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(dokončenie z 1. strany) Ježišovými učeníkmi. Byť s Ježišom a vytrvať pri
ňom aj keď sa v živote všetko darí a aj vtedy keď prichádza čas skúšok, pretože On
vie, čo zvládneme. Už dnes sa môžeme zapísať do školy učeníctva Ježiša Krista. Pred-
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nášky sú individuálne, ako aj tempo štúdia. Učebnicou je sväté Písmo a učebňou
kostol alebo kaplnka. Tak neváhajte...

Tomáš Belá
Známy kňaz JURAJ SEMIVAN bude rozprávať o tom, na čom naozaj záleží. Tento
krát s Miriam M.Lexmann—riaditeľkou európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu www.iri.org/. Pokojný večer, plný silných myšlienok podaných neopakovateľným spôsobom. Priestor na rozmýšľanie, rozhovor a pýtanie sa.
Čas na meditáciu pri dobrej hudbe. Svoje otázky môžete posielať na adresu: na.com.zalezi@gmail.com. Po akcii vás pozývame na koláčik a čaj.
Kedy? 1.10.2015 o 19.00 hod. Kde? FUGA - kultúrne centrum kresťanov, Timonova
4,Košice.

„Fanclub“ Ježiša Krista
Každý z nás má možno svoj obľúbený tím, hudobnú skupinu, speváka alebo
herca. Radi ich vyhľadávame, pretože nás niečím oslovili. Avšak niekedy sa stáva, že
sa napríklad nášmu obľúbenému klubu prestane dariť. Pôjdeme na zápas s veľkým
nasadením a naše mužstvo prehrá. Sme z toho sklamaní, ale povieme si, že asi nemali svoj deň. O týždeň je ďalší zápas a my s novým nasadením a entuziazmom ideme, nastupujeme do auta, ale náš obľúbený tím zasa nemá svoj deň. Po prehre sa

9. augusta bude sv. omšu v Dóme sv. Alžbety o 9.00 hod. celebrovať dekan Peter
Novák. Táto sv. omša bude prenášaná RTVS.

na chvíľu zastavíme a budeme sa snažiť rekapitulovať situácie, jednotlivé kľúčové

Organizátori Národného pochodu za život 2015 spustili online registráciu účastníkov pochodu v Bratislave. Vyplnenie registračného formulára na stránke pochodzazivot.sk umožní jednotlivým účastníkom ako aj skupinám prihlásiť sa
na ubytovanie. Okrem toho zistený počet zaregistrovaných účastníkov pomôže organizátorom Národného pochodu za život zabezpečiť hladký priebeh podujatia—
parkovanie, ubytovanie...

a zistíme, že to nevyzerá veľmi ružovo. Nakoniec sa rozhodneme, že na ďalší zápas

Nikdy nezabúdaj, že si iba svedkom, sudcom je Boh. Aký hriech by Pán vo svojom
veľkom milosrdenstve ľuďom neodpustil? Ako by sme ich mohli my súdiť?
sv. Serafim Sarovský

momenty, kde asi tréneri urobili chybu. Prečítame si všetky komentáre o zápase

už nepôjdeme. Prečo? Lebo sme len „fanclub“, ktorému záleží na výhre a prehra neprichádza do úvahy.
Niekedy niečo podobné môžeme prežívať aj v našom osobnom kráčaní
s Ježišom. Je rozdiel medzi učeníkom a fanúšikom Ježiša. Učeník je ten, ktorý vie komu uveril, nepozná len spôsob hry, ale pozná hráča osobne. V aplikácii na náš život
to znamená, že nielen poznáme prikázania, zákon, Písmo, ale máme osobný vzťah
s Autorom. Fanúšik Ježiša nemá problém kričať „Hossana kráľovi Dávidovmu“, ako
ani „Ukrižuj ho !“ On nie je osobnosťou, ale sa dá ľahko strhnúť davom. Chýba mu
zakorenenie, osobná skúsenosť a preto sa nevie inak správať, aj keby chcel.

