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(dokončenie z 1. strany) neprevinil. A ty by si nechcel byť ukrižovaný za toho, ktorý
sa dal za teba pribiť na kríž? Nie ty jemu robíš milosť. Veď si ju prv dostal. Ty vraciaš
milosť, keď splácaš dlh tomu, ktorý bol za teba na Golgote ukrižovaný.

z Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského

13/15
29. 3. 2015

Ekumenické spoločenstvo cirkví Vás pozýva na Pašiový sprievod na Veľký piatok,
ktorý sa začne pri Jakabovom paláci o 13.00 hod.
Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach a farnosť svätej Alžbety vás pozývajú na
podujatie s názvom – Biblia dňom i nocou. Ide o súvislé čítanie a počúvanie Svätého
písma. Cieľom je vzbudiť záujem o Božie slovo cez úplné, súvislé a nepretržité prečítanie celého Svätého písma. Podujatie sa uskutoční od pondelka 20. apríla 2015 od
20.30 hod. do soboty 25. apríla 2015 cca do 7.30 hod. v Kaplnke svätého Michala.
Do kaplnky svätého Michala sa odoberieme po vysokoškolskej svätej omši, ktorá sa
začne o 19.00 hod. v seminárnom kostole. Svätú omšu bude celebrovať a podujatie
otvorí košický arcibiskup – metropolita Mons. Bernard Bober. Po ňom sa budú počas 15-minútových intervalov striedať jednotliví čítajúci. Sväté písmo by sme mali
dočítať v sobotu ráno. Pozvaní sú všetci, ktorí sa chcú sýtiť Božím Slovom – tí, ktorí
budú čítať ale aj tí, ktorí budú počúvať. Nahlásiť sa dá osobne v kancelárii Univerzitného pastoračného centra (budova Teologickej fakulty KU, Hlavná 89), po pondelkovej vysokoškolskej svätej omši o 19.00 hod. v seminárnom kostole, alebo cez telefón, či mail UPC. Viac info na: biblia.upcke.sk.
Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza a TF v Košiciach Vás pozývajú na konferenciu „Staronové morálno-filozofické princípy a dôstojná smrť človeka“, ktorá sa
bude konať 9. apríla v aule A1 TF od 14.00 hod. Medzi prednášajúcimi sú: Ján Sokol (ČR), Carmen Barbat (University of Timisoara), Józef Wróbel (PL), Jiři Šimek
(ČR), Stephan Sahm (NEM).
KBS na svojom zasadnutí v Melčiciach rozhodla, že k štvrtému a piatemu tajomstvu
radostného ruženca sa pridá zmienka o sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie. Celé
znenie tajomstiev je takéto: „Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme
obetovala. Ježiš, ktorého si, Panna so sv. Jozefom v chráme našla.“
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Nehanbi sa za kríž!
Každý Kristov čin je chválou katolíckej Cirkvi, ale chválou chvál je kríž. Pavol bol o
tom presvedčený, a preto hovorí: „Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom
Krista.“ Obdivuhodné bolo aj to, že slepý od narodenia dostal v Siloe zrak, ale čo je
to, keď bolo na svete toľko slepcov?! Veľkou a nadprirodzenou vecou bolo vzkriesenie Lazára mŕtveho štyri dni. Ale túto milosť obsiahol iba on jediný. Čo to však je,
keď bolo po celom svete toľko mŕtvych hriechmi?! Je obdivuhodné, že päť chlebov
stačilo ako prameň pokrmu pre päť tisíc ľudí. Ale čo je to, keď toľkých po celom
svete trápil hlad nevedomosti?! Je iste obdivuhodné oslobodiť ženu, ktorú satan
držal osemnásť rokov spútanú. Ale, čo to je, ak pozrieš na nás všetkých, čo sme boli
spútaní reťazami svojich hriechov?!
No sláva kríža osvietila aj tých, čo boli slepí nevedomosťou, oslobodila aj
všetkých, čo boli v zajatí hriechu, a vykúpila všetkých ľudí na svete. Preto sa nehanbime za Spasiteľov kríž, ale chváľme sa ním. Lebo hoci je slovo kríža pre Židov pohoršením a pre pohanov bláznovstvom, pre nás je spásou. Aj pre tých, čo idú do záhuby, je bláznovstvom, ale pre nás, čo sme na ceste spásy, je Božou mocou. Veď to
nebol obyčajný človek, čo za nás zomrel, ale Boží Syn, Boh, ktorý sa stal človekom.
Ak už ten baránok, čo bol zabitý z Mojžišovho nariadenia, ďaleko odvracal
ničiteľa, neoslobodil by Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta, oveľa účinnejšie od
hriechov? Ak zachraňovala krv nerozumnej ovce, nezachráni oveľa skôr krv Jednorodeného?
Nevzdal sa života z donútenia, ani nebol násilím zabitý, ale dobrovoľne. Počuj, čo hovorí: „Mám moc dať svoj život a mám moc zasa si ho vziať.“ Teda zo slobodného rozhodnutia ide v ústrety umučeniu, raduje sa z vynikajúceho diela, teší sa
na veniec, blahoželá si k spáse ľudí. Nehanbil sa za kríž, lebo on daroval svetu spásu. Veď to nebol obyčajný človek, čo trpel, ale vtelený Boh, ktorý bojoval o odmenu
za poslušnosť. Nech nie je kríž tvojou radosťou iba v pokojných časoch; ale aj v čase
prenasledovania maj tú istú vieru, aby si nebol v čase pokoja Ježišovým priateľom a v
čase bojov nepriateľom. Teraz prijímaš odpustenie svojich hriechov a štedré milosti
duchovných darov od svojho kráľa. Ježiš bol za teba ukrižovaný, hoci sa ničím
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

