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MÔJ BOH SA MI STAL SILOU
Život je zložitý zvlášť v tejto dobe, pretože ju máme žiť my. No
každé obdobie malo svoje ťažké chvíle... Spomeňme si na prvých kresťanov – prenasledovanie, mučenie, na našich prastarých rodičov, ktorí pracovali v poddanstve, na rodičov,
či starých rodičov, ktorí zažili vojny...
Každý deň prináša množstvo situácií, ktoré sa snažíme riešiť.
Padáme,
vstávame,
bývame
unavení...
Odkiaľ
brať
silu?
Mnohokrát
sa pýtame. My, kresťania však poznáme odpoveď. Dáva ju prorok Izaiáš, keď píše v prvom
čítaní dnešnej nedele: „Môj Boh stal sa mi silou.“ (Iz 49, 3. 5-6) To sú úžasné slová. Boh je
mojou silou. Tieto slová ma postavia vždy na nohy, keď nevládzem...
Boh je so mnou... On je mojou silou. Nemusím sa báť.
Boh je mojou oporou. Tento výrok mi pomáha v mojom živote
- ísť ďalej napriek nepriazni udalostí, preto ma žiadna situácia, žiaden
človek nevytočí... Veriaci človek nosí v sebe pokoj. Tam ho stráži Boh.
Niet preto dôvod na paniku. Nikdy.
A v žalme potom čítame: „Čakal som, čakal na Pána a On sa ku mne sklonil. Do úst
mi vložil pieseň novú, chválospev nášmu Bohu.“ (Ž 40).
Ak žijem tak, že Boh je v mojom strede, On je centrom môjho života a všetkého
konania, tak vo všetkých životných situáciách budem chváliť Boha, lebo On sám mi
vkladá do úst modlitbu chvály a zo všetkého viem vyťažiť dobro a oslavovať Boha.
Prosme Pána, aby bol v nás... Aby bol Alfou i Omegou nášho života. A chváľme
ho za každú nádych a výdych. Buďme radostní, vďační a konajme dobro.
-jh-
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

20.1. pondelok sv. Fabiána, pápeža
a mučeníka; Sv. Šebastiána, mučeníka.
Ľubovoľná spomienka.
21.1. utorok sv. Agnesy, panny a mučenice.
Spomienka.
22.1. streda sv. Vincenta, diakona a mučeníka. Ľubovoľná spomienka.
24.1. piatok sv. Františka Saleského,
biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

2. čítanie: 1 Kor 1, 1-3. Milosť vám a pokoj
od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša.

25.1. sobota Obrátenie
apoštola. Sviatok.

Evanjelium: Jn 1, 29-34. Hľa, Boží Baránok,
ktorý sníma hriech sveta.

svätého

Pavla,

2. nedeľa „ cez rok “
1. čítanie: Iz 49, 3. 5-6. Urobím ťa svetlom
národov, aby moja spása siahala
až do končín zeme.
Ž 40 Resp.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem
plniť tvoju vôľu.

OZNAMY
ZBIERKA
V nedeľu 26. januára 2014 je v našej košickej arcidiecéze zbierka na dokončenie
Arcidiecézneho centra pre mládež v Prešove a v Košiciach. Pán Boh zaplať!
ŠTATISTIKA FARNOSTI SV. ALŽBETY ZA ROK 2013
Pokrstili sme: 309 detí (m—133, ž –176); rozlúčili sme sa: 295(m—139, ž—156); zosobášili sme: 226 manželských párov; birmovanci:131; prvoprijímajúci:120.
KAPLNKA SV. MICHALA
V stredu 22. 1. 2014 slávime Výročie konsekrácie Kaplnky sv. Michal archanjela
(bola konsekrovaná v r. 2006). Sv. omša bude v stredu v kaplnke o 15:00 h.
TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV
Od 18. do 25. 1. slávime Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Vždy pred
večernou sv. omšou ( o 17:45 h v Dóme ) sa preto budeme modliť na dané úmysly.
HUDBA STREDOVEKÝCH RÍTOV
V rámci medzinárodného projektu Music of the medieval rites ktorého cieľom
je prezentácia kreťanského liturgického spevu z obdobia ranného stredoveku
sa v nedeľu 26.1.2014 o 18:00 h uskutoční v Kaplnke sv. Michala koncert
vokálneho súboru Gregoriana, v ktorom zaznejú spevy Beneventského a Starorímskeho chorálu v porovnaní s Gregoriánskym chorálom. Program bude doplnený
o polyfónne diela zo slovenských zborníkov 16. storočia. Koncert bude nahrávaný
Slovenským rozhlasom a následne odvysielaný v rámci programu
Európskej Vysielacej Únie (EBU). www.gregoriana.sk

ROK SEDEMBOLESTNEJ P.MÁRIE
V roku 2014 si pripomenieme 450. výročie prvého zázraku
na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia
Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska
pápežom Pavlom VI. Jeho vrcholom bude slávnostné
zverenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej Panny
Márie, dňa 15. septembra 2014 v Šaštíne.
ROK SEDEMBOLESTNEJ A TV LUX
V rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie začína Televízia LUX vysielať každý
deň modlitbu celého posvätného ruženca - radostný, bolestný slávnostný a svetla.
V pracovné dni sa oddnes budú môcť diváci TV LUX spolu s televíziou modliť
ruženec v časoch: 7:30, 12:15, 15:30 a 18:40 h. Cez víkendy v časoch: 7:00, 12:15,
15:15, 18:40 h. Televízia LUX bude preto počas roka okrem modlitby ruženca
prinášať priame prenosy svätých omší z Národnej Baziliky v Šaštíne a zo slovenských kostolov zasvätených Sedembolestnej Panne Márii. (TK KBS)
DAR ÚPLNÝCH ODPUSTKOV
Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka
udeľuje
Jubilejnému
roku
dar
úplných
odpustkov.
Pri náležitom splnení zvyčajných podmienok: sviatostná spoveď, sväté prijímanie
a modlitba na úmysel Svätého Otca. Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo kajajú,
ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť
dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci:
a) pri každej pútnickej návšteve národnej svätyne Bolestnej Matky, keď sa nábožne
zúčastnia nejakého posvätného slávenia, alebo aspoň primeraný čas tam zasvätia
nábožnému rozjímaniu, ktoré zakončia Modlitbou Pána, vyznaním viery
a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň jedným desiatkom ruženca,
b) vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu
vybraného pre Jubilejný rok, ak sa v ňom nábožne zúčastnia na eucharistickom
slávení, alebo Liturgii hodín, alebo tam nábožne prednesú predtým uvedené
modlitby,
c) 15. septembra 2014, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, ak v ktoromkoľvek chráme alebo na posvätnom mieste nábožne prednesú predtým uvedené
modlitby za šírenie svätej viery na Slovensku.
PRÍHOVORY A REFLEXIE
Na stránke http://jurica.sk/ ponúkame kázne, reflexie.
DARY NA KATEDRÁLU
Osobný dar: Bohuznáma rodina — 50€ (12.1.). Ďakujeme.

