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Vo Fakultnej nemocnici v Nitre zomrel v sobotu večer (16.
mája 2015) po krátkodobom akútnom zhoršení zdravotného stavu emeritný biskup Mons. Dominik Tóth. Bývalý
bratislavsko-trnavský pomocný biskup zomrel vo veku 89
rokov života, 65 rokov kňazstva a 25 rokov biskupskej služby. Biskup Dominik Tóth sa narodil 3. augusta 1925 v Šuranoch – Kostolnom Seku. Po rokoch štúdií bol 12. júna
1949 v Bratislave vysvätený za kňaza. V roku 1949 sa stal
kaplánom v Komárne. Od roku 1952 pôsobil ako ceremoniár Biskupského úradu v Trnave. V roku 1964 sa stal administrátorom v Plaveckom Petri. Od roku 1968 pôsobil
ako administrátor v Leviciach a od roku 1970 v Dunajskej
Lužnej. V roku 1973 mu bol komunistickým režimom odobratý štátny súhlas a do
roku 1977, keď sa stal kaplánom vo Vrábľoch, bol mimo pastorácie. V roku 1981 sa
stal administrátorom v Dolnom Piali. Dňa 13. mája 1989 bol menovaný za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy. Pápež Ján Pavol II. ho 17. marca 1990 vymenoval
za titulárneho biskupa ubabského. Spolu s Vladimírom Filom bol 16. apríla 1990 v
Trnave konsekrovaný za biskupa. Po takmer 14 rokoch aktívnej biskupskej služby sa
vzdal úradu z dôvodu veku a odo dňa 2. apríla 2004 bol bývalým bratislavskotrnavským pomocným biskupom. Odvtedy žil na zaslúženom odpočinku najprv v
priestoroch trnavského Arcibiskupského úradu, neskôr, po odchode z Trnavy, v kláštore rehole verbistov v Nitre.

(dokončenie z 1. strany) použil zaujímavý obraz. Povedal, že život kňazov, nielen
kňazov je ako let lietadla. Koľko lietadiel brázdi každú hodinu nebo? Tisíce. Ale o
nich sa nepíše. Píše sa len o tom, ktoré padne. Aj dnes sa dejú veľké udalosti a my
sme toho svedkami. Božie diela. Len ich potrebujeme vidieť. Nie všetko a všetci sú
predsa zlí! Nutne potrebujeme otvoriť oči a dívať sa na svet okolo seba Božím pohľadom. Potrebujeme nastúpiť na cestu hľadania pravdy. Pravdy o sebe, pravdy o
živote, ktorý žijeme. Tak príď Pane, Duch pravdy, premeň naše myslenie, urob mocnými naše skutky, veď nás k dobrým myšlienkam. Nech sa v Tvojom mene, Pane,
premení aspoň kúsok nášho srdca, kúsok nášho sveta.

Matúš Tirpák
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Príď!
V posledných dňoch sme sa v rámci liturgie slova prostredníctvom pera sv.
Lukáša oboznamovali so životom prvotnej Cirkvi. S nemým úžasom sme vnímali,
ako sa bojazliví a prázdni apoštoli s vervou vydali do ulíc ohlasovať radostnú zvesť,
evanjelium, s revolučným posolstvom opierajúcim sa o fakt, ktorý nemal, nemá a
nebude mať obdobu– Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a žije. Aká to bola radosť! Byť
opäť s Ježišom. Vnímať ho zmyslami. Ján sa obhliadne za týmito dňami a neskôr
napíše: „Koho sa naše ruky dotýkali, na koho sme sa vlastnými očami dívali, toho
Krista vám zvestujeme.“ A keď Pán Ježiš odišiel k Otcovi s prísľubom, že sa k nám
vráti, daroval nám Ducha, skrze ktorého sa začali diať „veci“. Nevzdelaný Peter sa
chopí kormidla Cirkvi a na jeho ohlasovanie sa v jednom momente obráti 3000 ľudí! To je počet, ktorý nevídame v našich pomeroch, napr. ani na futbalovom zápase. Medzi tými, ktorí skrze apoštolov uverili v Mesiáša panuje láska, solidarita, lebo
všetko mali spoločné. A dodatok? Tešili sa z toho a chválili Boha. Keď sa išli Peter s
Jánom modliť o tretej hodine popoludní, stretli istého muža, ktorý bol od narodenia
chromý. A ako mu pomohli? Tak, ako nik doposiaľ. Striebro ani zlato nemám, ale
čo mám? V mene Ježiša Krista sa postav a choď. Tento muž začal od radosti skákať.
Akoby nie. Veď mohol začať normálne fungovať ako zdravý človek. To boli teda veci.
Nuž, uvažujúc nad všetkými udalosťami, ktoré zapísal sv. Lukáš, sa nám ponúka aj tento tip otázky: Čím bol život prvotnej Cirkvi iný od toho nášho života? Čo
mali kresťania, čo my nemáme? Prečo bola prvotná Cirkev taká príťažlivá? A prečo
my dnes nevieme byť príťažliví? Prvotná Cirkev konala v sile Ducha. Toho istého Ducha, ktorého sme prijali pri sv. birmovania aj my. Cirkev predsa vedie ten istý Boží
Duch, tak ako vtedy, tak aj dnes. Tak prečo?
Sv. Lukáš, na malom priestore papiera zaznamenal to, čo mu vnukol Boh ako
to najdôležitejšie. Iste aj prví kresťania prežívali rôzne problémy. Museli sa vysporiadať s neprijatím, podvodmi či prenasledovaním. Iste sa o zlyhaniach jednotlivcov
nepísalo v takom rozmere, ako to vidíme my dnes. Pápež František pred nejakým
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Liturgický prehľad
25.5. (pondelok)

