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Neraz sme svedkami zvráteností sveta. Obklopujú nás ľudia, udalosti, situácie,
až máme niekedy pocit, že nás zlo chce za každú cenu pohltiť a vtiahnuť do seba. Šíri sa
to rôzne – médiami, internetom, rôznymi akciami, ktoré „vymývajú mozgy“ predovšetkým mladým ľuďom. Najhoršie na tom je, že niektorí vedome idú za zlom, dávajú sa
napríklad tetovať, zúčastňujú sa hudobných akcií, ktoré vyslovene vzývajú démonov
a podobne.
Toto všetko nás obklopuje, no my, veriaci, patríme Kristovi. On položil za nás
svoj život, aby nás spasil. Postavil sa na čelo stáda a je len na našom rozhodnutí, či pôjdeme za ním a budeme mať život v hojnosti, alebo sa rozhodneme pre rôzne lákadlá, ktoré
na chvíľku uspokoja naše zmysly, no potom nás okradnú o vieru, o pokoj a neskôr ponoria do úplného zúfalstva a biedy...
Peter v Skutkoch apoštolov v prvom čítaní dnešnej nedele (Sk 2, 14a, 36-41) zaprisaháva a povzbudzuje: „Zachráňte sa z tohto zvrhlého pokolenia!“ A Ježiš v Evanjeliu hovorí: „Ja som brána k ovciam... Kto vojde cezo mňa, bude spasený... Zlodej prichádza, len aby kradol,
zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali v hojnosti.“ (Jn 10, 1-10) Uprostred
„chorého“ sveta kresťan by si mal uchovať duchovné zdravie... Iba zdravá ovca vie nasledovať svojho Pastiera... Zdrojom zdravia je samotný Pastier, Jeho výživa, Jeho slová, Jeho
hlas...Ísť za Dobrým Pastierom znamená držať sa Jeho pokynov, ísť s Ním aj tmavou dolinou, lebo s Ním sa nemusíme báť... Len s Ním dôjdeme bezpečne domov...Byť vernou
ovečkou znamená nasledovať Pastiera i v konaní dobra a tak byť príkladom aj pre iné
ovečky...
Pred hypermarketom zaparkovala mladá slečna – obchodná manažérka a chystala sa
odniesť prezentačné veci dnu, avšak bolo ich naraz veľa a nevedela si poradiť. Keď to videla Rita,
dievča, ktoré išlo okolo, ponúkla sa pomôcť jej. Krásavica zaklipkala dlhými mihalnicami
a začudovala sa: „Vauu, vy mi naozaj chcete pomôcť? To by človek už dnes nečakal! Ďakujem, je to
naozaj skvelé! Neporadila by som si sama...“ Rita sa láskavo usmiala, ukázala na krížik zavesený
na hrudi a povedala: „Je to predsa samozrejme. On by to tiež takto urobil.“ A zobrala tovar, odnesúc ho spolu s manažérkou do hypermarketu...
Možnosť žiť radostne a duchovne zdravo je všade vôkol nás. Hľadajme dobro,
nie zlo. Rozhodujme sa v živote byť zdravou ovečkou v Kristovom stáde. Nech je tento
-jhskutočný príbeh pre nás povzbudením...
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

ZAČÍNA SA
TÝŽDEŇ MODLITIEB
ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA
11.5. nedeľa — LATINSKÁ sv. omša
o 9:00 h nebude

4. Veľkonočná nedeľa

13.5. utorok Panny Márie Fatimskej.
Ľubovoľná spomienka.
14.5. streda sv. Mateja, apoštola.
Sviatok.
15.5. štvrtok sv. Žofie, panny
a mučenice. Ľubovoľná
spomienka.
16.5. piatok sv. Jána Nepomuckého,
kňaza a mučeníka. Spomienka.

1. čítanie: Sk 2, 14a. 36-41. Boh ho
urobil aj Pánom, aj Mesiášom.
Ž 23 Resp.: Pán je môj pastier, nič mi
nechýba.
2. čítanie: 1 Pt 2, 20b-25. Vrátili ste sa
k pastierovi svojich duší.
Evanjelium: Jn 10, 1-10. Ja som
brána k ovciam.

