiti 701,55 €, Dominikáni
686,35 €, Seminárny kostol 639 €, kaplnka geriatria 160 €, soc. sestry 120 €, kaplnka v železničnej nemocnici 30 €. Spolu: 3280,20 €. Ďakujeme.
Dóm sv. Alžbety
Na 3. pôstnu nedeľu bude sv. omšu o 9.00 hod. v Dóme sv. Alžbety celebrovať pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik. Táto sv. omša bude vysielaná Rádiom Slovensko.
Na 3. pôstnu nedeľu bude sv. omšu o 15.00 hod. v Dóme sv. Alžbety celebrovať
prof. Peter Zubko, ktorý v rámci homílie prednesie ďalšie pôstne zamyslenie „Zborte
tento chrám (Jn 2, 19). Pred sv. omšou o 14.45 hod. sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva a po sv. omši Vás pozývame na nedeľné vešpery.
V nedeľu, 15. marca (4.pôstna nedeľa), pri sv. omši o 10.30 hod. v Dóme sv. Alžbety, budeme spoločne, aj za účasti J. E. Mons. Bernarda Bobera, ďakovať za 25 rokov
biskupskej služby J.E. Mons. Alojza Tkáča. Súčasťou tejto slávnosti bude aj uvedenie
nášho dekana—farára Mons. Františka Šándora do Kapituly kanonikov. Na túto
slávnosť Vás srdečne pozývame.

Farská púť do Sarospataku, 21. marec
* V piatok, 13. marca, sa začneme pred večernou sv. omšou v rámci duchovnej prípravy na farskú púť do Sarospataku o 17.45 hod. modliť v Dóme sv. Alžbety Deviat-

nik ku cti patrónky našej katedrály a mesta. Osobitne chceme na modlitbu deviatnika a sv. omše pozvať všetkých Vás, ktorí ste sa na púť prihlásili.
* Prihlasovanie na púť, ktorá sa uskutoční 21. marca uzatvárame v termíne 11. marec (streda). Dovtedy sa ešte môžete zapísať v sakristii Dómu, resp. v uršulínskom
kostole, prípadne na alzbetinlist@gmail.com.
* Presné pokyny a účastnícky poplatok, ktorý bude ekonomicky nenáročný, zverejníme vo farských oznamoch na 4. pôstnu nedeľu (15.marec), resp. v našom farskom
liste.
11. marca sa 91. narodenín dožíva J. Em. Jozef kardinál Tomko. Z príležitosti tohto
sviatku ďakujeme nášmu Pánovi za všetky milosti, ktoré Boh hojne nadelil cez svojho služobníka tak našej arcidiecéze, ako i univerzálnej Cirkvi a vyprosujeme nášmu
krajanovi silu i múdrosť Božieho Ducha a ochranu Božej Matky.
Prijímacie konanie na TF v Košiciach
Katolícka univerzita v Ružomberku a Teologická fakulta v Košiciach vyhlasujú prijímacie konania na študijné odbory v stupňoch bakalársky, magisterský, doktorandský, v programoch Katolícka teológia, Sociálna filozofia, Náuka o rodine, Sociálna
práca a Učiteľské študijné programy v školskom roku 2015/16. Termín podávania
prihlášok: 31. marec. Konanie prijímacích skúšok: 17. a 23. jún 2015. Viac info
www.tf.ku.sk.
Darovanie 2 % dane pre katedrálu sv. Alžbety
Milí priatelia, aj tento rok môže každý občan zamestnaný na Slovensku určiť, na čo
sa použije časť z jeho odvedenej dane. Je to právo, ktoré umožňuje zákon. Ide o 2 %
z tejto zaplatenej dane, ktoré môžu pomôcť dobrým veciam a akciám, keď tieto malé čiastky dáme všetci do spoločného. Nie je to žiadny dar navyše. Ponúkame Vám
možnosť darovať tieto 2% svojej dane Občianskemu združeniu na záchranu Košickej
katedrály, ktoré sa snaží podporiť zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt,
akou je aj národná kultúrna pamiatka Dóm sv. Alžbety. Formuláre s návodom budú
k dispozícii v jednotlivých kostoloch našej farnosti. Chceme Vás poprosiť, aby ste
oslovili aj ľudí, ktorých poznáte, prípadne firmy a podnikateľov, nakoľko sa právo
venovania 2% vzťahuje aj na nich. Vyhlásenie je súčasťou tlačív daňového priznania
k dani z príjmov PO a FO. Za Vašu podporu ďakujeme. Kontaktné údaje: Občianske
združenie na záchranu Košickej katedrály, Hlavná 26, 040 01 Košice IČO:
35547413 Číslo účtu: 5821182/5200, OTP banka Slovensko, pobočka Košice Právna forma: občianske združenie.

