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DENNÁ SPOVEDNÁ SLUŽBA
Oznamujeme Vám, že denná spovedná služba v Dóme sv. Alžbety
počas pracovných dní (pondelok—piatok) v čase od 9:00 do 11:30 h
v pôstnom období končí piatkom 28.3.2014. K sviatosti zmierenia
ponúkame možnosť využiť rannú službu od 6:00 h do 7:15 h,
alebo večernú službu od 17:00 do 18:15 h. Ďakujeme za pochopenie.
MYŠLIENKY K LITURGICKEJ SPIRITUALITE
Na začiatku pôstneho obdobia nás Cirkev vyzýva na pokánie slovami Ježiša Krista
„Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,15). V evanjeliu sv. Matúša je táto výzva spojená
s myšlienkou priblíženia sa nebeského kráľovstva. Uveriť evanjeliu znamená
vlastne prijať nebeské kráľovstvo. Pokánie je podmienkou toho, aby
sme sa stali schopnými prijať Boha. Patrí to k podstate kresťanstva.
Skutky apoštolov jednou vetou opisujú kresťanstvo takto: „Boh aj pohanom
daroval pokánie, aby mali život“ (Sk 11,18).
Čo máme robiť my? Pokánie začína tým, že uznáme svoju hriešnosť. To je prvý
krok. Dnešný svet žije v „ošiali nevinnosti“. Človek nevie prijať skutočnosť hriechu,
ak nejestvuje kompetentné fórum, ktoré by mu to vedelo odpustiť.
Hriech, ak nemá výhľad na odpustenie, možno iba poprieť. Riešenie prináša
jedine Boh, ktorý sa k nám priblížil v Ježišovi Kristovi a v ňom
nám ponúka zmierenie.
Čo má teda, milovaní, robiť kresťan v každom čase, to treba teraz konať usilovne
a nábožnejšie, aby sa apoštolská ustanovizeň štyridsiatich dní naplnila pôstom,
a to nielen striedmosťou v jedle, ale a predovšetkým, že sa zbavuje nerestí (sv. Lev Veľký)
ODPUSTKY PÔSTNEHO OBDOBIA
1. Kto koná pobožnosť Krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami,
môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa,
aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti
Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí ak sa pohybuje ten,
čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej
ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení
a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny .
2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom
Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať
za obvyklých podmienok úplné odpustky (Enchiridion indulgentiarum).
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PÔSTNY ČAS — ČAS NA „PREMENENIE“
Ingrid sa trápi, lebo má muža, ktorý pre ňu nemá pochopenie, nepomôže jej s deťmi,
je na všetko sama, nevládze... Marta má po krk náročnej práce: študovať zákony, venovať sa večne
nechápavým klientom, návaly práce od nadriadených... Peter neznáša večné prepady svokry,
ktoré sú čoraz častejšie... Soňa nadáva, že si nevystačí s peniazmi... Stará pani Agneša sa pred omšou
nazlostila a dala to aj patrične najavo, keď jej sadla iná žena na jej dlhoročné obľúbené miesto v kostole...
Ľudia sú stále nespokojní... Ak s nimi rozprávate, zistíte, že za ich situácie
sú všetci vinní, okrem nich... Ale - je to naozaj tak?
Ingrid má síce manžela, ktorý sa radšej zdržiava „mimo“, ale to preto, že v poslednom čase
nemá pre neho vľúdneho slova, večne niečo prikazuje, nadáva, vyčíta... Kedy ho naposledy len tak objala
a povedala, že je s ním rada a že si ho váži? Martu práca vyčerpáva a už pätnásť rokov.
Vyhráža sa, že si nájde iné zamestnanie, no zatiaľ ešte nenapísala ani len žiadosť a životopis...
Peter nechce byť zlý navonok, tak je zlý vo svojom vnútri, čo sa však odráža aj na jeho vonkajšom
správaní. Namiesto toho, aby komunikoval, aby sa o probléme spolu porozprávali a našli príčinu, prečo
svokra rieši svoje problémy únikom „k dcére“... večne frfle... Soňa si nevystačí s peniazmi, často závidí
iným, ako sa majú dobre, ale všetky svoje minie na kozmetiku a zábavy... Stará pani Agneša
je tvrdohlavá a nepopustí, radšej z kostola odíde, jej tvrdohlavosť, zdá sa, je prednejšia, ako svätá omša,
kvôli ktorej sem prišla...
Všetci potrebujeme niečo zmeniť vo svojom živote... Kdesi u seba to povoliť,
nesprávať sa pyšne a sebecky. Urobiť prvý krok. Vyjsť zo seba. Na to, aby bolo niečo v našom
živote lepšie, musíme popracovať v prvom rade na sebe.
Musíme, ako Abrahám v prvom čítaní dnešnej nedele (Gn 12, 1-4a) opustiť
doterajšie územie a odísť do krajiny, ktorú mu dáva Pán a sľubuje požehnanie... Evanjelium
hovorí o Premení. Ježiša zrazu zbadali jeho apoštoli iného: žiaril – a bolo im s ním dobre. Ježiš
je vzorom našej vnútornej premeny, je inšpiráciou pre náš kresťanský život.
Ak z nášho vnútra bude vychádzať dobro, budeme žiariť a ľudia, s ktorými žijeme, budú
sa s nami cítiť lepšie a tiež nám budú dávať viac lásky a obšťastňovať nás...
Deň prináša veľa situácii a priestoru pre konanie dobra: Porozprávať sa s osamelým
človekom, zájsť sa chorou susedkou do nemocnice, venovať sa viac deťom, vľúdne
sa
prihovoriť
manželke,
objať
manžela,
s úsmevom
pozdraviť
človeka,
pomôcť starším, uvoľniť miesto, správať sa milo, pozvať niekoho na obed, byť otvorenejším,
láskavejším... Teraz je čas správne sa rozhodnúť. Premeniť svoj život na nebo,
kde sa budú radi zdržiavať moji blízki i všetci ľudia...
-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

