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PRÍBEH O OVEČKE
Na salaši nášho Pastiera je fajn... Všetko tu má svoj poriadok, každý má dostatok všetkého...
Rozpoviem Vám však príbeh, ako som sa zatúlala...
Raz ráno som videla iné stádo a ich pastiera, ktorý sa tadiaľ s ovcami „promenádoval“ a hnal
ich pred sebou. Cengali pritom zlatými zvončekmi, ktoré sa nádherne vynímali na ich krkoch a to sme
my tu nemali... Inak máme všetko – pokoj, radosť, lásku, dobré pastviny, starostlivého Pastiera...
No zlaté zvonce - nie. A od tej chvíle som už nemala pokoj... Nie, žeby som chcela odísť z nášho stáda,
no zvedavosť ma tiahla pozrieť sa vonku, na nich... Aspoň nakuknúť... Vrátim sa - navrávala som si...
A tak raz v podvečer, keď jeden z pastierov spravil dieru v našom plote, využila som príležitosť a vyšla
som „do sveta“, plného vlastných predstáv a zlatých zvončekov... Rozbehla som sa - a dobehla „zlaté“
stádo... Pridala som sa k nim, lebo som túžila nosiť taký zvonček na krku... Všetko bolo super
až po chvíľu, keď sa zrazu ich pastier zmenil na vlka a naháňajúc nás som pochopila, že dostal chuť na
jahňacinu... Ach, ako som sa naľakala! Zobrala som nohy na plecia a utekala, čo mi sily stačili...
Postupne mi dochádzalo, čo sa stalo, aj to, že som sa vlastne stratila... Od strachu sa mi podlomili
beztak slabé nôžky... Ocitla som sa uprostred noci sama na okraji skalnatého útesu... Uvedomila som
si, aké nerozumné bolo opustiť miesto, kde som mala všetko a cítila sa šťastne... Mrzelo ma, že
som si to tak málo vážila.... Spomenula som si na nášho láskavého Pastiera... V takom veľkom stáde
iste ani nepostrehne, že som sa stratila...
Zrazu som začula kroky... Vlk... – napadlo mi. Oblial ma studený pot a čakajúc na moju
poslednú hodinu, oči mi zaplavili slzy...V šere som uvidela postavu, ako sa nado mnou skláňa
a berie ma do náručia... Zatvorila som oči a bola pripravená na najhoršie... Lomcovala mnou triaška
ešte dlhú chvíľu, keď som si zrazu uvedomila, že ma hladí nejaká láskavá ruka... Pomaly som otvárala
oči... Ach, bol to on, môj dobrý Pastier! Objímal ma a niesol vo svojom náručí domov – k nám...
Ach, aké šťastie! Od radosti som sa túlila sa k jeho hrudi. A on ma len hladil a prihováral sa láskavým
hlasom... Od šťastia som ani nepočula, čo všetko mi hovoril, no zapamätala som si,
že mi vravel samé krásne veci; že som pre neho najdôležitejšia ovečka, že ma všade hľadal a že
ma má rád. Keď som sa ho spýtala, ako vedel, že chýbam, povedal iba: „Vedel som, že odídeš...
Bola si už nejakú chvíľu nesvoja...“ Tu som si uvedomila, že si nemohol nevšimnúť dieru v plote...
Mráz mi prešiel po chrbte... Veď On tú dieru zámerne neopravil... Nechal ma v plnej
slobode sa rozhodnúť... Napriek tomu, že vedel, že ma bude musieť po tme hľadať a nechať všetky
ovce samé na salaši... Ach, aká to veľká láska... Rozhodla som sa slobodne...
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Môj Dobrý Pastier, chcem byť navždy pri Tebe. Cítim sa tu bezpečne. Staráš sa o mňa
a si pripravený ísť kvôli mne aj na kraj sveta... A dieru v plote si opäť nechal nezaplátanú...
Lebo sa nedotýkaš mojej slobody, nič mi nevyčítaš, len ma miluješ... Ty ma neženieš, ale vedieš...
Ak pôjdem za Tebou, viem, že prídeme spolu na Večné Pastviny a utrieš mi každú slzu z očí... Ďakujem
z celého svojho srdca. Tvoja nájdená ovečka.
-jh-
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova
3. Veľkonočná nedeľa

ZAČÍNA SA
TÝŽDEŇ MODLITIEB
ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA
11.5. nedeľa — konajú sa osobitné
prosby za kňazské a rehoľné povolania.
18.5. nedeľa — 9:00 h sv. omša
z Dómu o 9:00 h do Slovenského
rozhlasu.
- Slávnosť 1. sv. prijímania bude
o 10:30 h v Dóme

1. čítanie: Sk 2, 14. 22b - 33. Smrť
ho nemohla držať vo svojej moci.
Ž 16 Resp.: Ukáž mi, Pane, cestu života.
2. čítanie: 1 Pt 1, 17 - 21. Vykúpení
ste drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka.
Evanjelium: Lk 24, 13 - 35. Spoznali
ho pri lámaní chleba.

