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(dokončenie z 1. strany) jeho stáda. On nemal dôvod niečo zatajovať, klamať.
Z lásky k nám povedal všetko, dal nám recept ako sa ho držať. S vytrvalosťou počúvajme jeho hlas a poďme za Ním.
Slavomír Engel
Český spolok v Košiciach Vás pozýva z príležitosti sviatku sv. Jána Nepomuckého na

16/15
26. 4. 2015

slávnostnú sv. omšu 17. mája o 14.15 hod. do kaplnky Nanebovzatia Panny Márie
na Hornom Bankove. Po sv. omši bude sprievod ku kaplnke sv. Jána Nepomuckého,
kde bude nasledovať krátka pobožnosť. Autobus 14 na Horný Bankov odchádza zo
zastávky Havlíčkova o 13.29 a 13.59 hod.
V pondelok, 4. mája, Vás Bábkové divadlo v Košiciach pozýva na poetické zamyslenie „Lúče otcovstva“ o 19.00 hod.
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Nasledovanie Dobrého Pastiera
Kto z vás by sa chcel správať ako ovca? Nie je to príliš lákavá predstava. Aj
keby sme účinkovali v nejakom divadle, radšej by sme účinkovali ako iné zviera.
Dnes nám chce Ježiš pripomenúť, že sme jeho ovce. Môže to trochu odradiť, prípadne znechutiť, pretože ovca na prvý pohľad pôsobí hlúpo. Benito Mussollini raz prehlásil, že je lepšie byť jeden deň levom ako 100 dní ovcou.
Keby sme mali na seba vziať obraz, správanie ovce, tak nám to nie je až také
prirodzené. Radšej by sme boli v koži leva, ktorý sa presadí revom a vlastnou silou.
Ovce sú naopak slabé, počúvajú pastiera, lev počúva iba seba. Lev spolieha na svoju
silu, šikovnosť, na to, že je agilný a pohotový. Ovce sa k potrave nechávajú viesť. Na
prvý pohľad sa zdá, že Mussolini mal predsa pravdu. Byť ovcou duchu evanjelia,
znamená ale byť obozretný ako lev, pretože sa necháva obdarovať a viesť až
k trávnatým nivám ako píše žalmista. Taký nebude mať nikdy nedostatok. A Pastier
nevedie nejaké anonymné stádo, ale každú ovcu volá po mene. On nás všetkých pozná, pretože mu záleží na každej ovci. My sa môžeme nechať viesť jeho hlasom. Najväčší paradox ale nastáva vtedy, keď sa kresťan nechá viesť iným hlasom. Keď počúva evanjelium, ale jedná podľa svojich pocitov, predstáv, podľa štandardov okolia
a najnovšie podľa mediálnych hviezd. Keď práve Krista považuje za toho lupiča, ktorý ho má o všetko dobré okradnúť. Zdá sa, že od takého pastiera je lepšie utiecť
a stať sa samostatným levom. Ježiš nás vyvádza z našich klamných predstáv, ktoré
sľubujú tučnú pastvu, bezstarostný život a uspokojenie akéhokoľvek charakteru.
Práve na týchto klamných pastvinách sa nachádzajú draví vlci pripravení chytiť nás
ako korisť. Kedy sa ovce pred nimi zachránia? Keď budú blízko pastiera. Tak aj my iba blízkosť pri Kristovi nás ochráni pred každým nebezpečenstvom a falošnou cestou. Považujem Krista za Dobrého Pastiera? Za verného, ktorý ma vedie i v temnom
údolí životnej krízy, v údolí skleslosti, v temnom údolí zúfalosti?
Byť levom je lákavé a možno na prvý moment aj efektívne. Ale byť levom znamená byť bez Krista, bez života. Byť ovcou znamená byť v spoločenstve života, ktoré
smeruje stále len k tomu lepšiemu. Mussollini teda nemal pravdu. Vymenili by ste
jeden deň za všetky? Ja nie. Kráčajme za Kristom- Dobrým Pastierom. Buďme členmi
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

27.4. (pondelok)

féria

28.4. (utorok)

féria

29.4. (streda) sv. Katarína Sienská, patrónka
Európy a Učiteľka Cirkvi
30.4. (štvrtok)

féria

1.5. (piatok)

sv. Jozef, robotník

2.5. (sobota)

sv. Atanáz, Učiteľ Cirkvi

3.5. (nedeľa)

5. Veľkonočná nedeľa

4. Veľkonočná nedeľa
1. čítanie: Sk 4, 8-12. V nikom inom niet
spásy.
Ž 118, 1-9.21-23.26-29. Resp.: Kameň, čo
stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.
2. čítanie: 1 Jn 3, 1-2. Budeme vidieť Boha
takého, aký je.
Evanjelium: Jn 10, 11-18. Dobrý pastier
položí svoj život za ovce.

