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ŠKOLA NA ČORDÁKOVEJ JUBILUJE
V týchto dňoch si pripomíname 10. výročie otvorenia cirkevnej Spojenej školy
sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach – Sídlisko KVP.
Hlavný
program
osláv
bude
v pondelok
8.
septembra
2014.
Začne o 16:30 h ďakovnou svätou omšou v katedrálnom chráme - Dóme
sv. Alžbety. Pokračovať bude galaprogramom o 18:00 h v budove Štátneho divadla v Košiciach.
Informácie o tejto slávnosti môžete získať na sekretariáte školy, tel. číslo 055 787
34 21, alebo na internetovej stránke školy www.gkmke.sk. Pozývame všetkých, ktorých náš profil zaujal nielen na našu oslavu, ale predovšetkým do nášho spoločenstva úprimne prosíme o modlitby.
ALŽBETIN LIST
Redakcia Alžbetinho listu oznamuje, že aktuálne číslo je možné stiahnuť si z našej
web stránky www.dom.rimkat.sk .
GENIUS LOCI (dokončenie z 1s.)
Odpoveď možno hľadať práve v našom hodnotovom systéme, ale aj úprave „nesystému“, akým životným postojom sa prezentujem. Aké hodnoty či
„nehodnoty“ žijem.
Čiže okrem opravených pamiatok, priestorov na vystúpenia umelcov z celej Európy a zanechania dobrého dojmu môžeme ukázať Európe viac a takto sa
posunúť kdesi ďalej. Je v našich silách, aby sme naše „stavby“ naplnili duchom.
Nebudú to len prázdne stavby, prázdne slová a skutky. Náš košický dóm momentálne prechádza obnovou. Tá by mohla by byť obrazom obnovy celého mesta. Vykročiť za „viac“ predstavuje nielen vonkajšiu obnovu, ukázať bohatstvo a vyspelosť.
V našom podaní môže znamenať ukázanie skutočnej krásy a opravdivej vyspelosti
kultúry. Nielen materiálneho bohatstva, ale aj toho duchovného...
Genius loci nejakého miesta pretrváva roky, storočia. Existuje pritom ale
nebezpečenstvo ustrnutia, ktoré spôsobí, že ten rozmer, ktorý predtým všetci obdivovali a žili, postupne vymizne. Preto veľmi záleží na tých, ktorí danú atmosféru
stvárňujú a formujú. Napĺňajme túto atmosféru, ducha nášho mesta aj tým nadprirodzeným. To prinieslo slávu Košiciam v stredoveku a nasledovaním toho sa
takto môžu stať nezabudnuteľnými aj dnes...
Slavomír Engel, kaplán.
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,
e-mail: dom@rimkat.sk; alzbetinlist@gmail.com.Web: www.dom.rimkat.sk; www.facebook.com/dom.rimkat.sk.
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GENIUS LOCI
Prechádzajúc sa ulicami mesta, zastavením sa pri fontáne, vstúpením
pod klenbu Dómu sv. Alžbety „to“ vždy cítiť. Všetci to vnímame, máme to radi,
ale zároveň to ťažko opísať. Je to tá typická atmosféra či v lete alebo v zime,
ten duch miesta, ktorý už starovekí Rimania nazvali genius loci. Buď ho nejaké
miesto má alebo nemá...Je to veľmi prosté, ale až také jednoduché nadobudnúť ho
nie je. Tá charakteristická atmosféra daného miesta vyžaruje z ľudí, z budov,
z kultúry, je „cítiť“ vo vzduchu. Košice tohto ducha bezpochyby majú. Kam sa
ale naše mesto chce posunúť v nasledujúcich rokoch?
Pri riešení tejto otázky je potrebné uvažovať nad tým, komu
je adresovaná. Táto otázka sa bytostne dotýka aj nás všetkých, ktorí tu žijeme,
pracujeme, čo sa tu snažíme genius loci prežívať svojimi životnými príbehmi.
Košice ako mesto sa chce počas tohto roka prihlásiť k tradičným hodnotám,
ktoré tu boli od počiatku mesta a ktoré vytvárali rôzne zložky. Etnické, kultúrne,
národné...Bohatstvo a sláva mesta vyrástli na „obyčajnom“ eucharistickom
zázraku v stredoveku. Tento moment navždy poznačil charakter mesta, ktoré
sa budovaním gotického Dómu sv. Alžbety ešte viac chcelo prihlásiť k Božiemu
dotyku. Prezentovať sa stavbou, ktorá by plnohodnotne vyjadrovala nielen
materiálne bohatstvo, ale hlavne duchovné bohatstvo, ktoré odtiaľ z tohto
centra vyžarovalo.
Stredovekí Košičania sa rozhodli pre tak impozantnú stavbu. Iste je
potrebné ukázať obnovené budovy, priestory, ulice, životný priestor ako taký.
Chceme sa ale prezentovať iba týmto? Zaradiť sa iba takýmto spôsobom k mestám
Európy? Existuje príležitosť, aby sme ukázali niečo viac, čo je naše, ale zároveň
nás presahuje. Máme na to, aby sme ponúkli čosi iné, čím si nás zapamätajú, čím
budeme na európskej mape známi. Tú typickú košickú atmosféru, v ktorej by
ľudskosť vyhrala nad neľudskosťou dneška. Kde by Dóm sv. Alžbety symbolizoval
naše centrum, náš základ života postavený na Bohu. Kde by úsmev a radosť detí
pri fontáne na námestí odzrkadľovali spokojný „ľudský“ život ich rodičov.
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

8.9. pondelok Narodenie Panny Márie.
Sviatok.

