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(dokončenie z 1. strany) dobrom. A tak prastaré trojičné učenie kresťanov o funkciu otcovstva a synovstva, o vzťahoch lásky medzi nimi, nebude zastarané ani vo
svete našich detí, vo svete generácií po nás, ale bude pre nich ešte viac životnou nevyhnutnosťou než je dnes. My im môžeme svojim životom o tom zanechať svedectvo.
Slavomír Engel
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Počet ľudí na svete pribúda, ornej pôdy ubúda, výdavkov na zbrojenie neustále rok od roku pribúda. A v tomto všetkom, v tejto globálnej atmosfére tvárou v tvár
všetkým skutočnostiam života a sveta si kresťanstvo a Cirkev oslavuje svoje sviatky,
ako ich rok prináša. Nie je to ignorovanie naliehavých potrieb doby? Nie je to odvrátenie pohľadu od zásadných starostí ľudstva k veciam nedôležitým? Máme pred sebou slávenie tajomstvo Trojjediného Boha, namiesto aby sme si lámali hlavu nad
biedou a hladom sveta. Nie sme my kresťania romantici a iluzionisti? Neukazuje sa
tak to, čo o nás hovorí dnešný svet, že sme tak trochu „mimo“? Mohol by si to o nás
ľahko myslieť ten, kto pozná kresťanstvo len povrchne, kto nevie, čo kresťanské pojmy, symboly a pravdy znamenajú. Trebárs to rozprávanie o Božej Trojici. Kto pozná
kresťanstvo, ten vie, že práve týmito výrazmi sa zhŕňa práve pre nás najlepší návod
na správne osobné vzťahy ľudí medzi sebou. Že sa tu názorne ukazuje, ako môže
vyzerať život každého človeka.
Pravda, tie naše výrazy o Bohu trojjediný znejú starobylo. Treba to vyjadrovať
modernejšie a je aj našou úlohou stále znovu a zrozumiteľne vysvetľovať. Veď trojičné učenie kresťanstva, to nie je predovšetkým náuka, teda mudrovanie o tom, ako
sú tri osoby jeden Boh. To je zvesť o Bohu, ktorý vstupuje do ľudského života, do
môjho, nášho života. To je zvesť, ako chápať zmysel života. Je to kázanie o Bohu
živom, konajúcom. O Bohu, ktorý vstupuje do ľudských dejín, vyslobodzuje z hriechu a ponúka človeku pravú slobodu: aby vedel voliť medzi dobrom a zlom. Je to
zvesť o Bohu, ktorý sa v človeku Ježišovi stotožnil s ľudskou biedou a otvoril ľudstvu
novú budúcnosť. Je to zvesť o Duchu Svätom, Duchu lásky. Je to zvesť, že môj a tvoj
život je určený vzťahom k Bohu - milujúcemu náprotivku, ktorý mi odpúšťa, ktorému môžem veriť.
Ale sama podstata veci, tá zostáva stále tá istá a je stále rovnako nevyhnutná:
Ľudia všetkých vekov musia hľadať - a čím je nás viac, tým usilovnejšie musíme hľadať. Ako dôjsť k spolupráci všetkých ľudí dobrej vôle na celom svete, aby spoločne
usilovali zabezpečiť priestor bez násilia, aby spoločne hľadali, ako premôcť zlo
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Liturgický prehľad
1.6. (pondelok)
2.6. (utorok)

Stôl Božieho slova

sv. Justín, mučeník

sv. Marcelín a Peter, mučeníci

3.6. (streda) sv. Karol Lwanga a spol., mučeníci
4.6. (štvrtok)

Najsv. Kristovo Telo a Krv

5.6. (piatok)

sv. Bonifác, mučeník a biskup

6.6. (sobota)

sv. Norbert, biskup

7.6. (nedeľa)

10. nedeľa OCR

Najsvätejšia Trojica
1. čítanie: Dt 4, 32-34. 39-40. Len Pán je
Boh hore na nebi i dolu na zemi.
Ž 33, 4-9.18-22 Resp.: Blažený ľud, ktorý
patrí Pánovi.
2. čítanie: Rim 8, 14-17 Dostali ste Ducha
adoptívneho synovstva, v ktorom voláme:
Abba, Otče!
Evanjelium: Mt 28, 16-20. Choďte a učte
všetky národy.