OZNAMY
Na 4. Veľkonočnú nedeľu je zbierka na Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v
Košiciach. V tento deň je v našom seminári Deň otvorených dverí. Program nájdete
na 4. strane.
Budúci týždeň je prvopiatkový. V Dóme spovedáme ako zvyčajne: 6.00-7.15, 17.0018.30. hod. K dispozícii je aj dopoludňajšia spovedná služba: 8.30-11.30 hod. Počas celého mesiaca máj sa budeme v Dóme sv. Alžbety modliť o 17.45 hod. Loretánske litánie.
Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac máj
Všeobecný: Aby sme odmietali kultúru indiferentizmu a o to viac sa venovali trpiacim blížnym, osobitne chorým a chudobným.
Evanjelizačný: Aby orodovanie Panny Márie pomohlo kresťanom, ktorí žijú v sekularizovanom prostredí, dať sa do služby ohlasovania Ježiša Krista.
Úmysel KBS: Aby sme nezabúdali, že máme u Boha orodovníčku—Pannu Máriu a
aby sme ju uctievali modlitbou posvätného ruženca ako Božiu a našu Matku.
V nedeľu, 3. mája, sa v Dóme sv. Alžbety pri sv. omši o 9.00 hod. uskutoční otvorenie Svätojakubskej sezóny putovania. Na tejto omši privítame skupinu pútnikov zo
Slovenska ale i zo zahraničia, ktorí sa rozhodli pešo putovať do Levoče k sv. Jakubovi
po Svätojakubskej ceste. Na konci svätej omše im bude udelené požehnanie pútnikov a potvrdený kredenciál – pútnický preukaz, kde sa zbierajú pečiatky
o absolvovaní púte z jednotlivých miest. Samozrejme je možné sa k nim pripojiť.
Druhá organizovaná púť je pripravená na 13. júna 2015. Ďalšie informácie môžete
získať na webstránke: www.caminodesantiago.sk alebo u nášho kaplána dp. Slavomíra Engela.

V dňoch 5.-10. júla 2015 sa v priestoroch Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutoční kurz pre chrámových organistov
a kantorov. Kurz budú viesť skúsení a erudovaní cirkevní hudobníci a vysokoškolskí
pedagógovia z Katedry hudby PF KU v Ružomberku - Rastislav Adamko, Zuzana
Zahradníková, Janka Bednáriková, Miriam Žiarna, Peter Hochel a pozvaní hostia organisti: David di Fiore (USA), Dávid Postránecký (Česká republika).
V rámci kurzu ponúkame tieto špecializácie: 1. hra na organe - rozdelená na tri skupiny: základy organovej hry pre začiatočníkov, liturgická hra (JKS, LS), organová
literatúra, 2 dirigovanie zboru; 3 gregoriánsky chorál. Účastnícky poplatok: 50,- €
- hradí sa pri príchode na kurz. Bližšie informácie: zuzana.zahradnikova@ku.sk; rastislav.adamko@ku.sk.
Spoločnosť Ježišova a Bratstvo Božského srdca Ježišovho pozývajú v piatok 8. mája
na pokračovanie cyklu prednášok s témou „Osem základných nerestí a boj s nimi“
tak členov a ctiteľov Božského Srdca, ako aj všetkých, ktorí majú záujem.
PROGRAM: Možnosť celodennej adorácie pred sviatosťou oltárnou o 17.00 hod.
svätá omša o 18.00 hod. Prednáška: Známky víťazstva nad démonmi (prednáša p.
Jozef Mydla SJ). V sobotu 2. mája bude mať páter Mydla prednášku Som chrámom
Ducha Svätého v rámci Milostivého roka Božieho milosrdenstva. Prednášky budú o
9.00 a 10.30 hod. Od 12.00-13.00 hod. sv. zmierenia a o 13.00 hod. bude sv. omša.
Pozývame Vás do Dominikánskeho kultúrneho centra na výstavu a rozprávania s
názvom „Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku,“ a to každý štvrtok od 15.00
-16.00 hod. Toto podujatie pokračuje najbližšie 30. apríla Príbehmi Dominikánskymi a 7. mája Príbehmi Premonštrátskymi. Výstava je prístupná v DKC Veritas aj v
dňoch utorok - štvrtok od 14.00– 18.00 hod. do 10. mája. Vstup je voľný. Viac informácii na dominikani.sk
Dovoľujem si touto cestou Vás požiadať o 2% z Vašich daní pre činnosť neziskovej
organizácie Perly Gotickej cesty. Jej hlavným cieľom je získavať finančné prostriedky práve na záchranu najvýznamnejších gotických pamiatok v Košiciach - Dómu sv. Alžbety a Urbanovej veže. Neziskovú organizáciu založili v júli 2004 spoločne
Mesto Košice a Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Alžbety v Košiciach. Zároveň Vás
chcem informovať, že v rokoch 2013 a 2014 n. o. Perly Gotickej cesty v Dóme sv.
Alžbety implementovala tri investičné projekty. Sú to projekty veľkoryso spolufinancované Európskou úniou. Vlastné zdroje, ktoré tvoria nevyhnutnú súčasť projektu,
predstavujú päť percent a (Nórske fondy) pätnásť percent z hodnoty projektov. Našou jedinou možnosťou ako ich zabezpečiť sú úvery, zbierky, milodary či
dary, preto aj malá čiastka znamená pre nás veľa.
Mária Bartková

