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RADOVAŤ SA ...
Je nám prirodzené tešiť sa z toho, ak sa nám niečo podarí, ak nás obdarujú,
milo prekvapia, ocenia... Radosť je spontánna záležitosť. Ak zažijeme skutočnú, opravdivú
radosť, ani si to neuvedomujeme a chodíme vysmiati, vyzeráme šťastne...
Radosť sa chce šíriť, dávať ďalej... Preto sa neraz stáva, že ak sme šťastní,
zvykneme šťastie dávať aj iným...
Apoštol Peter v druhom čítaní dnešnej nedele píše v liste: „Milovaní, radujte sa, keď máte
účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva.“ (1 Pt 4, 13-16)
Radovať sa v utrpení? Povieme si: „To nie je možné!“ Radovať sa, keď sa nám
posmievajú, keď si musíme odriekať a odopierať nejaké veci kvôli zachovaniu Božích prikázaní?
Radovať sa, keď na nás Boh dopustil kríž choroby, bolesti, ťažkej životnej situácie? Keď nám
zomiera najbližší človek? Áno! Vo všetkom má byť oslávený Boh. A kresťan sa má radovať
v každej situácii. To neznamená smiať sa na pohrebe, ani nasilu škeriť ústa, keď vidíme človeka,
ktorý ubližuje. Je to vnútorná prirodzená radosť, ktorá sa uspôsobená milosťou posväcujúcou
prejavuje cez slová, skutky v života kresťana... Koľkokrát sa zaťažujeme vecami, ktoré nezmeníme... Stále na nich myslime a otravujeme seba i svoje okolie svojimi pochmúrnymi myšlienkami,
rečami a často aj správaním. Smutný a namrzený človek znepríjemňuje okolie... A to
je aj dvojsečný meč... Potom sa okolie vzďaľuje od neho a ostáva sám – a aj z toho je mrzutý...
Ťažké veci totiž treba prijať s vierou, že Boh je oslávený v mojom živote aj v ťažkej situácii,
aj v chorobe, aj v smrti blízkeho človeka... Preto veriaci človek šíri okolo seba príjemné prostredie, vie zachovať rozvážnosť aj tam, kde sa všetko rúca... Je šíriteľom Kristovho pokoja,
ktorý blahodarne pôsobí na ľudí okolo. Takíto ľudia sa k nemu približujú a on sám je potom
takpovediac „sociálne naplnený“.
Hľadajme radosť v Bohu. On je zdrojom našej radosti. Skúsme sa tešiť zo života.
Hľadať zámerne radosť v každej situácii.
Istý pán raz hovoril: „Bol som mrzutý, stále som nebol spokojný so svojim životom. Raz som
nemal dostatok peňazí, raz som si nevedel poradiť so stavbou domu, potom prišlo obdobie, keď som
mal pocit, že je v živote všetko nudné... Až prišiel čas, keď som ochorel a mal silné bolesti. Trvalo to
takmer mesiac a ja som túžil – iba sa uzdraviť. Keď sa mi vrátilo zdravie, objavil som nový svet...
Teraz sa viem tešiť aj z každého nového slnečného rána...“
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Rímskokatolícky farský úrad, Hlavná 26, 040 01 Košice, tel. č. 055/622 15 55, e-mail: dom@rimkat.sk; alzbetinlist@gmail.com.
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Hľadajme dôvod tešiť sa. Možno aj v tých daroch, ktoré sme dostali od Pána...
Nič nie je samozrejme, ani zdravie, ani nič z toho, čo máme. Všetko je z milosti.
Prajeme Vám Bohom naplnené radostné dni

- jh -
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

2.6. pondelok sv. Marcelína a Petra,
mučeníkov. Ľubovoľná spomienka.
3.6. utorok sv. Karola Lwangu
a s p o l o č n í k o v, m u č e n í k o v .
Spomienka.
5.6. štvrtok sv. Bonifáca, biskupa a
mučeníka. Spomienka.
6.6. piatok sv. Norberta, biskupa.
Ľubovoľná spomienka.