OZNAMY
MARIÁNSKY MESIAC MÁJ
Začal
mesiac
máj,
ktorý
je
mesiacom
úcty
k
Panne
Márii.
Pozývame Vás roznietiť vieru, lásku a úctu k Božej Matke Márii cez spoločnú
modlitbu mariánskych litánií. V Dóm pred večernou sv. omšou v mesiaci máj o 17:45 h a v
uršulínkach ráno pred sv. omšou o 8:00 h.
DEŇ BLAHOSLAVENEJ SESTRY SÁRY
Dňa 9.5.2014 (piatok) pri svätej omši v Dóme sv. Alžbety o 18.00 h
s i
p r i p o m e n i e m e
n a š u
p r v ú
blahoslavenú Košičanku, Sáru Salkaházi – rehoľnú sestru
zo Spoločnosti sociálnych sestier. Jej spolusestry pripravia
po svätej omši prezentáciu o jej živote. Svätú omšu celebruje Mons.
František Šándor, dekan — farár Farnosti sv. Alžbety,
v ktorej sa blahoslavená sestra Sára narodila a bola pokrstená. Všetci
ste srdečne pozvaní.

HUDBA NÁS SPÁJA
Chcete zažiť a vidieť ako hudba spája a zbližuje odlišné kultúry a jazyky?
V rámci 17. ročníka projektu „Hudba nás spája“ Vás pozývame 9. mája 2014
o 17:00 h do divadla Veritas ( Filmový klub CINEFIL na Dominikánskom nám. 8 ) na slovensko-nemecké kultúrne podujatie. Účinkovať budú študenti Gymnázia sv. Tomáša Akvinského z Košíc a nemeckého gymnázia „LAURENTIANUM“ z Warendorfu. Vystúpi spoločný
orchester a zbor, budete môcť obdivovať ľudové tance a nakoniec vás prekvapíme krátkym
divadelným predstavením v nemeckom jazyku. Vstup
je zdarma.
Sr. Adriána Medvecká, riaditeľka GTA.

ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR
Milí bratia a sestry. Na 4. Veľkonočnú nedeľu — Nedeľu Dobrého pastiera
sa organizuje vo všetkých farnostiach zbierka na podporu a rozvoj
Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.
Za všetky vaše dary Vám zo srdca ďakujeme.
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach ponúka
v Nedeľu Dobrého pastiera – 11. mája 2014 možnosť vidieť priestory v ktorých sa
formujú bohoslovci pre kňazskú službu a predstaviť ich duchovnú a teologickú
prípravu.
Program: 8:45 h — modlitba posvätného ruženca (seminárny kostol)
9:30 slávnostná sv. omša (seminárny kostol)
11:00 organizovaná prehliadka seminára
12:00 – 13:30 obed pre všetkých, program pre deti a občerstvenie
14:00 kultúrno-spoločenský program, tombola (Aula A1 TF)
17:30 slávnostné kanonické vešpery (seminárny kostol)
ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY — Máj 2014
Všeobecný: Aby médiá boli nástrojom v službe pravdy a pokoja.
Misijný: Aby Mária ako Hviezda evanjelizácie viedla Cirkev pri ohlasovaní Krista
všetkým národom.
Úmysel KBS: Aby sme ako kresťania boli vnímaví voči bratom a sestrám,
ktorí si nevedia nájsť prácu, a vedeli im aj konkrétne pomôcť.
STRETNUTIE MLADÝCH S ARCIBISKUPOM — ADSM 2014
V prešovskej športovej hale sa uplynulú sobotu 26. apríla 2014 stretla mládež
košickej arcidiecézy so svojím arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom.
Mottom tohtoročného arcidiecézneho stretnutia bola myšlienka
“Blahoslavení chudobní v duchu lebo ich je nebeské kráľovstvo”, ktorú vybral
pre tento rok Svätý Otec František. Športová hala sa už od skorého rána zapĺňala
mládežou z rôznych kútov východného Slovenska. Po slávnostnom
otvorení stretnutia nasledovali workshopy, predstavenia farností,
rozhovorom s Mons. Boberom a slávnostná svätá omša.
PRIPRAVOVANÉ AKCIE — DÓM SV. ALŽBETY
1.sv. prijímanie - 11.5.2014 a 18.5.2014
Deň rodiny - 3.5.2014 - sv. omša a program v centre mesta.
Sviatosť Birmovania — 8.6.2014 o 9:00 h

