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BYŤ VBUDOVANÝ DO ŽIVÉHO KAMEŇA - KRISTA
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Na stole v jednej firme drží hlavu v rukách mladá žena a plače. Prišla o prácu, pretože ju
istá kolegyňa, ktorá má blízko k šéfovi osočovala a ten sa postupne rečiam poddal a urobil toto
nesprávne rozhodnutie. Oproti nej sedí Stanka, a utešuje ju: „Aj Krista ponižovali, nespravodlivo
obviňovali a predsa to všetko v pokore znášal. Boh na Teba nezabudne, neboj sa. Odovzdajme túto
situáciu Jemu. Poď, pomodlime sa.“ Po dvoch mesiacoch naozaj dostala lepšiu prácu...
Na YouTube je natočený krátky film o mladíkovi, ktorý sa ráno modlil a potom vyšiel do
ulíc a robil dobro na každom kroku. Pod tečúcu vodu na chodníku postavil vedro, pomohol predávajúcej vytlačiť vozík cez cestu, dal psíkovi kúsok zo svojho obeda, peniaze matke s dcérou, keď kľačali
ufúľané a smutné pred bránou.... Staršej pani zavesil každý deň na kľučku banány, ktoré mala rada,
ale ktoré si nemohla dovoliť kúpiť. Ľudia, ktorí ho videli, často kývali hlavou a ukazovali prstom
„ťuk, ťuk“ na hlavu... No on si to nevšímal. Pokračoval v dobre... Uvoľnil miesto v autobuse nielen
starším, ale aj ženám. Nič za to nečakal. A jedného dňa uvidel, ako dievča, ktorého matke dal viac
papierových bankoviek, ide zo školy, čisto oblečené a konečne sa usmieva, psík sa stal kamarátskym,
starká s banánmi raz vystriehla, ako vešia banány na kľučku a vyobjímala ho... Nečakal to.
Dojalo ho to a povzbudilo. A starká, ktorej pomáhal s vozíkom, na ktorom mala tovar mu spôsobila
radosť, lebo tiež začala ľuďom pomáhať a dala chudobnému zdarma jedlo... Večer opäť mladík strávil
v modlitbe...
Svätý Otec František hovorí, že rozdiel medzi hrdinom a svätým je – v pokore.
Robiť dobro v tichosti a nič za to nečakať... Aj keď prídu rôzne trápenia, bolesti, ktoré nám
iní spôsobia, najlepšou investíciou je v pokore ich odovzdať Bohu... Hovorí sa, že dobro
spraví málo kriku a krik málo dobra. Často máme chuť riešiť sami ťažké životné situácie.
Staviame svoj život na „pýche“ a keď sa nakoniec prebojujeme k tomu, že dokážeme, akú
pravdu sme mali, často vysilení od hnevu a nespočetných súdnych sporov, nenávisti
a hnevu, ani sa tomu nevládzeme tešiť...
Pokora prináša pokoj... Bolesť postupne odoznie... Očistí v nás dušu. Náš život
sa potom podobá drevenej studničke na čistinke, plnej čistej, pramenitej vody...
Vody, ktorá osvieži všetkých naokolo...
Sme predsa zasadení do živého Kmeňa – Krista. „Jeho ľudia zavrhli“, ako píše Peter
v druhom čítaní dnešnej nedele (1 Pt 2, 4-9), ale „pred Bohom je vyvolený a vzácny“.
On je kameňom, čo stavitelia zavrhli, no stal sa kameňom uholným – základným.
On je Cesta, Pravda a Život... (Jn 14, 1-12)
Chceme byť svätý? Nasledujme Krista v tých drobných situáciách nášho života. -jh-
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

20. 5. uto rok sv. Bern ardín a
S i en sk ého , kň aza. Ľu bo voľ n á
spomienka.
22.5. streda sv. Rity z Kassie,
rehoľníčky. Ľubovoľná spomienka.
MARIÁNSKA POBOŽNOSŤ
V Dóme pred večernou sv. omšou
o 17:45 h a ráno v uršulínskom kostole
pred sv. omšou o 8:00 h.

5. Veľkonočná nedeľa
1. čítanie: Sk 6, 1-7. Vyvolili si sedem
mužov plných Ducha Svätého.
Ž 33 Resp.: Tvoje milosrdenstvo, Pane,
nech je nad nami, ako dúfame v teba.
2. čítanie: 1 Pt 2, 4-9. Dajte
sa vbudovať ako živé kamene
do duchovného domu.
Evanjelium: Jn 14, 1-12. Ja som cesta,
pravda a život.

OZNAMY
NEDEĽA 18.5.2014 — DÓM
18.5. — nedeľa — 9:00 h sv. omša z Dómu o 9:00 h do Slovenského rozhlasu.
Slávnosť 1. sv. prijímania začína o 10:30 h v Dóme.
DEŇ MATIEK
Drahí priatelia. Spoločnosť Úsmev ako dar pomáha už 17 rokov nielen v Košiciach a
okolí matkám s deťmi žijúcich v zložitých podmienkach. 18. 05. 2014 sa uskutoční
zbierka v kostoloch Farnosti sv. Alžbety, na pomoc matkám a rodinám s deťmi
v núdzi. Pán Boh zaplať za Vaše modlitby, dary a akúkoľvek podporu vopred!
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 13:59 h.
MIKE 2014
V sobotu 24. mája 2014 vo farnosti Kráľovnej pokoja, Prešov - Sídlisko III. sa uskutoční
stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy - MIKE 2014. Srdečne pozývame
našich miništrantov na toto podujatie. Odporúčame im prísť v športovom
oblečení, nakoľko ich po sv. omši čaká bohatý športovo- zábavný program.
COMPLETORIUM CASSOVIENSE
Májové Completorium bude konať v nedeľu 18.5.2014 o 19:00 h.
Čo to vlastne je? Je to pravidelné podujatie, ktoré organizujeme raz mesačne

od apríla 2011. Pozostáva z dvoch hlavných častí: prvou je slávenie kompletória
v latinčine, spievanou — gregoriánskou — formou; druhou časťou je koncertná
polhodinka, ktorú sa snažíme dramaturgicky prispôsobiť danému liturgickému
obdobiu, sviatkom, ktoré sú v danom období aktuálne a podobne. Čo je to kompletrium?
Je jednou z častí liturgie hodín ktorú sa modlí Cirkev - laici i zasvätení.
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.
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 €;
Kalvária — 585 €; Seminárny kostol — 95 €; Dominikáni — 122,61 €.
Za Farnosť sv. Alžbety sa vyzbieralo 3 050,16 €.
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Pozývame Vás na absolventský organový koncert Štefana Iľaša, študenta košického
konzervatória, ktorý sa uskutoční 19. mája o 19:00 v Dome umenia.
Vstupné na koncert je 3 €. Vstupenky si môžete kúpiť v pokladnici Štátnej filharmónie
Košice alebo na stránke www.navstevnik.sk
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.

