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Modlitba BOHA
Dnes sa Ježiš modlí za svojich učeníkov. Modlitba za neutíchajúcu lojalitu
apoštolov k posolstvu evanjelia a za jednotu medzi nimi navzájom. Ježiš ako prototyp vernosti a jednoty s Otcom prosí o rovnaké čnosti aj pre svojich učeníkov, ktorí
sú chránení Jeho milosťou. Až na jedného, ktorý šiel svojou cestou.
Učeníci prijali posolstvo Ježiša a kvôli tomu budú nenávidení svetom, ako
bol nenávidený sám Ježiš. Dôvod je jasný. Nestotožňujú sa so svetom ani s jeho hodnotami. Toto napätie sa bude zrkadliť v živote každého veriaceho človeka, ktorý bude zápasiť o vernosť Božiemu menu a slovu. Je zaujímavá Ježišova požiadavka,
v ktorej prosí nie o vytrhnutie života učeníka z prostredia tohto sveta, ako si často
namýšľame, ale o ochranu pred zlými vplyvmi. Majú zostávať vo svete, aby žili hodnotami evanjelia. Sú vyzbrojení pravdou a v jednote so samotným Kristom sú poslaní doprostred tohto sveta, kde majú byť „soľou zeme“.
Problémom môže byť pre nás správne uchopiť pojem „byť vyzbrojený pravdou“. Nie je to len sada pravdivých informácií, či logicky obhájiteľné dogmy, ktoré
presvedčia každého človeka, ale skôr v žití života v plnej integrite a harmónii s vôľou
nebeského Otca. Ježiš neustále poukazuje na takúto skúsenosť Lásky so svojím Otcom. A práve skrze život Lásky prináša aj učeník pravdu a harmóniu do tohto sveta.
Pridajme sa k Ježišovej modlitbe aj týmito úmyslami:
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- za opravdivú jednotu medzi nami, ktorá sa prejaví nielen súhlasným mlčaním, ale aj úprimným Slovom budovania.
- za vytrvalosť a vernosť Kristovi, ktorá je skúšaná ľahostajnosťou až nepriateľstvom sveta.
- za odvahu zostať naplno v tomto svete, ako Ježišovi učeníci, ktorí pred
svetom neunikajú, ale ho skrze Božiu milosť pretvárajú.
Patrik Melkovič
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Liturgický prehľad
18.5. (pondelok)

Stôl Božieho slova

sv. Ján I., pápež mučeník

19.5. (utorok)

féria

20.5. (streda)

féria

21.5. (štvrtok)

féria

22.5. (piatok)

sv. Rita, rehoľníčka

23.5. (sobota)

féria

24.5. (nedeľa)

Turíce

7. Veľkonočná nedeľa
1. čítanie: Sk 1, 15-17. 20-26 Aby sa jeden
z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania.
Ž 103, 1-2.11-12.19-20 Resp.: Dobrorečte
Pánovi, čo má trón v nebesiach.
2. čítanie: 1 Jn 4, 11-16 Kto ostáva v láske,
ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
Evanjelium: Jn 17, 11-19 Aby boli jedno
ako my.

OZNAMY
Od piatku 15. mája sa modlíme novénu pred slávnosťou Zoslania Ducha Sv. v Dóme o 18.40 hod. v Uršulínskom kostole pred rannou sv. omšou o 7.45 hod. Novéna je spojená aj s modlitbou Loretánskych litánií.
Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni Creator, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Turícami sa končí Veľkonočné obdobie. Začíname sa modliť Anjel Pána.
Na 7. Veľkonočnú nedeľu, 17. mája, bude zbierka na masmédiá. Za Vašu štedrosť
ďakujeme.
Letné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom
sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

Slávnosť1. sv. prijímania v našej farnosti

V stredu 20. mája bude sv. omša v kostole Krista Kráľa o 17.30 hod pre detí a rodičov našej farnosti, ktoré prijali v uplynulých dňoch Eucharistiu.
Spoločenstvo Sv. Michala Archanjela Vás pozýva na animovanú adoráciu, ktorá sa
bude konať v seminárnom kostole 28.mája so začiatkom o 18:00 hod. Adoráciu
bude viesť o. Imrich Degro a bude zameraná na vnútorné uzdravenie.
Katolícka komunita Chemin Neuf pozýva manželov a rodiny na stretnutie, ktoré sa
bude konať v Nitre 19-25. júla. Cieľom stretnutia je vytvoriť čas pre manželov na
komunikáciu, modlitbu, čas pre seba. Pre deti bude pripravený samostatný program. Obsahom stretnutia budú pramene a skúsenosti sv. Ignáca z Loyoly a charizmatickej obnovy. Kontakt: sekretariatkana@gmail.com, kanapremanzelov.sk
Tanečné divadlo Atak Vás pozýva na svoju novú inscenáciu SHALOME. Tanečná
verzia biblického príbehu o Jánovi Krstiteľovi, Herodesovi, Herodias a jej dcére Salome na hudbu židovských piesní je pozvaním do zákulisia našich životov, kde strácame hlavy a hľadáme pokoj. Predstavenie sa uskutoční 29. mája v Sále Historickej
radnice o 19.00 hod.
Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi oslávime v Košiciach spoločne 7. júna.
Slávnosť začneme sv. omšou o 9.30 hod., pokračovať bude Eucharistickou procesiou. V tento deň iné sv. omše v starom meste od 9.00 do 12.00 hod. nebudú.
V sobotu 23.mája sa v Prešove vo Farnosti Kráľovnej Pokoja na Sídlisku III. uskutoční tak ako v minulom roku stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy s otcom arcibiskupom MIKE 2015.
Program stretnutia

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. Alžbe-

09.00-10.00 registrácia pred kostolom Kráľovnej Pokoja v Prešove

ty.

14.00 súťažné popoludnie

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.

15.30 predpokladaný záver

10.30 sv. omša s otcom arcibiskupom
po sv. omši interview s o. arcibiskupom a obed- guľáš
13.30 "prekvapenie"

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

Sv. Augustín: „Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky.“

