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Kde si?
Istý chlapec sa hral so svojimi kamarátmi na schovávačku. Hra sa ešte neskončila, ale on celý uplakaný beží za svojím starým otcom. Dedko sa pýta:
„Chlapče, prečo plačeš?“ Vnuk odpovedá: „Dedko, pri hre s kamarátmi som sa tak
schoval, že ma moji kamaráti nenašli.“ „Ale to je výborné! reaguje dedko. Tak potom prečo plačeš?“ „Dedko, plačem preto, lebo ma moji kamaráti prestali hľadať.“
Uvažujúc nad pointou skúsenosti z výchovy chlapca si uvedomujeme črtu doby, ktorú tvoríme a v ktorej žijeme. Hádam ani neprejde deň, aby sme niekoho, niečo nehľadali. Počnúc triviálnymi vecami, akými sú kľúče, končiac hľadaním odpovedí na otázky, ktoré sú pre nás existenčné.
Zo skúsenosti, z dialógov, počas ktorých nielen hovoríme, ale aj počúvame,
zo vzťahov, ktoré utvárame a žiaľ niekedy aj búrame vieme, že môže nastať situácia,
kedy hľadať prestaneme. Pod vplyvom frustrácie, sklamaní, osobných podrazov,
nepochopenia či nenaplnených očakávaní. Vtedy prichádza pokušenie vyjadrené
otázkou: Nebol by život jednoduchší, ak by som nemusel hľadať? Pravdu. Lásku.
Boha? Sú takí, ktorí tvrdia, že áno. Bolo by to jednoduchšie. Ale mal by taký život
zmysel?
Je dobré, ak na vzniknuté problémy máme poruke okamžité riešenia. Ibaže
realita učí, že občas sú riešenia v nedohľadne. Vtedy sa ocitáme v pozícii človeka,
ktorý sa túži z celého svojho srdca dotknúť hviezdy. Samozrejme sa mu to nemôže
podariť. Ale to neznamená, že keď je nemožné sa hviezdy dotknúť, nedá sa za ňou
kráčať. Mudrci z východu o tom vedeli svoje. Mária z Magdaly by o tom mohla písať bestseller.
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Neprestaňme hľadať. Ak sme ľuďmi, ktorí hľadajú, sme na tom dobre. Horšie
by bolo, keby sme hľadať prestali. To by nás mal v moci duch znechutenia. A ten
teda konštruktívny nie je. Pravda. Láska. Boh?

Matúš Tirpák
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Liturgický prehľad
15.6. (pondelok)

Stôl Božieho slova

sv. Vít, mučeník

16.6. (utorok)

féria

17.6. (streda)

féria

18.6. (štvrtok)

féria

19.6. (piatok)

féria

20.6. (sobota)

féria

21.6. (nedeľa)

12. nedeľa OCR

11. nedeľa OCR
1. čítanie: Ez 17, 22-24. Povyšujem nízky
strom.
Ž 92, 2-3.13-16. Resp.: Ako je dobre oslavovať teba, Pane!
2. čítanie: 2 Kor 5, 6-10. Usilujeme sa páčiť
Pánovi, či sme doma alebo mimo domu.
Evanjelium: Mk 4, 26-34. Človek hodí semeno do zeme a spí a ono rastie..

OZNAMY
Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne a akýmkoľvek spôsobom zapojili do liturgického
slávenia a Eucharistickej procesie v nedeľu, kedy sme slávili v našej farnosti slávnosť
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
V sobotu, 13. júna Vás pozývame na kňazskú vysviacku o 10.00 hod. do katedrály.
V nedeľu, 21. júna je Deň otcov.
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

4. júla Vás pozývame na CBR konferenciu Pro-family leadership forum s témou
"Ochrana práv rodiny", nad ktorou záštitu prevzal Mons. Milan Chautur, predseda
Rady KBS pre rodinu. Konferencia je určená kresťanským lídrom, prolife a profamily
aktivistom, predstaviteľom kléru, ale aj tým, ktorí by sa lídrami chceli stať a ktorých
témy konferencie zaujmú. Konferencia sa uskutoční v sobotu pred oficiálnym otvorením hlavnej mariánskej púte v Levoči a je teda ponukou pre účastníkov púte, resp.
dáva možnosť účastníkom konferencie zúčastniť sa zároveň programu levočskej púte. Viac info: cbreurope.sk
Kňazi, animátori a iní dobrovoľní spolupracovníci zo Spoločenstva Tymian prichádzajú aj tento rok s ponukou letného pobytového tábora TYMIAN 2015. Tábor sa
uskutoční v termíne od pondelka 20. júla do nedele 26. júla v rekreačnom zariadení
Škútovky pri Liptovskej Osade. Cieľom projektu je pomoc farnostiam pri formácii
miništrantov. Mladší chlapci sa formujú pre zvládnutie miništrantských úloh, starší
ako animátori miništrantských skupín. Okrem duchovného programu (duchovná
obnova, workshopy, animované pobožnosti, sv. omša, predstavenie ďalšieho ročníka projektu formácie miništrantov) čakajú na účastníkov aj súťažné aktivity, šport,
výlet a celo táborová dobrodružná hra na tému „Hrdinovia z Valdocca“ o malých
uličníkoch, ktorí sa v oratóriu v Turíne menili postupne na malých hrdinov a svätcov.
V stredu, 17. júna o 18.30 hod. bude na farskom úrade záverečné stretnutie katechétov. Obsahom stretnutia bude vyhodnotenie končiaceho sa školského roka, ako
aj príprava na nový školský rok. Žiadame katechétov o účasť na tomto stretnutí.
Cestovná kancelária Avema ponúka pútnický zájazd „Po stopách apoštola Pavla“, a
to v termíne od 21-28. októbra. V programe je návšteva Efezu, domu Panny Márie,
Baziliky sv. Jána, Pamukkale, Hierapolisu, Antálye a Perge. Viac info: avema.sk

obede (cca 14.00 hod). Na všetkých účastníkov sa už teraz tešíme.

Bohoslovci a predstavení Kňazského seminára

Teologická fakulta v Košiciach aj tento rok organizuje Detskú univerzitu, a to od 1.–
4. júla. Zúčastniť sa jej môžu deti vo veku od 9-15 rokov. Elektronickú prihlášku nájdete na ktfke.sk v sekcii Oznamy– Detská univerzita. Prihlasovanie sa uzatvára 10.
júna. Poplatok je 18 €, ponuka súrodeneckých zliav: 2 súrodenci 16 €/dieťa, 3 a viac
14 €/dieťa. Kontakt: detska.univerzita.tfkugmail.com.

Zbor sv. Cecílie, pri Dóme sv. Alžbety srdečne pozýva priaznivcov duchovnej hudby
na uvedenie diela Josepha Haydna THERESIENMESSE (1799) v nedeľu, dňa
21.júna o 11.30 hod. pri sv. omši, ktorú celebruje jubilant Mons. Anton Fabian.
Spoluúčinkujú sólisti a Komorný orchester. Diriguje Karol Petróczi.

„Krása, ten poctivý dohadzovač lásky, sa skoro unaví.“ Ante Dukič

