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(dokončenie z 1. strany) vinu. Slávu dosahujeme skrze utrpenie. „Nedá sa to inak?“
pýtal som sa jedného kňaza. „Nedá.“ znela odpoveď. Lebo to je cesta samého Pána.
Chceš byť jeho učeník? Potom ho nasleduj. Nes svoj kríž tak, ako ho niesol napr. Ján
Pavol II.. Ale ja som „len človek.“ Nie som Ján. On bol silný, ja nie. On mal vieru, ja
ju až takú nemám. Mal. Ale nie sám od seba. Jeho silou, jeho vierou bol Ježiš. Ty si
kríž nenesieš sám. Veľká noc sa skončila a život plynie ďalej. Musí. S bolesťou, utrpením, sklamaniami, zradami... Ale ja viem, komu som uveril. Viem, že adamovská
otázka, ktorá je dnes adresovaná mne: „Adam, kde si?“ má svoju odpoveď. „Pane,
skryl som.“ „A kam si sa skryl?“ Kamkoľvek by si šiel, JA ťa vyhľadám.“
Pani, ktorá si všimla charizmu a šibalstvo v očiach Jána Pavla II. nezostala len
pri zážitku. Stala sa katolíčkou snažiacou sa o život podľa evanjelia. Aspoň z uhla
môjho pohľadu. Zážitok nestačí. Je len prostriedkom. Predsavzatia došli do etapového finišu. Cieľ je však ešte... Na konci môže byť skrivená tvár. Ono mlčanie. Ale i
pocit víťazstva. Boj pokračuje. Držme sa Ježiša. Hrať zo všetkých síl spolu s ním, za
neho a preň má obrovský potenciál.
Matúš Tirpák
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, mail UPC, resp. u kňazov pôsobiacich v jednotlivých kostoloch našej farnosti.
Viac info na: biblia.upcke.sk.
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Jedna z myšlienok, ktorá mi príde na um v kontexte slávenia nedele Božieho
milosrdenstva, je myšlienka na bolesťou skrivenú tvár sv. Jána Pavla II. pri jeho poslednom verejnom vystúpení v okne apoštolského paláca počas slávenia Veľkej noci
v roku 2005. Ján Pavol II. niesol svoj kríž až na Golgotu. Podobne ako ten, ktorému
uveril a ktorého celý život nasledoval. Túžil ešte niečo povedať. Nemohol. Mlčaním
však povedal všetko.
Keď Ján Pavol II. ako priateľ Slovákov poslednýkrát navštívil našu vlasť, mali
sme už vtedy možnosť, celkom zblízka vnímať utrpenie každého jeho kroku či slova.
Časť jeho Kalvárie sa odohrala tu, medzi nami. Spomínam si, ako mi jedna žena
vravela: „Do kostola nechodím. Vieru príliš nepraktizujem. Ale nemohla som zostať
doma, keď som vedela, že veľký človek bude prechádzať pár metrov od môjho domova. Koho som to vlastne videla? Žiaden ubolený človek. Ale šibalský pohľad múdreho starca, ktorý mal v sebe niečo zvláštne. Byť v jeho blízkosti bol pre mňa zážitok,
na ktorý si spomeniem zakaždým, keď sa spomenie jeho meno. Charizma, pokoj,
schopnosť vnímať, pozrieť sa práve tam, kde je to potrebné.“
Milí čitatelia, v uplynulých dňoch sme sa ponárali do tajomstva utrpenia nášho Pána. Kalvária sa skončila. Potom nasledovalo to zvláštne ticho. A večer? Fanfáry
a rozozvučanie nielen sŕdc udierajúcich do obruby zvonov. Od Zeleného štvrtku sa
vtedajší ľud rozdelil na dve skupiny. Na tých, ktorí mali všetko vo svojich rukách,
ktorí svojou mocou rozhodovali o bytí a nebytí samého Krista! Až do onoho večera
boli víťazmi. A tí druhí? Všetko stratili. Nádej, oporu, lásku, budúcnosť. Totálne
frustrovaní sa jednoducho rozutekali. Čo iné mali robiť? Ak nie zachraňovať aspoň
„niečo“ čo mali, o čo sa mohli ako tak oprieť. Oni prehrali. A zdalo sa, že to bola
vážna prehra bez možnosti reparátu. Ale prišlo Veľkonočné ráno. Komu patrilo?
Prekvapenie—víťazstvo je spochybnené, vnímame tu snahy všetko zakamuflovať. Ako
najlepšie? Mocou, peniazmi a klamstvom. Aká neistota! A druhá strana? Pokorní,
tichí, prenasledovaní, zacítili druhú šancu. Možnosť pokračovať ďalej, stáť na strane
víťazov. Presne podľa slov, ktoré im adresoval Kristus vtedy na hore. Teraz sú oni
blahoslavení. Je to tak, stoja na strane víťazov. Ku sláve sa kráča cez šťastnú
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

13.4. (pondelok)

féria

14.4. (utorok)

féria

15.4. (streda)

féria

16.4. (štvrtok)

féria

17.4. (piatok)

féria

18.4. (sobota)

féria

19.4. (nedeľa)

3. Veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva
1. čítanie: Sk 4, 32-35. Jedno srdce a jedna
duša.
Ž 118, 2-4. 16-18. 22-24 Resp.: Oslavujme
Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
2. čítanie: 1 Jn 5, 1-6. Všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet.
Evanjelium: Jn 20, 19-31. Tomáš, uveril si,
pretože si ma videl...

