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(dokončenie z 1. strany)
Zdá sa, že riešením teda nie je spovedanie sa každý mesiac z „nejakých iných
hriechov“, ale skôr snaha minimalizovať moje neresti, ktoré mám. Jednoducho snažiť sa nepadnúť tak často alebo tak hlboko. Iste, ideálne by bolo, keby sme sa kvôli
absencii hriechov nemuseli vôbec spovedať. Istého svätca sa však na smrteľnej posteli opýtali, či sa už cíti byť svätý. Jeho odpoveď bola: „Ešte nie!“. Samotnú dokonalosť dosiahneme až v nebi, bude to Boží dar. To nie je nič iné, iba pripomenutie si
pravdy našej viery, ktorú sme sa učili ako malé deti pred prvým sv. prijímaním - Božia milosť je k spaseniu potrebná. Opakované spovedanie sa z tých istých hriechov
nás tak nesmie viesť k malomyseľnosti, ale k pokore, trpezlivosti a dôvere v Božie
vykúpenie. Nás samých predsa neznechucuje iba to, že sa máme umývať pravidelne
(z tej istej špiny) a potom čo sme sa umyli vieme, že sa opäť zašpiníme (tou istou
špinou). Reakcia na naše hriechy tak nesmie byť sklamanie a depresia vidiac našu
malú schopnosť sa ich zbaviť, ale pohľad na Boha, ktorého láska je vždy pripravená
nám pomôcť! Ideálnym spôsobom ako minimalizovať naše hriechy je konanie dobra. Platí tak základné pravidlo - čím viac dobra, tým bude menej zla – nedá sa predsa kýchať aj zívať naraz...
Český spolok v Košiciach Vás pozýva z príležitosti sviatku sv. Jána Nepomuckého na
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.
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 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
Slovenská katolícka charita vyhlásila zbierku na pomoc obyvateľom v Nepále. Na
okamžité záchranné práce (pitná voda, dočasné ubytovanie, hygienické potreby)
poskytla príspevok 3500 €. Verejnú zbierku je možné podporiť na čísle účtu:
SK
9311000000002945463097,variabilný
symbol
226.
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Milí čitatelia, uplynulý týždeň bol prvopiatkový. Pristupovali ku sv. zmierenia. Práve
s touto témou súvisí aj otázka, ktorú sme dostali do redakcie. Odpovedá Juraj Jurica.
„Chodievam pravidelne, každý mesiac na sv. spoveď. Stále sa spovedám z tých istých hriechov. Z toho opakovania som znechutená. Čo s tým?"
V duchu cirkevnoprávnych noriem je veriaci povinný sa vyspovedať podľa druhu a počtu zo všetkých ťažkých hriechov a zároveň sa mu odporúča, aby sa spovedal
aj zo všedných hriechov (kán. 988 CIC). Každej úprimnej sv. spovedi má predchádzať starostlivé spytovanie svedomia. Dobré a úprimné spytovanie svedomia nám s
pomocou Ducha Svätého pomôže objaviť, kedy sme spáchali ten-ktorý hriech!
V príprave na spoveď a v samotnej sv. spovedi sa však nejedná v prvom rade
o mechanické „vymenovanie hriechov“, ale skôr o vyznanie momentov, kedy sme
odmietli Božiu prítomnosť v našom živote. Jedná sa o oľutovanie situácií, keď sme
sa takpovediac „hrali na boha, bez Boha“. Je potrebné tak „priložiť sekeru ku koreňom stromov“ (Mt 3, 10). Škrupulózne vymenovať hriechy bez toho, aby sme najprv
vyznali ich pôvod, príčiny a ich korene je ako bojovať proti horúčke bez toho aby
sme sa zaujímali o jej skutočnú príčinu.
Mesačné pristupovanie k sv. spovedi je samo osebe chvályhodné a obyčajne
je prejavom duchovnej citlivosti a úprimnosti vo vedení sviatostného života. Hojné
Božie milosti, ktorých sa takto veriacemu vo sviatosti zmierenia dostáva, on sám
potom vo svojom živote aj pociťuje. Pravidelné spovedanie sa z tých istých hriechov
by nás však nemalo akosi osobitne znechucovať. Tak ako sme z našej vlastnej osobnej povahy náchylní konať určitý druh hriechov, tak máme aj dobré vlastnosti, ktoré
sa u nás pravidelne prejavujú. Konkrétne dobro i konkrétne zlo, ktoré v našom živote
konáme, sú často prejavom nášho osobného charakteru. Áno, máme naše
„pravidelné hriechy“, máme však aj svoje „pravidelné čnosti“ – obe skutočnosti vystihujú našu povahu.
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