30.3. (pondelok)

féria

31.3. (utorok)

féria

1.4. (streda)

féria

2.4. (štvrtok)

Zelený štvrtok

3.4. (piatok)

Veľký piatok

4.4. (sobota)

Biela sobota

5.4. (nedeľa) Veľkonočná nedeľa Pánovho
zmŕtvychvstania

Kvetná nedeľa
1. čítanie: Iz 50, 4-7. Tvár som si nezakryl
pred potupou, lebo viem, že sa nezahanbím.
Ž 22, 8-9.17-20.23-24 Resp.: Bože môj,
Bože môj, prečo si ma opustil?
2. čítanie: Flp 2, 6-11. Uponížil sa, preto ho
Boh povýšil.
Evanjelium: Mk 14, 1-15.47. Pašie.

Dóm sv. Alžbety, Kvetná nedeľa 14.00-18.00 hod.
Pondelok– streda (30.3-1.4) 6.00-7.15 a 17.00-18.30 hod.
Na Kvetnú nedeľu sa spolu s rodičmi a deťmi, ktorých príprava na 1. sv. prijímanie v
našej farnosti vrcholí, zúčastnime slávenia sv. omše o 10.30 hod. v katedrále. S rodičmi a deťmi sa stretneme pred sv. omšou o 10.15 hod. pri Kaplnke sv. Michala
(budova oproti farskému úradu), odkiaľ pôjdeme sprievodom do katedrály. Prosíme deti, aby si so sebou priniesli palmový list, resp. bahniatka. Na Zelený štvrtok,
Veľký piatok a Bielu sobotu bude katedrála otvorená od 7.00 hod. Na Zelený štvrtok Vás zvlášť pozývame na aj sv. omšu Missa chrismatis o 9.30 hod. Na Veľký piatok a Bielu sobotu Vás pozývame na spoločnú modlitbu Liturgie hodín o 7.30 hod.

