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TURÍCE—ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
Potrebujeme v dnešnej dobe sviatosť birmovania? Potrebujeme Ducha Svätého?
Vieme, že dnešný svet preferuje iného ducha...
Samozrejme, že potrebujeme! Možno viac ako inokedy. Pretože vo svete prevláda
„ovocie tela“. Čo prináša ovocie tela? Vidíme často dôsledky. Poznáme ich dobre. Dávkujú
sa na začiatku v „zlatej forme“ a končia tragicky. Zažili sme to. Ovocie tela – je ovocím
hriechu... Zotročuje. Potrebujeme zažiť ovocie Ducha Svätého – to je ovocím svätosti. Oslobodzuje.
Keď Dávid telesne zlyhal, volal k Bohu: „Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom
vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého.
Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.“ (Žalm 51, 12-14)
Krstom sme sa stali Božími deťmi. Sme však slabí a potrebujeme činiť pokánie.
Vracať sa k Bohu. Nanovo začínať. K tomu sme dostali sviatosť zmierenia . Potrebujeme
silu udržať sa – máme Eucharistiu – sväté prijímanie. A potrebujeme Ducha Svätého.
On naše očistené vnútro napĺňa svätosťou a dáva silu prinášať ovocie Ducha a tým je,
ako píše sv. Pavol: láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť,
vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota. (Gal. 5, 22-23)
Žime duchovne. V Katechizme Katolíckej Cirkvi sa píše: „Mravný život kresťanov
posilňujú dary Ducha Svätého...“ Je ich sedem: dar múdrosti, dar rozumu, dar rady,
dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar bázne voči Bohu. Dopĺňajú a privádzajú
k dokonalosti čnosti tých, ktorí ich prijímajú. Spôsobujú, že veriaci sú ochotní pohotovo
poslúchať Božie vnuknutia.
My, ktorí sme už prijali Ducha Svätého, obnovme svoj vzťah k tretej Božskej
osobe a dovoľme mu naplniť naše srdcia láskou. A tým, ktorí ho v dnešnú nedeľu príjmu
prvýkrát zaželajme, aby naplno okúsili ovocie Ducha Svätého a aby sa v ňom posväcovali
a zdokonaľovali a raz dosiahli Večnú blaženosť.
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„Zošli dážď, zošli dážď, dosť bolo sucha.
Zošli dážď, zošli dážď - Svätého Ducha.
Zošli dážď, zošli dážď – Nové Turíce.
Zošli dážď, zošli dážď, rozjasaj srdce.“ (úryvok z piesne)
-jh-
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

9.6. pondelok sv. Efréma, diakona
a učiteľa Cirkvi. Ľubovoľná
spomienka.
11.6. streda sv.
apoštola. Spomienka.

Barnabáša,

12.6. štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho
a
večného
kňaza. Sviatok.
13.6.
piatok
sv.
Antona
Paduánskeho, kňaza a učiteľa
Cirkvi. Spomienka.

Nedeľa zoslania Ducha Svätého
1. čítanie: Všetkých naplnil Duch Svätý
a začali hovoriť.
Ž 104 Resp.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.
2. čítanie: 1 Kor 12, 3b-7.
12-13.Všetci sme boli v jednom
Duchu pokrstení v jedno telo.
Evanjelium: Jn 20, 19-23. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás: Prijmite
Ducha Svätého.

OZNAMY
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.
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.

SPOMIENKA NA SV. PÁTRIA PIA
Občianske Združenie Dom Pátra Pia v spolupráci s Farským kostolom sv. Ondreja
(Podhradová) v Košiciach, Vás srdečne pozýva na spomienkovú slávnosť pri
príležitosti 127. výročia narodenia svätého Pátra Pia, ktorá sa bude
konať dňa 14. júna 2014 na vrchu Hradová v Košiciach.
1) 13:00 h sprievod ku prameňu, (od autob. zastávky Vyhliadková veža), slávnostné
požehnanie Oratória.
2) 14:00 h sv. omša v prírodnom amfiteátri na vrchu Hradová.
3) Po sv. omši Vás všetkých pozývame na skromné agapé.
LATINSKÉ KOMPLETÓRIUM
Vážení priatelia! V deň slávnosti Zoslania Ducha svätého — 8.6.2014 o 19:00 h
sa bude v kaplnke sv. Michala v Košiciach konať 39. completorium.
MESAČNÉ STRETNUTIE SLOBODNÝCH 25+
Pozývame všetkých slobodných od 25 r. na pravidelné mesačné stretnutie,
v štvrtok 12. 6. 2014 do Dominikánskeho kostola a kaviarne
DKC - Veritas. Program začne o 19:00 h katechézou a modlitbou v kostole
a o 20:00 h sa presunieme do kaviarne, kde bude pokračovať spoločný
večer literárno - hudobným predstavením študentov Košického konzervatória
pod názvom "Leto s Monikou".
SPRIEVODCOVSKÁ SLUŽBA — O P R A V A
Sprievodcovia v Dóme, ktorí Vám radi sprístupnia aj niektoré jeho časti,
ktoré sú uzamknuté, a/alebo podajú výklad, sú k dispozícii:
Pondelok: ZATVORENÉ
Utorok – Piatok: 9:00 – 17:00 h
Sobota: 9:00 – 14:00 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: ZATVORENÉ
Utorok – Piatok: 9:00 – 18:00 h
Sobota: 9:00 – 18:00 h
Nedeľa: 13:00—18:00 h a podľa objednávky.
Severná veža otvorená podľa otváracích hodín.
Možnosť výkladu v slovenskom, anglickom, španielskom, nemeckom
a maďarskom jazyku. Na požiadanie zabezpečujeme aj ruský jazyk.

