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Božia moc
Pri prvom zhliadnutí Genezaretského jazera na vlastné oči mi napadlo, ako je
možné, že tu na tomto „jazierku“ vznikajú také silné búrky, ktoré spomína aj evanjelium? Čo je príčinou náhlych a silných búrok? Tak som začal pátrať. Zvláštnosťou
tohto jazera je, že jeho hladina leží 200 metrov pod hladinou Stredozemného mora,
má teda takmer tropické podnebie. Ale hneď nad ním sa týči pohorie Libanon, ktorého vrcholy vysoké niekoľko tisíc metrov sú pokryté stálym snehom. Tento klimatický rozdiel spôsobí, že keď ľadová víchrica z Libanonu dosiahne náhle na hladinu
jazera, urobí z neho na chvíľu „rozbesnený kotol“, aspoň tak to opisujú domáci.
Takáto búrka náhle prichádza a náhle zas odchádza.
Nie je toto obrazom nášho života? Aj náš život prebieha medzi chvíľami pokoja a nápormi búrok. Medzi chvíľkami šťastia a drámami nešťastia. Medzi pocitom
istoty a zraniteľnosti. Aj naša povaha sa podobá hladine tohto jazera. Sme pokojní dobráci od kosti, a zrazu sa v nás objavia priepasti, z ktorých sa možno aj sami zľakneme. Slovo Božie dnes pripomína, že Ježiš je stále ešte s nami, na loďke nášho života. Dokážeme sa nedať ochromiť malovernosťou a strachom? Dokážeme odovzdať
aj ľuďom okolo seba svoju pevnú dôveru, že Pán je s nami v člne nášho života?
Nie je to nič ľahké, uchovať si takú pevnú, živú vieru. Aj nám, ktorí sa považujeme za veriacich, sa často zdá, že Pán Ježiš spí. Že Boh nás nepočuje - či vôbec je
tam kdesi nad nami, kdesi v nekonečne. Alebo, že za to všetko zlé, čo je v našich
životoch, je nakoniec zodpovedný On. A potom prichádza výčitka, tak isto vypovedaná, ako ju povedali apoštoli: „Pane, nedbáš, že hynieme?“ Ježiš nás ale uisťuje, že
spolu s Ním, aj keď príde búrka, sa nám nič nemôže stať, nemáme sa čoho obávať.
Chce nám povedať, že sa búrkam nevyhneme, ide o to, ako nimi budeme prechádzať. Či s Ním alebo bez Neho.
Snažme sa vo chvíľach neistoty aspoň volať: „Pane, ja chcem veriť, pomôž
mojej malovernosti.“ Nech uveríme, že aj keby som padli, padneme len do rúk môjho Spasiteľa.
Slavomír Engel
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

22.6. (pondelok) sv. Ján Fisher, Tomáš Morus, mučeníci
23.6. (utorok)

féria

24.6. (streda) sl. Narodenia sv. Jána Krstiteľa
25.6. (štvrtok)

féria

26.6. (piatok)

féria

27.6. (sobota)

sv. Ladislav

28.6. (nedeľa)

13. nedeľa OCR

gust. Info: premladez.sk

12. nedeľa OCR
1. čítanie: Jób 38, 1. 8-11. Tu sa rozbije
pýcha tvojich vĺn.
Ž 107, 23-31. Resp.: Oslavujte Pána, lebo
jeho milosrdenstvo trvá naveky.
2. čítanie: 2 Kor 5, 14-17. Nastalo nové.

Kongregácia pre východné cirkvi nám listom zo dňa 24.marca vyslovuje vďačnosť za

Evanjelium: Mk 4, 35-41. Kto je to, že ho i
vietor i more poslúchajú?

Gaboltov– celodiecézna púť 18.– 19. júl. Sv. omšu v sobotu o 18.00 hod celebruje J.

zbierku v našej arcidiecéze pre Svätú Zem, ktorú konáme pod názvom „Boží hrob“.
Z Košickej arcidiecézy sme odoslali 66.021,50 €. Ďakujeme.

Abú Košice
Prehľad púti
E. Bernard Bober, sv. omšu o 21.00 hod. celebrujú novokňazi Košickej arcidiecézy.
Hlavnú sv. omšu v nedeľu o 10.30 hod. slávi J. E. Andrej Imrich, pomocný spišský

OZNAMY
Dnešný deň (nedeľa) slávime ako Deň otcov.
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 v kostole sv.
Michala archanjela. Spoluúčinkujú sólisti a Komorný orchester. Diriguje Karol Petróczi.
Na budúcu nedeľu (13. nedeľa) bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
V letných mesiacoch (júl – august) budú sväté omše cez týždeň (po – so)
v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho o 6.30 a 18.30 hod.
Milodary na katedrálu - Dóm sv. Alžbety v Košiciach: od rodiny Kučár a Gočík 70,€, z krstu Maximiliána 100,- €, pani Cecília z Popradu 50,- €, novomanželia Jana a
Peter 50,- €, novomanželia Vozár - Lešková 50,- €, rodina D. 100,- €, bohuznámy
darca 15,- €. Pán Jozef Marcinko daroval na Kaplnku sv. Michala 100,- €. Pán Boh
zaplať.
Mladých nielen našej farnosti pozývame na pešiu púť Košice—Levoča, ktorá sa bude
konať od 3. do 5. júla. Putovať sa bude mimo hlavných cestných ťahov po lesných
chodníkoch. Viac info: putujeme.sk. Rovnako dávame mladým do pozornosti aj
možnosť zúčastniť sa Národného stretnutia mládeže P15 v termíne 30. júl až 2. au-

biskup.
Rómska púť v Gaboltove bude 2. augusta, Program od 14.00 –16.00 hod. za účasti
J. E. Bernarda Bobera.
Levoča– Mariánska hora— hlavnú sv. omšu celebruje v nedeľu 5. júla o 10.30 hod. J.
Em. Stanislaw Dziwisz, krakovský arcibiskup.
Sestry Spoločnosti sociálnych sestier v Roku zasväteného života na Deň otvorených
dverí v sobotu, 27. júna Vás všetkých srdečne pozývajú v našom provinciálnom dome Regina Pacis na Masarykovej ulici č. 19 v Košiciach.
Program
8.00 hod. Ranné chvály
9.00 hod. Prezentácia o blahoslavenej sestre Sáre Salkaházi
10.00 hod. Svätá omša v kaplnke Provinciálneho domu
11.00 hod. Projekt Sára – odbremeňovacie služby rodinám - prezentácia, účasť rodín s deťmi, možnosť informácie a prihlásenia sa do Projektu – program pre deti
s dobrovoľníkmi a skautmi
12.00 hod. Obedňajšie občerstvenie- spoločné stretnutie sestier, detí, rodín, dobrovoľníkov a hostí na dvore
14.00 hod. Prezentácia o Spoločnosti sociálnych sestier, o zakladateľke sr. Margite
Slachtovej, otázky, diskusia
15.30 hod. Litánie k blahoslavenej sestre Sáre, uctenie si jej relikvie. Modlitba posvätného ruženca.
17.00 hod. Večerné chvály
V tento deň chceme mať otvorené nie len dvere, ale aj srdcia navzájom! Tešíme sa
na Vás!

V modlitbe sociálne sestry

