Strana 4

Usporiadanie Eucharistickej procesie, 7. jún 2015
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Zástup veriacich nasleduje procesiu
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Evanjelista Marek dnes popisuje situáciu, v ktorej je Ježiš obklopený
obrovským počtom ľudí, ktorých uzdravuje, odpúšťa im hriechy a prihovára
sa im mocným Božím slovom. Ak by sme sa aspoň na chvíľku pokúsili vžiť do
situácie rodinných príslušníkov Ježiša, ich reakcia je pochopiteľná. Mal by
som rovnaký strach o rodinného príslušníka, ak by sa okolo neho diali čudné veci, ako to bolo v prípade Ježiša. Bál by som sa o jeho duševné zdravie.
Príbuzní Ježiša mali dojem, že ho poznajú, že vedia kto je a preto sa
im zdá správne zasiahnuť v danej situácii. Ale uniká im podstata. Ježiš nie je
reinkarnovaným Jánom Krstiteľom, ani iným z prorokov. Nie je ani dobrým
a múdrym človekom, nie je záchrancom nejakého systému a nie je ani klamár, ktorý rozpráva človeku to, čo chce počuť. Ježiš je Boh. A ako Boh rozpráva, ako Boh koná a ako Boh miluje. Bezpodmienečne a bezvýhradne.
Rozhodli sa túto skutočnosť poprieť a vyhlásiť Ježiša za blázna. Je to ľahšie.
Oveľa ľahšie ako uveriť v Ježiša ako v Boha, so všetkým čo k tomu patrí.
Sme na tom podobne. Aj my obdivujeme Ježiša, vravíme, že mu veríme, že chceme s ním prežívať svoj život, ale vždy máme nejaké “ale“. Rozhodli sme sa uveriť v Krista ako vo fajn osobu, ktorá je naporúdzi, keď je ťažko? Alebo je príjemným spestrením nášho života, ktorý na nás nekladie žiadne požiadavky a prispôsobí sa našim predstavám? Alebo je pre nás Ježiš Božím Slovom, skrze ktoré povstalo všetko a vďaka komu je všetko nové?
Patrik Melkovič
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

8.6. (pondelok)

féria

9.6. (utorok)

féria

10.6. (streda)

féria

11.6. (štvrtok)

sv. Barnabáš, apoštol

12.6. (piatok)

sl. Najsv. Srdca Ježišovho

13.6. (sobota) Nepoškvrnené Srdce Panny
Márie
14.6. (nedeľa)

11. nedeľa OCR

10. nedeľa OCR
1. čítanie: Gn 3, 9-15. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tvojím potomstvom...
Ž 130, 1-8 Resp.: U Pána je milosrdenstvo a
hojné vykúpenie.
2. čítanie: 2 Kor 4,13-5,1. Veríme, a preto
hovoríme.
Evanjelium: Mk 3, 20-35. So satanom je
koniec.

OZNAMY

Júnový mesiac je tradične v našej arcidiecéze mesiacom diakonských a kňazských
svätení. Diakonská vysviacka bude v piatok 12. júna v Dóme sv. Alžbety o 10.00 hod
a kňazská v sobotu 13. júna v rovnakom čase.
Srdečne pozývame miništrantov Košickej Arcidiecézy na premiérový ročník letného
tábora pod názvom „Miništrantská univerzita”. Tábor začína registráciou účastníkov v priestoroch Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach 13. júla
o 15.00 hod. K registrácii je potrebné priniesť prihlášku (vyplnenú a podpísanú
rodičom/zákonným zástupcom a svojim duchovným otcom), ktorú nájdete na
kske.sk a uhradiť účastnícky poplatok vo výške 30 €. Tábor končí v piatok 17. júla po
obede (cca 14.00 hod). Na všetkých účastníkov sa už teraz tešíme.

Bohoslovci a predstavení Kňazského seminára

V nedeľu 7. júna usporiadame v centre Starého Mesta Eucharistický sprievod. Preds
edať tejto slávnosti bude J. E. Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita. Sláv-

Teologická fakulta v Košiciach aj tento rok organizuje Detskú univerzitu, a to od 1.–

nosť sa začne sv. omšou v katedrále o 9.30 hod. a potom v sprievode prejdeme cez

4. júla. Zúčastniť sa jej môžu deti vo veku od 9-15 rokov. Elektronickú prihlášku ná-

časti ulíc Alžbetina a Mäsiarska ku kostolu Dominikánov, kde bude 1. zastavenie.

jdete na ktfke.sk v sekcii Oznamy– Detská univerzita. Prihlasovanie sa uzatvára 10.

Druhé zastavenie - bude nasledovať pri kostole Uršulínok, odkiaľ prejdeme na Hlav-

júna. Poplatok je 18 €, ponuka súrodeneckých zliav: 2 súrodenci 16 €/dieťa, 3 a viac

nú ulicu k Seminárnemu kostolu a ku kostolu Premonštrátov. Predpokladáme ná-

14 €/dieťa. Kontakt: detska.univerzita.tfkugmail.com.

vrat 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 pozý-

Slovenská katolícka charita spúšťa šiesty ročník zbierky školských pomôcok, ktorá

vame birmovancov, prvoprijímajúce deti, študentov. V tomto čase od 9.30 hod do

potrvá do 15. augusta 2015. Do tohtoročnej zbierky sa môžu zapojiť ľudia darova-

12.00 hod. v Starom meste - Farnosti sv. Alžbety nebudú sv. omše. Z toho dôvodu

ním nových i použitých, avšak stále funkčných pier, zošitov, pravítiek, fixiek, perační-

rovnako ani sv. omša v Dóme o 12.00 hod. v maďarskom jazyku nebude.

kov, tašiek a iných vecí, ktorú môžu deti v škole využiť. Vyzbierané predmety budú
rozdelené do rodín zo sociálne slabších pomerov a deťom z charitných detských do-

V piatok je slávnosť, neprikázaný sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V tento deň

movov. Kontakt: mudra@charita.sk, 0904040561.

máme príležitosť získať za obvyklých podmienok úplné odpustky a to tak, že sa zúčastníme na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu.
V piatok, 12. júna, Vás bratia Jezuiti pozývajú osláviť slávnosť Božského Srdca Ježišovho s týmto programom:
17.00 hod. sv. omša, kazateľ dp. Martin Rečlo, po sv. omši pobožnosť k Božskému
Srdcu a prednáška p. Jozefa Mydlu na tému: Nadobúdanie čností v boji proti nerestiam. Na záver sa pomodlime modlitbu k Božskému Srdcu.

Pozývame vás na výnimočnú talkshow Mariána Čekovského - ČEKY POINT, ktorá
bude 25. júna v kultúrnom centre FUGA. Hostia: Boba Brella - choreografka a tanečná pedagogička, Filip Navrátil - najlepší slovenský barman. Téma: HARMÓNIA.

„Ak chcete rásť v láske, vráťte sa k Eucharistii, vráťte sa k adorácii.“
Matka Tereza

