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JASAŤ V PÁNOVI
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Vedeli ste, že ľudia v okolí počúvajú a sledujú, čo hovoríte? Aj ako hovoríte a ako
sa správate? Predstavte si, že všade, kam prídete, majú z Vás ľudia radosť... a že z Vašich
skutkov sa teší celé mesto...
V skutkoch apoštolov (Sk 8, 5-8. 14-17) sa píše, že Filip prišiel a hlásal Božie Slovo
a robil skutky a znamenia tak, že ho ľud jednomyseľne počúval a v meste nastala veľká
radosť... Čo to spôsobilo?
Apoštoli totiž prinášali svätého Ducha, ktorým boli naplnení a modlili sa
a vkladaním rúk ho dávali iným...
Viete, že prinášať radosť iným vôbec nie je nemožné? Ak milujeme Boha, máme
v sebe Jeho Svätého Ducha. Ak žijeme v milosti posväcujúcej – spôsobuje to v nás radosť,
ktorú vyžarujeme do okolia a táto radosť strháva to so sebou ľudí, medzi ktorými sa nachádzame, že ľudia povedia: „Tento človek je taký radostný, je pozitívne naladený? Ako to?“...
Sú to skutočnosti z praktického života nielen za čias apoštolov, ale zo súčasnosti...
Človek, ktorý miluje Boha, ako hovorí Ježiš v Evanjeliu (Jn 14, 15-21) totiž
„zachováva Božie prikázania“ a v Ňom Boh pôsobí. A kde pôsobí Boh, tam je aj radosť
a dejú sa mnohé zázraky... Tam sa šíri množstvo dobrých správ aj v neistých časoch,
aj v ťažkostiach... Takýto človek vie „jasať v Pánovi“.
Veriaci manželia Ivan a Táňa mali štyri deti – chlapcov. Keď mal najmenší dva roky, opäť
čakali dieťatko. Túžili po dievčatku, najmä Táňa, no prijali by vďačne od Pána aj piateho chlapca.
Prišli do toho rôzne komplikácie. Táňa ťažko znášala ranné nevoľnosti, do toho prišla vírusová
choroba a kašeľ jej spôsoboval nesmierne bolesti brucha. Nemohla brať žiadne lieky a tak choroba
trvala dlho a bolo to naozaj ťažké. Manžel si vybral dovolenku, aby mohla tieto chvíle prežiť
a bol vtedy s deťmi – prevzal starostlivosť o celú domácnosť naplno. Keď už choroba ustúpila,
zistili Táni zlé výsledky z krvi. V spoločenstve sa modlili. Doma sa modlili. Manžel, deti, mama.
S obavami, no v dôvere išla Táňa na plánovaný ultrazvuk... V ten deň prišla správa: „Chválime
Pána, naše dievčatko, ako to zistili lekári ultrazvukom, je zdravé a je úplne v poriadku.“
Celé spoločenstvo i rodina sa tešili tomuto zázraku od Pána...
Inak sa máme stavať k životu ako tento svet. Inak. A musí to byť na nás vidieť...
Vidieť, že jasáme v Pánovi každý deň bez ohľadu na to, či je dobrý, alebo ťažký...
Boh pôsobí v našom živote... To je najviac, čo môžeme mať na tomto svete. Nech o nás
platí, čo povedal Kristus: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje
mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“
-jh-
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

26.5. pondelok sv. Filipa Neriho,
kňaza. Spomienka.

6. Veľkonočná nedeľa

27.5. utorok
sv. Au gu st ína
z Canterbury, biskupa. Ľubovoľná
spomienka.
28.5. streda sv. Viliam. Mních
– Prosebný deň.
29.5. štvrtok NANEBOVSTÚPENIE
PÁNA. Slávnosť.

1. čítanie: Sk 8, 5-8. 14-17. Vložili
na nich ruky a dostali Ducha Svätého.
Ž 66 Resp.: Jasaj Bohu, celá zem.
2. čítanie: 1 Pt 3, 15-18. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený.
Evanjelium: Jn 14, 15-21. Poprosím
Otca a dá vám iného Tešiteľa.

OZNAMY
KATOLÍCKE MASMÉDIÁ
Milí bratia a sestry. Na budúcu nedeľu 1. 6. 2014 bude zbierka na katolícke
masmédiá. Za vašu pozornosť v tejto zbierke Vám v ich mene ďakujeme.
SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIA PÁNA
V štvrtok 29.5.2014 je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána.
Keďže je to pracovný deň, časy sv. omší budú pozmenené iba v Dóme,
ostatné
kostoly
majú
sv.
omše
ako
v
pracovných
dňoch.
Nezabudnime
deň
podľa
možnosti
zasvätiť.
DÓM — 6:00; 7:00; 8:00; 11:30; 15:00 a o 18:00 h.
Soc. Sestry — 8:00 h
Kaplnka — sv. omša nebude o 15:00 h v kaplnke , ale v Dóme sv. Alžbety.
PROSEBNÉ DNI
Nasledujúce tri dni v týždni - pondelok, utorok, streda - sú prosebnými dňami. Obsahom týchto troch dní sú prosby za úrodu. Záväzný je jeden deň.
TURÍČNA NOVÉNA V NAŠEJ FARNOSTI
Pozývame Vás k modlitbe Novény pred Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.
Od piatka 30. 5. vždy pred večernou sv. omšou v Dóme
a pred rannou sv. omšou v Uršul. kostole. Modlime sa za našich birmovancov.
MARIÁNSKA POBOŽNOSŤ
V Dóme pred večernou sv. omšou o 17:45 h a ráno v uršulínskom kostole
pred sv. omšou o 8:00 h.

SVIATOSŤ BIRMOVANIA
V nedeľu Zoslania Ducha Svätého — 8.6.2014 bude v Dóme sv. Alžbety vyslúžená
sviatosť birmovania. Slávnostná sv. omša bude o 9:00 h a celebrantom slávnosti bude
Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup — generálny vikár.
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.
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.
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 NA KŇAZSKÝ SEMINÁR
Bratia a sestry. Ďakujeme Vám za prejavenú štedrosť v zbierke
na Kňazský seminár, ktorá bola na 4. Veľkonočnú nedeľu 11.05.2014.
P r i n ášam e
V ám
r ozp i s
z b i er ky ,
p od ľ a
jed n o tl iv ý ch
ko stolo v :
Dóm sv. Alžbety - 444 €; Uršulínky - 169,72 €; Krista Kráľa - 482 €;
Jezuiti - 353,09 €; Saleziáni na Kalvárii - 200 €; Železničná nemocnica
- kaplnka - 30 €; Sestry Vykupiteľky - Geriatria - 100 €; Sociálne sestry - kaplnka - 100
€; Seminárny kostol - 318 €. Za celú Farnosť sa vyzbieralo 2 196,81 €.
ČEKY POINT — Téma: RAST
Talkshow Mariána Čekovského. Termín: 29.5.2014. Miesto: FUGA - kultúrne centrum
kresťanov, Timonova 4 /vchod Moyzesova 62/, Košice. Hostia: Katarína Sedmáková učiteľka, výťazka ankety Zlatý Amos. Maroš Kováčik - tréner basketbalistiek GOOD
ANGELS. Oleg Šuk - výtvarník. . Lístky: www.ticketportal.sk; Akcia je podporená SKK.

