Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, - zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky,
Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom,
Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,
Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,
Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania,
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva,
Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali,
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú,
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,
Srdce Ježišovo, potupami preplnené,
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,
Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú,
Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
V. Ježišu, tichý a pokorný srdcom.
R. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.
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SVOJIM ŽIVOTOM OSLAVOVAŤ TROJJEDINÉHO BOHA
Človek bol stvorený na obraz a podobu Božiu. Boží obraz máme vtlačený do duše,
o neustálu podobu sa musíme svojím životom snažiť. Sme povolaní k tomu, aby v nás prebývala
Najsvätejšia Trojica a pretvárala nás na podobu s Bohom... Aby nás približovala k svätosti... Tajomstvo
Najsvätejšej Trojice je ústredným tajomstvom viery a kresťanského života. Trojjedinný Boh - to je
absolútna jednota troch osôb, ktoré sa nekonečne milujú. Je to dokonalý vzťah medzi Otcom a Synom,
ktorý vytvára Duch Svätý v podobe Lásky.
Boh je len jeden. V Ňom sú tri Božské osoby:
Boh-Stvoriteľ: Otec - Tvorca celého sveta i vesmíru. I ja som jeho dielom... Všetko, čo Boh
stvoril, bolo dobré. Je aj moja práca a všetko, čo robím vo svojom živote dobrom? Je môj život v súlade
s Božou vôľou? Robím všetko v živote naplno a čo najlepšie? Vytváram dobro a pokoj? Pracujem
na rozvoji okolia, kde žijem? Je okolo mňa vidieť, že sa snažím budovať, zdokonaľovať svet?
Boh-Vykupiteľ: Ježiš Kristus prišiel na tento svet, aby nás vykúpil a spasil. Spolupracujem
s Božou milosťou a stávam sa tak účastníkom Kristovho vykúpenia? Viem priniesť obetu za blížnych?
Dávam svoje utrpenie Kristovi, aby ho použil pre svoje úmysly? Prijímam život a každú situáciu
so všetkým tak, ako Kristus – až na smrť? Hovorím Bohu vždy: „Otče, nie moja, ale Tvoja vôľa nech
sa stane... ako Ty chceš, nie ako ja?“
Boh-Posvätiteľ: Duch Svätý je ten, ktorý bol na počiatku všetkého – vznášal sa pred
Stvorením sveta nad vodami, bol na počiatku Kristovho príchodu na Zem skrze Máriu... Duch Svätý
je život... Udržiavam v sebe posväcujúcu milosť a vnášam tak život do života svojho i svojich blížnych?
Posväcujem svojim životom svoje okolie, blízkych ľudí a tých, ktorých stretávam? Vidia vo mne účinok
Ducha Svätého cez vieru, ktorá evanjelizuje skutkami? Vidia ľudia okolo mňa, že som kresťan?“
Náš život má byť oslavou Trojjedinného Boha. Nech je táto oslava denne na našich perách,
ale nielen tam. Zachovávať Boží zákon a konať dobro nech je svedectvom našej živej viery... Nie sme
tu na svete, aby sme si užívali: pozemský čas je čas na prácu, úsilie o Večnosť. Veď našim cieľom je
vojsť do dokonalej jednoty s Trojjedinným Bohom. Pán Ježiš to konkretizuje : „Kto ma miluje, bude
zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok“ (Jn
14,23).
„O môj Bože, Trojica, ktorej sa klaniam, pomôž mi celkom zabudnúť na seba, aby som
spočinula v tebe nehybná a pokojná, akoby moja duša bola už vo večnosti. Nech už nič nie je schopné
narušiť môj pokoj ani ma vyviesť z teba, o môj Nemeniteľný, ale nech ma každý okamih unáša ďalej
do hĺbky tvojho tajomstva! Upokoj moju dušu. Urob z nej svoje nebo, svoj obľúbený príbytok a miesto
svojho odpočinku. Nech ťa tam nikdy nenechám samého, ale nech som tam úplne celá, úplne bdelá
vo svojej viere, celá v adorácii, úplne odovzdaná tvojmu stvoriteľskému pôsobeniu.“ (Katechizmus
katolíckej Cirkvi, SSV Trnava 1999, s. 75, č. 2565)
-jh-
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Slávnosť. Prikázaný sviatok.

