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(dokončenie z 1. strany) k veľkým dňom, ktoré môžu znamenať zásadnú zmenu vo
Vašich životoch. Prvýkrát pristúpite k sv. zmierenia. Ja si dodnes pamätám pocit
obavy zo sv. spovede, ale i následnú radosť, ktorá bola evidentne pozorovateľná
i navonok, podskočením po sv. spovedi. V nedeľu Vás čaká jeden z najkrajších dní
Vášho života.
Chcem sa touto cestou poďakovať Vašim starým rodičom, rodičom, katechétkam, ktoré s Vami trpezlivo pracovali doma, v kostole i v škole. Chcem sa Vám,
rodičia poďakovať za príklad, ktorý dávate Vašim deťom napr. aj tým, že sme zaregistrovali Vašu prítomnosť v radoch čakajúcich na sv. zmierenia už počas uplynulých
dní. Naše ďakujem patrí chlapcom i dievčatám zo zboru, setre Albíne a Daniele.
Nuž a rád by som vyslovil aj želanie, aby v závere mesiaca máj neplatili slová piesne –
niečo sa začalo a niečo sa končí. Áno, končí sa fáza prípravy. Ale na rade je teraz
ešte dôležitejší krok – vydržať, kráčať a budovať ďalej. To Božie i to naše. Presne tak,
ako nám to povedal pápež František v jednej zo svojich programových homílií – kráčať a budovať. Niektorí sa zapojíte do života Vašich farností, verím, že chlapci budú
chcieť miništrovať i naďalej vo „svojich kostoloch.“ Že sa Vaša úprimnosť i spevácky
talent prejaví pri oživení života vo farnostiach. My sa za Vás v týchto dňoch budeme
osobitne modliť, aby Pán, ktorý vo Vás a vo Vašich rodičoch začal dobré dielo, naďalej ho sprevádzal.

kaplán Matúš Tirpák
Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom

živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov
v Ríme počas roka 2015/2016 (termín pobytu po vzájomnej dohode máj alebo september), aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna. Kongregácia rogacionistov sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre kňaz
ské alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za
pomoci kňazov (aj slovenských), sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie: Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov, konkatedralapo@gmail.com, 0911/487341.
Jozef Mihal
Pozývame Vás na odborný seminár „O srdci človeka“, ktorý sa bude konať 15. mája
od 9.00-12.00 v učebni B2 TF KE. Prednášky: R. Lapko – Máme dve srdcia?, J. Feník
- Čo sa zmestí do srdca?, P. Hrabovecký - Srdce-miesto stretnutia Boha a človeka.
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Milí rodičia, milé deti, do slávnosti 1. sv. prijímania, na prijatie ktorého sme
sa spoločne pripravovali v našej farnosti, zostáva už len niekoľko hodín, resp. niekoľko dní. A tak by som chcel využiť aj túto možnosť prihovoriť sa Vám prostredníctvom nášho farského listu.
Pred deviatimi mesiacmi sme sa vydali na cestu tzv. vzdialenej prípravy na
prvé prijatie Eucharistie Vami, deťmi, školákmi, našimi malými farníkmi. Túto prípravu sme začali odpodlahy, v zmenenom čase i priestore. Sv. omše, ktoré sme presunuli na stredu, do rodinného prostredia kostola Krista Kráľa, sa stali pevným základom niečoho, čo sme sa snažili preniesť aj do života mimo kostola. Slávenie stredajších sv. omší spolu s Vami, deťmi a rodičmi, tých starých nevynímajúc, bolo niečím, čo nás stálo istú námahu. Utekať zo školy, vyhradiť si čas, „zabezpečiť doprovod babkou či dedkom, či prichádzať do kostola rovno z práce, to Vás stálo nemálo
síl, námahy, zapierania sa. Som vďačný za to, že ste zmenu času i prostredia prijali
bez akýchkoľvek pripomienok. Po rozhovoroch s Vami, ktoré prebiehali neformálne,
pred či po sv. omšiach, či pri stretnutiach v uliciach mesta, sme však dospeli
k záveru, že sme sa rozhodli správne. Ak by sme budovali len „svoje, ľudské“ dielo,
iste to by to tak hladko nešlo.
Malým sklamaním v príprave bola nízka účasť detí na odpustovom programe,
ktorý sme pripravovali v priestoroch našej farskej záhrady. Potrápiť sme sa museli aj
s tým, ako sme v počiatkoch prežívali sv. omšu. Také boli začiatky. Vzťahy, tie naše,
i ten omnoho dôležitejší – človek a Boh, sa však budujú krok za krokom. A tak naopak, medzi najdojímavejšie chvíle, by som chcel zaradiť slávenie Vigílie Narodenia
Pána, keď ste Vy, milé deti, obsadili nielen miesta v našej katedrále, ale ste sa aj aktívne zapojili do slávenia sv. omše. O niekoľko týždňov neskôr sme sa spojili so spoločenstvom rodín z kostola sv. Michala archanjela, ktoré vedie kaplán Slavo,
a zabavili sme sa na farskom karnevale. Pomohli sme zbierkou nášmu hudobníkovi
Jožkovi, modlili sme sa sv. ruženec, sprevádzali sme Pána Ježiša na krížových cestách, zúčastnili sme sa sprievodu s otcom arcibiskupom Bernardom na slávení Kvetnej nedele.
V uplynulých dňoch naša príprava finišovala. Všetko naše úsilie smeruje
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Liturgický prehľad
11.5. (pondelok)
10.5. (utorok)