OZNAMY
NASLEDUJÚCA NEDEĽA
18.5. — nedeľa — 9:00 h sv. omša z Dómu o 9:00 h do Slov. rozhlasu.
Slávnosť 1. sv. prijímania bude o 10:30 h v Dóme
ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR
Milí bratia a sestry. Na 4. Veľkonočnú nedeľu — Nedeľu Dobrého pastiera
11.4.2014 sa organizuje zbierka pre Kňazský seminár sv. Karola Boromejského
v Košiciach. Za všetky vaše dary Vám zo srdca ďakujeme.
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 MATIEK
Drahí priatelia. V dnešnú nedeľu máme Deň matiek! Spoločnosť Úsmev ako dar
pomáha už 17 rokov nielen v Košiciach a okolí matkám s deťmi žijúcich
v zložitých podmienkach, matkám, ktorým hrozí, že aj s deťmi prídu o strechu nad
hlavou, matkám, ktoré nemajú základné podmienky na to, aby sa mohli riadne
postarať o svoje deti, matkám, ktoré musia utekať pred tyranizujúcim otcom.
Aj preto nasledujúcu nedeľu, 18. mája sa so súhlasom otca arcibiskupa
Mons. Bernarda Bobera uskutoční zbierka v kostoloch Farnosti sv. Alžbety
na pomoc matkám a rodinám s deťmi v núdzi. Tento deň sa budete môcť

stretnúť s dobrovoľníkmi a pracovníkmi Spoločnosti Úsmev ako dar v našich
kostoloch, ktorí Vám radi dajú informáciu, akými rôznymi formami môžete
pomôcť! Pán Boh zaplať za Vaše modlitby, dary a akúkoľvek podporu vopred!
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.
TURÍČNA NOVÉNA V MARIANSKEJ SVÄTYNI V GABOLTOVE
V štvrtok 25. 5. začína o 17:00 h Turíčna novéna v mariánskom pútnickom
mieste — v diecéznej svätyni v Gaboltove. Ukončí sa na slávnosť Zoslania Ducha
Svätého 8.6.2014 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h. Každý deň bude od 17:00 do
21:00 h modlitbový program vrátane sv. omše. Ustavičná adorácia.
POUTNÍ SLAVNOST - ČESKÝ SPOLEK V KOŠICÍCH
Pri príležitosti sviatku Českého patróna sv. Ján Nepomuckého Vás pozývame uctiť
si svätca v nedeľu 18.5.2014 pri slávnostnej sv. omši v kaplnke Nanebovzatia Panny Márie na Hornom Bankove o 14:15 h. Autobus č. 14 zo zastávky Havlíčkova o
13:29 a 13:59h.
VÝBEROVÉ KONANIE
Mons. Bernard Bober arcibiskup—metropolita v spolupráci s Arcibiskupským školským úradom vyhlasuje Výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa
katolíckej školy:
Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov, Jarmočná 13, Ždaňa,
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny, Ul. Majer 5, Bardejov—
Dlhá Lúka, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice—Darg. Hrdinov.
Prihlášky je potrebné zaslať poštou, alebo priniesť osobne do 30.5.204 na Arcibiskupský školský úrad, Hlavná 28, 041 83 Košice. Podmienky: scholabu@abuke.sk
ZBIERKA „BOŽÍ HROB“
Milí bratia a sestry. Ďakujeme za prejavenú štedrosť v zbierke na Veľký piatok a
Bielu sobotu. Ponúkame vám rozpis podľa jednotlivých kostolov: Dóm sv. Alžbety
- 759 €, Uršulínky - 381,13 €; Krista Kráľa - 767 €; Jezuiti - 340,42 €; Saleziáni na
Kalvárii - 585 €; Seminárny kostol - 95 €. Za Farnosť sv. Alžbety
sa vyzbieralo 2 927,55 €.