16.3. nedeľa—9:00 h Dóm—prenos
sv. omše do RTVS (latin. nebude)
Myšlienky Sv. Otca
mailom: post@kbs.sk

Františka

Druhá pôstna nedeľa
1. čítanie: Gn 12, 1-4. Odíď zo svojej
krajiny, od svojich príbuzných.
Ž 33 Resp.: Tvoje milosrdenstvo, Pane,
nech je nad nami, ako dúfame v teba.
2. čítanie: 2 Tim 1, 8b-10. Boh nás
volá a posilňuje.
Evanjelium: Mt 17, 1-9. Tvár
mu zažiarila sťa slnko.

OZNAMY
SVIATKY CIRKVI — 19.3. a 25.3. 2014
V stredu 19.3. slávime Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Rovnako v utorok
25.3. bude Slávnosť Zvestovanie Pána. Keďže sú obidva sviatky liturgicky
„slávnosťou“ a zároveň prikázanými sviatkami nie sú, preto sv. omše ostávajú
v nezmenených časoch počas pracovných dní. V predvečer sviatku je sv. omša zo
slávnosti.
KOŠICE ZA ŽIVOT - 23. marec 2014
V rámci osláv Dňa počatého dieťaťa sa bude v nedeľu 23.marca 2014 v Košiciach
konať 9. pochod za život. Tentokrát s mottom: Každý ma právo sláviť
narodeniny. Program otvorí o 15:00 sv. omša v Dóme sv. Alžbety, ktorú bude
celebrovať emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Pri sv. omši bude možnosť
vstúpiť do spoločenstva Duchovnej adopcie počatého dieťaťa.
Po skončení bude nasledovať modlitbový pochod k budove Ústavného súdu.
Tu sa účastníkom prihovoria vzácni hostia z pro-life organizácií:
Ing. Jana Rey-Tutková z Centra pre bioetickú reformu a MUDr. Anna Záborská z
Fóra života.
Počas pracovných dní od 17. do 21. marca budú mladí študenti distribuovať v
centre Košíc biele stužky - symbol úcty k počatým deťom. Nezabudnite sláviť!
Pripnite si biele stužky. Staňte sa hlasom nenarodených! Príďte na košický
pochod za život. Modlite sa za ich záchranu! Vstúpte do duchovnej adopcie
počatého dieťaťa. Majte odvahu pracovať pre záchranu počatých detí!
Staňte sa dobrovoľníkom pri distribúcii bielych stužiek. Viac na: www.detike.eu
<http://www.detike.eu>.

VÝROČIA
V
stredu
19.3.2014
si
pripomenieme
1.
výročie
začiatku
služby Sv. Otca Františka. Obetujme zaň svoje ťažkosti, zriekania a modlitby.
V pondelok 17.3. si pripomenieme výročie biskupskej vysviacky
Mons. Alojza Tkáča, emeritného arcibiskupa (1990).
V štvrtok 20.3. si pripomenieme výročie biskupskej vysviacky
Mons. Stanislava Stolárika, pomocného biskupa a generálneho vikára (2004).
- Spomeňme si na našich o. biskupov vo svojich modlitbách a vyprosujme im Božie dary a
milosti v ich biskupskej službe.
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 maď. 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 maď. jazyku; v piatok o 18:00 h
ČEKY POINT
Pozývame Vás na výnimočnú talkshow Mariána Čekovského.
Termín: 21.3.2014. Miesto: FUGA - kultúrne centrum kresťanov, Timonova 4
(vchod Moyzesova 62), Košice. Hosť: Max Kašparù - psychiater, spisovateľ,
premonštrátsky diakon, pedagóg, esperantista. Téma: HRANICE.
Lístky: www.ticketportal.sk; info: www.cekypoint.sk Akcia je podporená SKK.
ZMENA ČASU ( LETNÝ POSUN )
V noci z 29. na 30 marca sa mení čas. O 02:00 h stredoeurópskeho času
posúvame hodiny na 03:00 h letného času.
DAROVANIE 2% DANE PRE KATEDRÁLU SV. ALŽBETY UHORSKEJ
Milí priatelia! 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.