21.6. sobota Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka. Spomienka.

Nedeľa Najsvätejšej Trojice
1.čítanie: Ex 34, 4b-6. 8-9. Pán, Pán, Boh
je milosrdný a láskavý.
Ž - Dan 3 Resp.: Chvála ti a sláva naveky.
2. čítanie: 2 Kor 13, 11-13. Milosť Ježiša
Krista a Božia láska i spoločenstvo
Svätého Ducha.
Evanjelium: Jn 3, 16-18. B oh
poslal svojho Syna, aby sa skrze neho
svet spasil.

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.

PRIKÁZANÝ SVIATOK — ŠTVRTOK 19.6.2014
V štvrtok 19.6. si uctievame osobitnou slávnosťou v Katolíckej cirkvi
Najsvätejšieho Kristovo Telo a Krv. Keďže je to prikázaný sviatok a zároveň
pracovný deň, sv. omše budú prispôsobené takto:
Dóm — 6:00 h; 7:00 h; 8:00 h; 11:30 h, 15:00 h, 18:00 h.
Kaplnka sv. Michala — nebude.
Kaplnka Sociálnych sestier — 8:00 h.
Kostol Krista Kráľa — 16:00 h.
ČEKY POINT - talkshow Mariána Čekovského
Dátum: 19.6.2014, 19:00 h. Miesto: FUGA - kultúrne centrum kresťanov,
Timonova 4 /vchod Moyzesova 62/, Košice. Hostia: Jozef Talostan - kúzelník,
Jonsy Gáll-výtvarník. Mimoriadny hudobný hosť: Komorný orchester.
Téma: ILÚZIA. Lístky: www.ticketportal.sk;Info: www.cekypoint.sk
Táto akcia je podporovaná Slovenským katolíckym kruhom v Košiciach.
SVETOVÉ MISIE
PMD (Pápežské misijné diela) ponúkajú časopis "Svetové misie" pre veriacich
vo všetkých farnostiach Košickej arcidiecézy bez poplatku.
Záujemcovia nech sa nahlásia v sakristii kostola kam chodia na sv. omšu.
Následne nahlásime potrebný počet časopisov.
VEČER MILOSRDENSTVA
"Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske" (Jn 15,9)
Katolícka komunita Emanuel organizuje Večer milosrdenstva v Dóme sv. Alžbety
v štvrtok 26.6.2014 od 17:00 h - adorácia, o 18:00 sv. omša, 19:00 h večer
milosrdenstva.
OTVORENIE PÚTNICKEJ SEZÓNY — www.caminodesantiago.sk
Po otvorení pútnickej sezóny v Levoči vás pozývame na pútnickú sv. omšu
k úcte sv. Jakuba, apoštola v pondelok 16. júna 2014 o 8:30 h
do Dómu sv. Alžbety. Po sv. omši bude pútnikom udelené požehnanie
a vyberú sa na pešiu púť do Levoče.
Celá trasa z Košíc do Levoče je už vyznačená žltými šípkami, je po nej možné
putovať 100 km do Levoče a zbierať pečiatky do Credenciálu, ktorý je k dispozícii
na všetkých zastávkach Jakubskej cesty, aj v Dóme sv. Alžbety buď u sprievodcov
alebo v sakristii. Trasu Jakubskej cesty je možné tiež využiť na púť na Mariánsku
horu do Levoče, ktorá bude vrcholiť prvý júlový víkend. Na ceste je k dispozícii
aj ubytovanie pre pútnikov, či už na turistických chatách alebo v mestách.
Trasa Jakubskej cesty sa postupne napojí cez celé Slovensko do Rakúska
a
povedie
až
španielskeho
Santiago
de
Compostela.