Stôl Božieho slova

bl. Sára Salkaháziová
féria

12.5. (streda)

Panna Mária Fatimská

13.5. (štvrtok)

Nanebovstúpenie Pána

14.5. (piatok)

sv. Žofia, panna, mučenica

15.5. (sobota)

sv. Ján Nepomucký

16.5. (nedeľa)

7. Veľkonočná nedeľa

6. Veľkonočná nedeľa
1. čítanie: Sk 10, 25-26. 34-35. 44.-48. Dar
Ducha Sv. sa vylial aj na pohanov.
Ž 98, 1-4. Resp.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.
2. čítanie: 1 Jn 4, 7-10. Boh je láska.
Evanjelium: Jn 15, 9-17. Nie vy ste si vyvolili
mňa, ale ja som si vyvolil vás.

OZNAMY
Prinášame Vám prehľad darov zo zbierky na kňazský seminár v Košiciach počas 4.
Veľkonočnej nedele: Dóm sv. Alžbety - 472,19 €, Uršulínky - 401,73 €, Krista Kráľa 350,00 €, Jezuiti - 313,85 €, Seminárny kostol - 720,00 €, sestry Vykupiteľky - Geriatria - 90,00 €, Sociálne sestry - kaplnka - 120,00 €, Kaplnka v železničnej nemocnici
- 20,00 €. Za Farnosť sv. Alžbety v Košiciach sa vyzbieralo 2 487,77 €. Ďakujeme.

Nácvik - piatok 8. máj v Dóme sv. Alžbety po večernej sv. omši o 19.00 hod.
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.

Prosíme Vás o zhovievavosť pri obsadzovaní miest v katedrále pri sv. omšiach o
10.30 hod., nakoľko sú tieto miesta prednostne určené pre deti a ich rodičov. Využite prosím sv. omše v iných časoch. Za porozumenie ďakujeme.
23. mája Vás pozývame do kostola Dominikánov v Košiciach na tradičné stretnutie
členov ružencových bratstiev spojené s návštevou generálneho promótora pre ruženec fr. Loius—Marie Durand OP.
Program:
9.00 privítanie

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.

9.15 príhovor promótora pre ruženec fr. Melichar Matis OP

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše v Dóme budú takto: 6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 15.00, 18.00 hod. Uršulínsky kostol: 8.00, 15.45 hod.
V kaplnke sv. Michala sv. omša nebude!

Požehnanie ružencového oltára gen. promótorom pre ruženec a agapé.

Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni. Záväzný je jeden deň, obsahom sú prosby za úrodu. V piatok 15. mája sa začneme modliť novénu pred slávnosťou Zoslania
Ducha Sv. v Dóme o 18.40 hod. V Uršulínskom kostole pred rannou sv. omšou o
7.45 hod.

ní tak ako v minulom roku stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy s otcom arci-

10. mája celebruje sv. omšu v katedrále o 9.00 hod. rektor seminára Š. Novotný.
Táto sv. omša bude prenášaná RTVS. Na budúcu nedeľu 17. máj bude zbierka na
masmédiá.

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.
www.dmc.sk
V sobotu 23.mája sa v Prešove vo Farnosti Kráľovnej Pokoja na Sídlisku III. uskutočbiskupom MIKE 2015.
Program stretnutia
09.00-10.00 registrácia pred kostolom Kráľovnej Pokoja v Prešove
10.30 sv. omša s otcom arcibiskupom
po sv. omši interview s o. arcibiskupom a obed- guľáš
13.30 "prekvapenie"

Slávnosti 1. sv. prijímania v našej farnosti

14.00 súťažné popoludnie

Detská sv. omša v kostole Krista Kráľa do slávností bude 13. máj o 17.30 hod.
ZŠ Palackého, Park Angelinum, Tomášikova

Miništranti našej farnosti sa môžu prihlásiť u kaplánov Matúša alebo Slavomíra.

15.30 predpokladaný záver