OZNAMY
Zbierka pre prenasledovaných kresťanov: Dóm sv. Alžbety - 745,00 €, Uršulínky 281,28 €, Krista Kráľa - 452,00 €, Jezuiti - 962,11 €, Dominikáni - 523,14 €, Seminárny kostol - 692,00 €, Sestry Vykupiteľky - Geriatria - 450,00 €, Sociálne sestry kaplnka - 145,00 €, Kaplnka v železničnej nemocnici - 20,00 €, Rímska únia rádu sv.
Uršule - 100,00 €
Za Farnosť sv. Alžbety v Košiciach sa vyzbieralo 4 370,53 €. Ďakujeme.
Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho
milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní podmienky
predpísané na získanie úplných odpustkov, pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v
Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v
očistci, ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu.
Nedeľou Božieho milosrdenstva sa končí Veľkonočná oktáva.
Od pondelka, 13. apríla znovu obnovujeme dennú spovednú službu, ktorá je Vám k
dispozícii každý pracovný deň od 8.30 - 11.30 hod.
Apoštolský nuncius na Slovensku, Mons. Mario Giordana si nás dovoľuje upozorniť
na možné pokusy o podvod cestou emailovej komunikácie, ktorou sa isté osoby
obracajú na rôzne cirkevné inštitúcie a jednoduchých ľudí, zneužívajúc na to mená
cirkevných autorít. V tejto súvislosti Štátny sekretariát vyzýva k maximálnej opatrnosti v prípade žiadostí o finančnú pomoc.

Letná škola jazykov Biblie (LŠJB) je iniciatívou košických biblistov zameranou predovšetkým na výučbu biblických jazykov spôsobom intenzívnych letných kur-

zov. Doterajšou obsahovou náplňou boli kurzy pre začiatočníkov a pokročilých
v hebrejčine, gréčtine a sýrčine v Košiciach (2012, 2013) a v Ružomberku
(2014). Kurzy pokrývajú základnú gramatiku spomínaných jazykov a ich cieľom je
vybaviť študentov začiatočnou kompetenciou práce s biblickým textom v pôvodnom
jazyku. Možnosť účasti na kurzoch LŠJB nie je vymedzená kňazom alebo seminaristom, ale je ponúknutá akýmkoľvek záujemcom o biblické jazyky a biblické spisy. Perspektíva do budúcnosti je rozšíriť ponuku na intenzívne kurzy o rôznych biblických spisoch a témach.
Aktuálne ponuky:
Biblia a film, Aula A1 TF v Košiciach, 17. apríl od 9.00-12.00 hod.
Kurz hebrejčiny pre začiatočníkov, CSVZML v Košiciach, Komenského 14, 30. jún18. júl
Kurz gréčtiny pre začiatočníkov, CSVZML v Košiciach, Komenského 14, 22. jún-10.
júl
Metodika prekladu Sv. Písma do slovenčiny, Aula A2, TF v Košiciach, 10. apríl od
8.00-12.00 hod.

Juraj Feník, Peter Juhás, Róbert Lapko
Stretnutie rodičov detí, pripravujúcich sa na slávnosť 1. sv. prijímania v našej farnosti, bude v stredu 15. apríla v Kostole Krista Kráľa po sv. omši, ktorá bude tradične o
17.30 hod. Žiadame všetkých rodičov o prítomnosť na sv. omši, resp. na stretnutí.
Spoločenstvo Sv. Michala Archanjela Vás pozýva na animovanú adoráciu, ktorá sa
bude konať v Seminárnom kostole 16. apríla so začiatkom o 18.00 hod. Adoráciu
bude viesť o. Imrich Degro a bude zameraná na vnútorné uzdravenie.
TF v Košiciach a Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza Vás pozývajú na cyklus
prednášok významnej osobnosti filozofie a etiky prof. Jana Sokola z Fakulty humanitných štúdií Karlovej univerzity v Prahe.
9. apríl o 10.15 hod. miestnosť C4 TF: 1. prednáška Jsou lidská práva přirozená?
9. apríl, o 14.05 hod. aula A 1 TF: 2. prednáška Svoboda a co s ní?
3. prednáška Jednáni a etika v institucích, bude 10. apríla od 10.00 hod. v hoteli
Košice.
Gréckokatolícka TF Prešovskej univerzity a SČK bude 19. apríla pri sv. omšiach v
Dóme sv. Alžbety organizovať zbierku na pomoc Ukrajine. Pomôcť budeme môcť
darovaním hygienických prostriedkov, posteľnej bielizne, oblečením, obväzovým
materiálom, spacákmi... Kontaktnou osobou je Zuzana Liberková tč.: 0918 517
439.