OZNAMY
Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k prenasledovaniu kresťanov
KBS s veľkým znepokojením sleduje rastúce prenasledovanie kresťanov a iných náboženských
skupín na Blízkom a Strednom východe i v niektorých afrických štátoch. Sme šokovaní brutalitou, ktorej sú vystavení kresťania zo strany radikálnych islamských fundamentalistov. Obraciame sa na vládu Slovenskej republiky, aby starostlivosť o prenasledovaných zaradila medzi
svoje zahraničnopolitické priority. Uvedomujeme si, že nedostatočné úsilie aj európskych
národov a inštitúcií prehlbuje humanitárnu katastrofu a núti kresťanov k odchodu z oblastí,
kde žili dve tisícročia. Oceňujeme všetkých verejných činiteľov a občianskych aktivistov, ktorí
neprestávajú upozorňovať verejnosť na túto nespravodlivosť a porušovanie základných ľudských práv. V snahe zmierniť utrpenie našich bratov a sestier vo viere, v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a v solidarite s ťažko skúšanými cirkvami vyhlasujeme celoslovenskú
zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom, ktorá sa uskutoční pri všetkých bohoslužbách na Kvetnú nedeľu, dňa 29. marca 2015. Rovnako sa obraciame na všetkých veriacich
s naliehavou prosbou o modlitby za mier a zmierenie medzi národmi. Nech naša konkrétna
pomoc a modlitba prispejú k zmierneniu utrpenia a k skončeniu špirály násilia. Tieto tragické
udalosti potvrdzujú, že zachovávanie náboženskej slobody je základným predpokladom rozvoja každej spoločnosti.

Predveľkonočné spovedanie
Dopoludňajšia spovedná služba v Dóme sv. Alžbety je od 30. marca pozastavená!
Touto cestou chceme požiadať všetkých veriacich, aby si sv. spoveď nenechávali na
poslednú chvíľu (Zelený štvrtok), ale využili prítomnosť viacerých kňazov ku sv. spovedi, najmä na Kvetnú nedeľu, aby sme vzájomnou ústretovosťou, pochopením a
toleranciou prežívali posvätné chvíle v pokoji a koncentrovaní sa na ticho a modlitbu.
Košice– Terasa sobota 28. marec: 10.30-12.00, 13.30– 17.00 hod.
Dóm sv. Alžbety sobota 28. marec: 17.30-18.30 hod.
Kostol Krista Kráľa, Kvetná nedeľa, 13.00-14.30 hod.

Miesto

Zelený štvrtok

Biela sobota

Obrady

Poklona

Poklona

Obrady

17:00

do 21:00

8:00 - 18:30

19:30

17:00
17:00 S
15:00 M

do 22:00

do 18:30

do 21:00

8:00 - 19:30

19:30
19:30 S
22:00 M

17:00 M

16:00 M

-

Kaplnka sv.
Michala

-

15:00 A

-

-

-

Dominikáni

17:30

15:00

do 20:00

8:00 - 17:00

20:30

Jezuiti

17:00

17:00

do 20:00

8:00 - 19:00

19:30

Seminárny

16:30

16:30

do 19:00

9:00 - 19:00

19:30

Dóm sv. Alžbety
Krista Kráľa
Uršulínky
Premonštráti

Sv. omša
9:30
18:00
17:00
15:45 S
18:00 M

Veľký piatok

10:00 -18:30 19:30 M

Vysvetlivky: S - v slovenskom jazyku, M - v maďarskom jazyku A- anglickom jazyku
Požehnanie Veľkonočných jedál
Dóm sv. Alžbety sobota — 15:00, 16:00, 17:00, nedeľa — 6:45, 8:15, Dominikáni nedeľa —
7:00, 9:00, 11:00 , Kalvária sobota — 16:00, Seminárny v sobotu po obradoch Veľk. Vigílie.,
nedeľa — 10:30, Jezuiti nedeľa — po sv. omšiach, Premonštráti nedeľa — 6:00, 9:30