23. nedeľa „ cez rok “

12.9. piatok Najsv. mena Panny Márie.
Ľubovoľná spomienka.
13.9. sobota Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

1. čítanie: Ez 33, 7-9. Ak nebudeš
dohovárať bezbožnému, teba budem
brať na zodpovednosť za jeho krv.
Ž 95 Resp.: Pane, daj, aby sme počúvali
tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.
2. čítanie: Rim 13, 8-10. Láska
je naplnením zákona.
Evanjelium: Mt 18, 15-20.
Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V MALEJ VIESKE
Pozývame Vás na púť pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie
do Malej Viesky. Púť bude v sobotu 13.9. a nedeľu 14.9.2014. Program nájdete na
výveske.
ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY — september 2014
Všeobecný: Aby mentálne postihnutí dostali lásku a pomoc, ktorú potrebujú pre
dôstojný život.
Evanjelizačný: Aby kresťania, inšpirovaní Božím slovom, slúžili chudobným
a trpiacim.
Úmysel KBS: Aby sa učitelia, študenti, žiaci a zamestnanci škôl v nastávajúcom
školskom roku usilovali vnášať do svojho prostredia prvky kresťanskej kultúry.

OZNAMY

SVÄTÉ OMŠE V KAPLNKE SV. MICHALA
Od septembra sa opäť budú sláviť sv. omše cez týždeň v Kaplnke sv. Michala,
archanjela o 15:00 h. a to v utorok a štvrtok.

PÚŤ ZDRAVOTNÍKOV DO ŠAŠTÍNA
Zdravotnícki pracovníci v Košiciach organizujú púť do Šaštína na slávnosť
Sedembolestnej Panny Márie v dňoch 14.—15. 9. 2014. Cena je 25 €. Nahlásiť sa
je potrebné do 5. septembra 2014. Bližšie informácie nájdete na plagátoch.

OSLAVA ČESKÉHO SPOLKU V KOŠICIACH
Veriaci Českého spolku v Košiciach Vás srdečne pozývajú na sv. omšu, ktorou
si uctia svojho patróna — sv. Václava. Sv. omša bude v kaplnke sv. Michala archanjela v piatok 26.9.2014 o 16:00 h.

PÚŤ PRE MLADÝCH DO ŠAŠTÍNA
„V dňoch 14.-15.septembra sa koná v Šaštíne celoslovenské stretnutie
mládeže s názvom „7bolestná“. ACM v Prešove organizuje spoločný autobus.
Kto má záujem ísť týmto autobusom, nech sa prihlási na acm@rimkat.sk.

PRIJATIE SVIATOSTÍ CIRKVI
Dospelí, ktorí majú záujem prijať Sviatosti cirkvi sa môžu prihlasovať do konca
septembra 2014 vo Farskej kancelárii. Informácie vám budú podané osobne.

SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE — KOŠICE
V pondelok 15. 9. je Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska.
Sv. omše budú tak, ako bývajú v nedeľu. Zároveň Vás pozývame
na púť na Košickú Kalváriu v dňoch 13., 14.a 15. septembra (plagát s programom
je na výveske v kostoloch).
DENNÁ SPOVEDNÁ SLUŽBA OD 8.9.2014 (PONDELOK)
Po dovolenkovom období ponúkame opäť k dispozícii dennú spovedná službu
v Dóme sv. Alžbety od 9:00 hod do 11:30 hod. Prosíme Vás, aby ste rešpektovali
časy a neprichádzali tesne pred skončením spovednej služby. Za porozumenie
ďakujeme.
BRATSTVO BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
Stretnutie členov bratstva Božského srdca Ježišovho sa uskutoční v piatok
12.9.2014 o 17:00 hod. v zasadačke u Jezuitov.

SPOVEDNÁ SLUŽBA A POKLONA - PREMONŠTRÁTI
Oznamujeme veriacim, že spovedná služba a poklona Najsv. sviatosti Oltárnej
v Premoštrátskom kostole Najsv. Trojice od 1.9.2014 bude vždy vo štvrtok
a v piatok od 15:00 do 17:00 h. V prvopiatkovom týždni aj v pondelok, v utorok
a v stredu od 16:30 do 18:15 h, v štvrtok a piatok od 15:00 do 17:00 h.
LATINSKÉ COPMLETORIUM
Septembrové completorium sa uskutoční v nedeľu 7.9.2014 o 19:00 h v Kaplnke
sv. Michala archanjela. Hosťom koncertnej polhodinky bude talentovaný
organista, študent Musikhochschule Lübeck (Nemecko) — František Beer.
ČASOPIS „CESTA“
Dovoľte nám, aby sme Vás oboznámili s novým časopisom s názvom CESTA.
Je publikovaný Gréckokatolíckou charitou. K dispozíci bude podobne
ako časopis Notabene u jednotlivých predajcov. V kostoloch vám ponúkame
samostatne nepredajné kusy.

