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Pár poznámok na záver
V jednom starom výroku sa vraví: všetko s mierou. Svoje opodstatnenie má
táto múdrosť pri užívaní vecí, v konzumácii jedla či pitia. Spomínaný výrok nás však
môže vyprovokovať k tomu, aby sme sa spýtali: Všetko s mierou aj v oblasti viery,
ktorá žije zo skutkov? Má Boh mieru vo vzťahu k nám, ku mne? Nedáva mi každú
sekundu, každú kvapku svojej krvi? Nedáva mi, nám všetko?
Keď Dávid od radosti tancoval pri arche zmluvy, tancoval naplno. Abrahám
opustil všetko, aby sa vydal na cestu v ústrety veľkej neznámej. Božia Matka dala
Bohu celé „áno.“ Žena, ktorá Kristovi umyla nohy svojimi vlasmi, dala do gesta lásky
všetko. Čo im nedržanie miery prinieslo? Väčšinou narážky, obvinenia... Spätnú väzbu od Boha. A tá bola narozdiel tej ľudskej absolútne pozitívna.
V posledných dňoch sme svedkami masívneho prílivu migrantov. Bavíme sa o
kvótach. Pozeráme sa na komplot chuligánov v Bratislave, ktorí sú schopní len tak
udrieť okoloidúceho človeka, hádzať kamene, lebo prišli protestovať. Za čo? Za koho? Pápež František otvorene kritizoval kvóty a vyzval nás ku solidarite s utečencami.
Veru, nebolo to tak dávno, čo mnohí túžili utiecť aj z našej vlasti. Mali na to dôvody? Aké?
Novozvolený Poľský prezident Andrzej Duda v príhovore povedal: „Nebolo by
pevného Poľska, keby neexistovala viera a keby nebolo náboženstva. Ja som sa modlil pred kampaňou aj počas nej a modlím sa aj teraz. Nikoho nenútim modliť sa, ale
veľmi prosím, aby v tom nikto nebránil mne.“ Nuž a pri sv. omši prezident Duda
reagoval pohotovo, keď videl, ako vietor odfúkol partikulu Eucharistie, okamžite sa
za ňou rozbehol a zaniesol ju s čitateľnou pokorou kardinálovi Nyczovi. Nielen hovoriť, ale aj konať. Ďakujeme, pán prezident.
Výrok vraví: všetko s mierou. Niečo áno, niečo nie. Modlime sa za vás, bratia
a sestry, milé deti, utečenci. A modlite sa aj vy za nás.
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

29.6. (pondelok) sv. Peter a Pavol, apoštoli

13. nedeľa OCR
1. čítanie: Múd 1,13-15, 2, 23-24. Smrť
prišla na svet zo závisti diabla.
Ž 30, 2-6, 11-13. Resp.: Budem ťa Pane
oslavovať, že si ma vyslobodil.
2. čítanie: 2 Kor 8, 7.9.13-15. Váš prebytok
pomôže chudobným bratom v nedostatku.
Evanjelium: Mk 5, 21-43. Dievča, hovorím
ti, vstaň!

30.6. (utorok)

Prví mučeníci Cirkvi v Ríme

1.7. (streda)
2.7. (štvrtok)
3.7. (piatok)

féria
Návšteva Panny Márie
sv. Tomáš, apoštol

4.7. (sobota)

féria

5.7. (nedeľa) sv. Cyril a Metod, vierozvestovia

Vo štvrtok 2. júla sa začína duchovná príprava na tohtoročnú odpustovú slávnosť
na Mariánskej hore v Levoči. Slávnostnú sv. omšu v nedeľu (5. júla) o 10.30 hod.
bude celebrovať J. E. kardinál Stanislaw Dziwisz, krakovský arcibiskup. Program púte nájdete na výveske.
Úmysly Apoštolátu modlitby
Všeobecný: Aby politická zodpovednosť bola chápaná a žitá na všetkých úrovniach
ako výnimočná forma obetavej lásky.
Evanjelizačný: Aby kresťania v Latinskej Amerike, čeliac veľkým sociálnym rozdielom,
vydávali svedectvo lásky k chudobným a prispeli k budovaniu bratskej spoločnosti.

OZNAMY
Dnes (13. nedeľa) je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
Sv. omše na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, v pondelok 29. júna budú takto:
Dóm sv. Alžbety: 6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 15.00, 18.00 hod.
Kostol sv. Michala archanjela: 8.00, 15.45 hod.

Úmysel KBS: Aby sme sa na púťach obnovili na tele i na duši a aby sme kresťanského ducha vnášali aj do verejného života.
Pozývame Vás na koncert Jazzovej omše a žalmov, ktorý sa uskutoční dňa 2. júla
v Dóme sv. Alžbety o 19.00 hod. v podaní Voces Gregorianae Cassovienses – AMC
Trio – Adrián Harvan, diriguje Ján Veľbacký.

Sociálne sestry: 8.00 hod.

KBS sa na svojom plenárnom zasadaní na Donovaloch (16.-17. júna) zaoberala aj

Kostol Krista Kráľa: 16.00 hod.

aktuálnou krízou migrantov a utečencov. V tejto súvislosti k danej problematike
zaujala nasledujúce stanovisko.

Sv. omša v utorok 30. júna v Kaplnke sv. Michala archanjela bude slávená o 15.00
hod. na úmysel „za dar života.“
Tento týždeň je prvopiatkový, spovedáme ako zvyčajne ráno od 6.00 do 7.15 hod. a
podvečer od 17.00 do 18.30 hod. Denná spovedná služba v tomto týždni, ako aj
počas celých letných prázdnin sa ruší.

„Vyjadrujeme presvedčenie, že z hľadiska ľudských a kresťanských princípov je
potrebné venovať migrantom a utečencom pozornosť. Je predovšetkým úlohou štátov a medzinárodného spoločenstva zvoliť správne prostriedky tejto pomoci, vrátane vyriešenia problémov v krajinách, odkiaľ pochádzajú. Aj katolícka cirkev na Slovensku chce naďalej podľa svojich možností pomáhať, aby sa prejavila solidarita a
kresťanská láska ľuďom, ktorí to potrebujú.“
KBS počas plenárneho zasadania schválila 4 projekty humanitárnej pomoci

Počas letných prázdnin (od 1. júla) sv. omše v Kaplnke sv. Michala archanjela nebu-

pre prenasledovaných kresťanov a utečencov, financované zo zbierky KBS v spolu-

dú.

práci so Slovenskou katolíckou charitou, vo výške 190 000 €.

Alžbetin list od budúceho týždňa nebude vychádzať ako zvyčajne, každý týždeň.
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.

Sv. Tomáš Morus: „Nemôže sa stať nič, čo Boh nechce. Takže čokoľvek on chce, aj

keď sa nám to zdá najhoršie, je v skutočnosti pre nás to najlepšie."