OZNAMY
Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše v
Dóme budú takto: 6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 15.00, 18.00 hod. Sv. omša v Kaplnke
sv. Michala nebude. V kostole sestier Uršulínok sv. omše budú o 8.00 a 15.45 hod.
Od 1. júna sa budeme spolu modliť litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu, a to v katedrále o 17.45 hod a v uršulínskom kostole ráno o 7.45 hod.
V nedeľu 7. júna usporiadame v centre Starého Mesta Eucharistický sprievod. Preds
edať tejto slávnosti bude J. E. Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita. Slávnosť sa začne sv. omšou v katedrále o 9.30 hod. 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 hod. 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 hod do
12.00 hod. v Starom meste - Farnosti sv. Alžbety nebudú sv. omše. Z toho dôvodu
rovnako ani sv. omša v Dóme o 12.00 hod. v maďarskom jazyku nebude.
Tento týždeň je prvopiatkový. V Dóme spovedáme v obvyklých časoch: 6.00-7.15,
9.00-11.30, 17.00-18.30 hod. Vo štvrtok spovedáme v kostole Krista Kráľa od
16.00 hod. Po spovedaní bude v tomto kostole aj sv. omša. Prosíme o rešpektovanie stanovených časov vysluhovania sv. zmierenia.

V nedeľu 31. mája Vás pozývame na slávnostnú odpustovú sv. omšu do kostola Najsvätejšej Trojice bratov Premonštrátov o 16.00 hod.
Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac Jún
Všeobecný: Aby emigranti a utečenci našli prijatie a dôstojné zaobchádzanie v krajinách, do ktorých prišli.
Evanjelizačný: Aby osobné stretnutie s Ježišom vzbudilo v mnohých mladých mužoch túžbu odovzdať mu vlastnú existenciu v kňazskom alebo zasvätenom živote
Úmysel KBS: Aby nás adorácia posilnila vo viere v eucharistickú prítomnosť Krista,
ktorého Najsvätejšie Srdce si v tomto mesiaci uctievame.
Konfederácia politických väzňov Slovenska a TF v Košiciach Vás pozývajú pripomenúť si 65. výročie násilného zrušenia kňazských seminárov na Slovensku komunistickým režimom v roku 1950 v utorok 2. júna 2015 o 12.00 hod. na TF na Hlavnej 89
v Košiciach.
Program:
Svätá omša v seminárnom kostole, hlavným celebrantom bude Mons. Alojz Tkáč,
emeritný arcibiskup. Po sv. omši nasleduje Seminár o zrušení kňazských seminárov prednáška prof. ThDr. Cyrila Hišema, PhD., dekana TF KU a svedectvo Štefana Halása, bohoslovca kňazského seminára v Košiciach v roku 1950, ako aj svedectvá vtedajších bohoslovcov z ostatných kňazských seminárov. Seminár je venovaný spomienke na bohoslovcov, ktorí boli v roku 1950 svedkami zrušenia kňazských seminárov a vysokých škôl bohosloveckých v Nitre, v Banskej Bystrici, v Spišskej Kapitule, v Košiciach a v Prešove a reorganizácie Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
v Bratislave. Väčšina z nich bojkotovala politické školenie v júli, odmietli pokračovať
v štúdiu na reorganizovanej bohosloveckej fakulte v Bratislave a v septembri boli
povolaní do PTP. Niektorí tajne pokračovali v teologickom štúdiu, za čo boli viacerí
odsúdení a uväznení.
Oznamujeme vám, že dňa 3. júna, v stredu o 19.30 hod. na Vigíliu Božieho Tela a
Krvi v kostole Premonštrátov bude latinská tradičná svätá omša. Sv. omša bude slávená podľa Misála sv. Jána XXIII.

Sv. Ignác z Loyoly:
„Nedávaj na ľudský ohľad, ale vnútorne buď tak slobodný, aby si mohol vždy urobiť
aj opak.“