Stôl Božieho slova
Turíce

Svätodušný pondelok

26.5. (utorok)

sv. Filip Neri, kňaz

27.5. (streda)

féria

28.5. (štvrtok) Sv. nášho Pána Ježiša Krista,
Najvyššieho a večného Kňaza
29.5. (piatok)

féria

30.5. (sobota)

féria

31.5. (nedeľa)

Najsvätejšej Trojice

1. čítanie: Sk 2, 1-11 Všetkých naplnil Duch
Svätý a začali hovoriť.
Ž 104, 1-24.29-34 Resp.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.
2. čítanie: Gal 5, 16-25 Ovocie Ducha.
Evanjelium: Jn 14, 15-16. 23-26 Duch Svútý
vás naučí všetko.

OZNAMY
Na Turíčnu nedeľu bude pri sv. omši o 9.00 hod. v Dóme sv. Alžbety vysluhovaná
sviatosť birmovania pre mladých, ktorí sa v tomto školskom roku pripravovali na
prijatie sv. birmovania v našej farnosti. Prosíme Vás o zhovievavosť pri obsadzovaní
miest v katedrále pri tejto sv. omši, nakoľko sú miesta prednostne určené pre bir-

V roku zasväteného života, Bratia augustiniáni pozývajú na „Púť po stopách sv. Augustína a kresťanskej kultúry“. V programe je návšteva hrobu sv. Augustína a miest
spojených s jeho obrátením a krstom. V pláne je návšteva mnohých pamiatok v Miláne, Pavii a okolí a jeden deň pri mori a na plážach Bibione. Pútnikov bude sprevádzať P. Juraj Pigula, augustinián. Pre viac informácií www.aug.sk alebo
055/6333654.
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.
Aj touto cestou sa chceme obrátiť s prosbou i žiadosťou na všetkých veriacich, ktorí
prichádzajú v Dóme sv. Alžbety ku sv. zmierenia, aby neprichádzali na sv. spoveď
tesne pred skončením času, ktorý je na vysluhovanie sviatosti vyhradený, ale podľa
možností v dostatočnom predstihu. Kňazi vysluhujúci sv. zmierenia môžu mať aj iné
povinnosti—náuky, vyučovanie, pohreby, ktoré majú presne stanovené začiatky. Prosíme a žiadame Vás o ústretovosť.

movancov a birmovných rodičov. Využite prosím sv. omše v iných časoch. Za porozumenie ďakujeme.
Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni Creator, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Turíčnou slávnosťou sa končí Veľkonočné obdobie. V cezročnom období sa
znovu modlíme Anjel Pána.
Posielam Vám rozpis zbierky na katolícke masmédia zo dňa 17. mája 2015 podľa

jednotlivých kostolov: Dóm sv. Alžbety - 244,00 €, Uršulínky - 258,77 € , Krista Kráľa - 320,00 €, Jezuiti - 507,29 €, Dominikáni - 460,59 €, Seminárny kostol - 344,00
€, sestry Vykupiteľky - geriatria - 60,00 €, sociálne sestry - kaplnka - 100,00 €, Kaplnka v železničnej nemocnici - 20,00 €, mestská časť Košice - Džungľa - 45,00 €.
Za Farnosť sv. Alžbety v Košiciach sa vyzbieralo 2 359,65 €.
.

Pozývame všetky mamičky a ich rodiny na každomesačné sv. omše za život, pri ktorých sa bude udeľovať osobitné požehnanie ženám v požehnanom stave. Sv. omše
sa slávia posledný štvrtok mesiaca, t.j. 28. mája a 25. júna 2015 o 17.00 hod. v kostole Uršulínok.
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.
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

Na 6. Veľkonočnú nedeľu sa vo farnostiach nášho mesta konala zbierka, ktorú iniciovala s podporou otca arcibiskupa organizácia Dorka. V košických farnostiach

29. mája 2015 o 18.00 h. Vás Jezuiti pri príležitosti Roku zasväteného života pozýva-

sme opustené mamy a rodiny, ktoré sa ocitli na pokraji núdzi, podporili aj finančne,

jú na otvorenie výstavy "Veľkonočná cesta - ikony" od Emílie Dankovčíkovej. Výsta-

a to sumou 5991 € a 23 € v stravných lístkoch. Za Vašu štedrosť a solidaritu ďakuje-

va potrvá do 13. júna 2015.

me.