7. Veľkonočná nedeľa
1. čítanie: Sk 1, 12-14. Jednomyseľne zotrvávali na modlitbách.
Ž 27 Resp.: Verím, že uvidím
dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
2. čítanie: 1 Pt 4, 13-16. Keď
vás hanobia pre Kristovo meno,
ste blahoslavení.
Evanjelium: Jn 17, 1-11a. Otče,
osláv svojho Syna!

OZNAMY
ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ
Milí bratia a sestry. V dnešnú nedeľu, 1. 6. 2014 je zbierka na katolícke
masmédiá. Za vašu pozornosť voči katolíckym médiám Vám ďakujeme.
EUCHARISTICKÝ SPRIEVOD
Drahí bratia a sestry. V nedeľu 22.6.2014 usporiadame v centre Starého Mesta
Eucharistický
sprievod.
Predsedať
tejto
slávnosti
bude
J.Ex. Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita. Slávnosť sa začne sv. omšou
v katedrále o 9:30 h a potom v sprievode prejdeme cez časti ulíc Alžbetina
a Mäsiarska ku kostolu Dominikánov, kde bude 1. zastavenie. Druhé zastavenie bude nasledovať pri kostole Uršulínok, odkiaľ prejdeme na Hlavnú ulicu
k Seminárnemu kostolu a ku kostolu Premonštrátov. Predpokladáme návrat
do Dómu sv. Alžbety pred 12:00 h. Chceme takto spoločne prejaviť úctu
a poklonu Ježišovi Kristovi v Eucharistii a aj navonok vyjadriť svoju vieru.
Zvlášť pozývame birmovancov, prvoprijímajúce deti, študentov..
V tomto čase od 9:30 h do 12:00 h v Starom meste - Farnosti
sv. Alžbety nebudú sv. omše. Z toho dôvodu rovnako ani
sv. omša v Dóme o 12:00 h v maďarskom jazyku nebude.
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.

DIAKONSKÉ A KŇAZSKÉ VYSVIACKY V DÓME — budú 13. a 14. 6. 2014
TURÍČNA VIGÍLIA
Bohoslovci a predstavení Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach Vás pozývajú na slávenie Turíčnej vigílie v Seminárnom kostole sv. Antona
Paduánskeho na Hlavnej ul. 7. júna 2014 (sobota) o 20:00 h.
ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY — jún 2014
Všeobecný: Aby nezamestnaní dostali podporu a našli prácu, ktorú potrebujú pre
dôstojný život.
Evanjelizačný: Aby Európa znovu objavila svoje kresťanské korene vďaka
svedectvu veriacich.
Úmysel KBS: Aby novokňazi a diakoni Slovenska rástli v múdrosti a sile
ohlasovania Kristovho kráľovstva a aby boli verní sľubom, ktoré potvrdili svojou
vysviackou.
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 o 7:45 h v Uršul. kostole.
SPRIEVODCOVSKÁ SLUŽBA V DÓME SV. ALŽBETY
Sprievodcovia v Dóme, ktorí Vám radi sprístupnia aj niektoré jeho časti, ktoré sú
uzamknuté, a/alebo podajú výklad, sú k dispozícii:
Pondelok: 13:00 – 17:00 h
Utorok – Piatok: 9:00 – 17:00 h
Sobota: 9:00 – 13:00 h
Možnosť výkladu v slovenskom i maďarskom jazyku.
Kontakt na službukonajúceho sprievodcu: 0918 690 546.
Sprievodcovská služba je počas sezóny posilnená a v predlžených časoch:
Pondelok: 13:00 – 18:00 h
Utorok – Piatok: 9:00 – 18:00 h
Sobota: 9:00 – 18:00 h
Nedeľa: 13:00 – 18:00 h
Vonkajšia veža (Severná) otvorená v pondelok – štvrtok a v nedeľu až do 19:00 h,
v piatok a v sobotu až do 20:00 h.
Možnosť výkladu v slovenskom, anglickom, španielskom, nemeckom
a maďarskom jazyku. Na požiadanie zabezpečujeme aj ruský jazyk.