4.5. (pondelok)

féria

5.5. (utorok)

féria

6.5. (streda)

féria

7.5. (štvrtok)

féria

8.5. (piatok)

féria

9.5. (sobota)

féria

10.5. (nedeľa)

6. Veľkonočná nedeľa

5. Veľkonočná nedeľa
1. čítanie: Sk 9, 26-31. Porozprával im, ako
na ceste videl Pána.
Ž 22, 26-32. Resp.: Tebe, Pane, patrí moja
chvála v zhromaždení veriacich.
2. čítanie: 1 Jn 3, 18-24. Toto je jeho prikázanie: aby sme verili a milovali.
Evanjelium: Jn 15, 1-8. Kto ostáva vo mne a
ja v ňom, prináša veľa ovocia.

Sv. zmierenia pre rodičov a deti – sobota 9. máj o 8.30 v Dóme sv. Alžbety
Slávnosť 1. sv. prijímania – nedeľa 10. máj, sv. omša o 10.30 hod. v Dóme sv. Alžbety
ZŠ L. Novomeského, Masarykova
Nácvik – piatok 15. máj v Dóme sv. Alžbety o 19.00 hod.
Sv. zmierenia pre deti a rodičov – sobota 16. máj o 8.30 hod. v Dóme sv. Alžbety
Slávnosť 1. sv. prijímania – nedeľa 17. máj, sv. omša o 10.30 hod. v Dóme sv. Alžbety
Rožňavská diecéza si Vás dovoľuje pozvať na liturgickú slávnosť kánonického prevzatia a uvedenia do úradu rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Sto-

OZNAMY

lárika, ktoré sa uskutoční dňa 16. mája o 10.00 hod. na slávnosť sv. Jána Nepomuc-

Prinášame Vám rozpis zbierky z Veľkej noci pri Božom hrobe podľa jednotlivých kostolov: Dóm sv. Alžbety - 648,00 €, Uršulínky - 298,32 €, Krista Kráľa - 440,00 €, Jezuiti - 348,10 €, Dominikáni - 634,62 €, Seminárny kostol - 263,00 €. Za Farnosť sv.
Alžbety v Košiciach sa vyzbieralo 2 632,04 €. Ďakujeme.

23. mája Vás pozývame do kostola Dominikánov v Košiciach na tradičné stretnutie

kého, patróna diecézy, v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.

členov ružencových bratstiev spojené s návštevou generálneho promótora pre ruženec fr. Loius—Marie Durand OP.

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.

Program:

Tak, ako každý rok sa v našej farnosti s podporou otca arcibiskupa koná zbierka na
podporu projektov Dorka, ktoré zastrešuje dobročinná nadácia Úsmev ako dar, a to
10. mája na Deň matiek. Svojím darom podporujeme košické rodiny, mamy a ich
deti, ktoré sa ocitli v núdzi. Bližšie info od dobrovoľníkov.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do podujatia Biblia
dňom i nocou. Čítajúcim a aj počúvajúcim. Okrem študentov z UPC sa do čítania
zapojili aj veriaci z košických farností a spoločenstiev, rehoľné komunity a cirkevné
školy. Týmto spôsobom sa Kaplnka svätého Michala stala na pár dní svätyňou Božieho slova. Nech Božie slovo, ktoré vzklíči a prinesie úrodu, bude pre nás všetkých
odmenou.

Slávnosti 1. sv. prijímania v našej farnosti
Detské sv. omše v kostole Krista Kráľa do slávností
6. a 13. máj o 17.30 hod.
ZŠ Palackého, Park Angelinum, Tomášikova
Nácvik - piatok 8. máj v Dóme sv. Alžbety po večernej sv. omši o 19.00 hod.

9.00 privítanie
9.15 príhovor promótora pre ruženec fr. Melichar Matis OP
9.30 modlitba posv. ruženca fr. Filip Ďubek OP
10.30 príhovor gen. promótora pre ruženec fr. Louis—Marie Durand OP
12.15 sv. omša fr. Reginald Slavkovský OP, provinciál Rehole dominikánov v SR.
Požehnanie ružencového oltára gen. promótorom pre ruženec a agapé.
www.dmc.sk

S úctou organizátori z UPC Košice a farnosti sv. Alžbety
Viver tour Humenné dáva do pozornosti organizovanie púti do Medžugoria. Doprava je klimatizovaným autobusom, 4x ubytovanie v blízkosti kostola sv. Jakuba , 4x
polpenzia, cena 200 €. Termín: 13.6– 19.6. www.viver.sk, 0918 687 416.