Alžbetin list - týždenný katolícky informačný bulletin. Zmena oznamov a článkov vyhradená.
Adresa redakcie: Alžbetin list, Rímskokatolícky farský úrad, Hlavná 26, 040 01 Košice, tel. č. 055/622 15 55,
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Drahí čitatelia, chcem Vás povzbudiť k tomu, aby ste mali odvahu stať sa
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Liturgický prehľad
3.8. (pondelok)

Stôl Božieho slova
féria

4.8. (utorok)

sv. Ján Maria Vianney, kňaz

5.8. (streda)

féria

6.8. (štvrtok)

Premenenie Pána

7.8. (piatok)

féria

8.8. (sobota)

sv. Dominik, kňaz

9.8. (nedeľa)

19. nedeľa OCR

18. nedeľa OCR
1. čítanie: Ex 16, 2-4. 12-15. Hľa, ja vám
zošlem chlieb z neba ako dážď.
Ž 78, 3-4.23-25+54. Resp.: Pane, daj nám
chlieb z neba.
2. čítanie: Ef 4, 17.20-24. Obliecť si nového človeka..
Evanjelium: Jn 6, 24-35. Kto prichádza ku
mne, nebude hladovať...

OZNAMY
Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac august:

Všeobecný: Aby sa všetci, čo pracujú ako dobrovoľníci, ochotne venovali službe
núdznym.

Evanjelizačný: Aby sme sa zabúdajúc na seba stávali bližšími tým, ktorí sa nachádzajú na okraji ľudského i spoločenského záujmu.

Úmysel KBS: Aby si kresťania na dovolenkách i na prázdninách nezabúdali plniť svoje kresťanské povinnosti.
Porciunkulové odpustky
2. augusta (nedeľa) možno získať vo farských kostoloch úplné odpustky
„Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba
splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.
Sv. omše na slávnosť sv. Premenenia Pána, vo štvrtok 6. augusta 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.
Sociálne sestry: 8.00 hod.
Kostol Krista Kráľa: 16.00 spovedanie + sv. omša

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 nie je k dispozícii.
Vo štvrtok budeme spovedať v kostole Krista Kráľa na slávnosť Premenenia Pána od
16.00 hod., po sv. spovedi bude sv. omša.
Počas letných prázdnin sa sv. omše v Kaplnke sv. Michala archanjela počas týždňa
neslávia. Sv. omše pre anglicky hovoriacu komunitu sú v nedeľu v obvyklom čase o
9.00 hod. a pre komunitu UPC o 10.00 hod.
Od septembra začíname v našej farnosti prípravu dospelých na prijatie iniciačných
sviatostí - krstu, birmovky a Eucharistie. Záujemcovia sa môžu nahlasovať na prípravu vo farskej kancelárii v úradných hodinách.
Rovnako vyzývame študentov SŠ, ktorí chcú prijať sv. birmovania v našej farnosti,
aby sa prihlásili k príprave rovnako vo farskej kancelárii do konca letných prázdnin.
Sv. omše na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v sobotu 15. augusta budú takto:
Dóm sv. Alžbety: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00 hod. Sv. omša o 15.00 nebude.
Kostol sv. Michala archanjela: 10.00, 11.30 hod
Sociálne sestry: 8.00 hod.
Kostol Krista Kráľa: 8.00, 10.00 hod.
V nedeľu, 2. augusta, sa uskutoční stretnutie Rómov z celého Slovenska so svojimi
kňazmi a biskupmi pri Panne Márie Karmelskej v diecéznej pútnickej svätyni v Gaboltove.
Program:
14.00-15.00 evanjelizačné pásmo z Čičavy
15.00-15.40 ruženec—Jarovnice
16.00 sv. omša, celebruje Mons. B. Bober, arcibiskup, kazateľ: V. Tomčányi
Arcidiecézne centrum mladých (ACM) spustilo prihlasovanie na pešiu púť do Levoče, ktorá sa bude konať na konci prázdnin (26-28. augusta). Obsahom púte je poďakovanie za prázdniny a prosba o milosti potrebné do nového školského roka.
Viac info: premladez.sk, resp. 0918 630 866—moderátor ACM.

