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ĎAKOVAŤ VŽDY A ZA VŠETKO
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Ak by sme spočítali všetky „ďakujem“, ktoré sme vyslovili v našom živote, koľko by ich bolo?
A predsa - toto slovíčko by malo byť súčasťou prežívania chvíľ každého dňa... Vo vzťahu k Bohu
i k ľuďom... Ranné vstávanie nie je také samozrejmé... Koľkí ľudia sa nedožili nového dňa...
Ráno by malo byť oslavou Stvoriteľa za milosť pokračujúceho dychu, možnosti vykročiť
do nového dňa s novou silou a novými možnosťami tvorivosti a dobra. Som vďačný...
Za blízkych ľudí okolo mňa... Za moju rodinu, priateľov... Za prácu... Za lásku... Za objavené veci
a udalosti v tomto novom dni... Za krásu prírody i čaro tečúcej vody prameňa, za čistotu lesnej
studničky i za poľnú cestu, ktorá privádza k plodným myšlienkam... Za možnosť kráčať, smiať
sa, milovať... Ďakujem aj za prekážky, ktoré ma zoceľujú na ceste životom... Za bolesť, ktorá
ma v živote zastaví a ja si môžem upratať v hodnotách; za utrpenie, ktoré ma nasmeruje k tomu,
že si mám uvedomiť konečnosť môjho pozemského bytia a sústreďuje moju pozornosť
na hlavný cieľ a zmysel života... Vďačnosť patrí za dar odpustenia v sviatosti zmierenia, za
Kristovu obetu na kríži... Za milosť novej šance začať odznova... Ďakujem, aj keď som hladný,
chorý, bez práce... Lebo to je cesta životnej múdrosti a dôležitá previerka našej túžby dôverovať
Bohu. To je ozajstná skúška viery... Zlato sa ohňom čistí... Pri takýchto zložitých existenčných
skúškach možno získať vo vnútri skutočný skvost bez nepravých nánosov hmoty... Všetky situácie nás vedú k Bohu... K možnosti viac sa mu odovzdať - Jemu, mocnému Bohu, ktorému všetko
patrí a ktorý je nad všetkým. Ako hovorí Nátan z prvého čítania dnešnej nedele: „Teraz viem, že
na celej zemi niet Boha, iba v Izraeli.“ (2 Kr 5, 14-17). Poslúchol Božie slovo skrze Božieho muža
Elizea a sedem ráz sa ponoril do Jordánu... A bol uzdravený. A potom ďakovať ľuďom – za všetko – za pomoc, za dobro, ktoré nám urobili, ale aj možno niekedy za napomenutie... Vyskúšajme
si to vedome počas dňa voči blížnym. Vďačnosti nikdy nie je dosť a robí s ľuďmi zázraky...
A ak ešte stále pochybuje, za čo by sme mali ďakovať, možno by bolo dobre stíšiť sa a pokúsiť sa
napísať na papier, za čo môžem byť v živote vďačný... Možno sa budeme čudovať, čo všetko
nájdeme, za čo sme doteraz neďakovali, ba ani len sme si to nevšimli... Večer, pred spaním
by sme nemali zabúdať poďakovať za celý deň, ktorý nás priblížil k Večnosti, veď každým
uplynutím nového dňa sme o krok bližšie k prechodu do Večného života... Nakoniec - celý život
by sme mali žiť tak, aby bol jednou oslavnou piesňou Boha, jedným veľkým chválospevom. Lebo
za všetko je treba Bohu vzdávať chválu. Keď boli malomocní z Evanjelia dnešnej nedele očistení,
iste to bola nesmierna radosť... Avšak len jeden sa vrátil poďakovať, aj to bol Samaritán. Ježiš
hovorí: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde?...“ (Lk 17, 11-19)
Skúsme odo dnes vzdávať Bohu za všetko chválu a vďačnosť prenášať aj do vzťahu
s blížnymi... Nech je oslávený Boh v našich životoch! Amen.
-jh-
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

14.10. pondelok sv. Kalixt I., pápež
a mučeník. Ľubovoľná spomienka.
15.10. utorok sv. Terézie od Ježiša (z Avily),
panny a učiteľky Cirkvi. Spomienka
16.10. streda sv. Hedvigy, rehoľníčky.
Sv. Margity Márie Alacoque, panny.
Ľubovoľná spomienka.
17.10. štvrtok sv. Ignáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka. Spomienka.
18.10. piatok sv. Lukáša, evanjelistu.
Sviatok.

29. nedeľa v období cez rok „C“
1. čítanie: 2 Kr 5, 14-17. Náman sa
vrátil k Božiemu mužovi a vyznal Pána.
Žalm 98. Resp.: Pred očami pohanov vyjavil
Pán svoju spásu.
2. čítanie: 2 Tim 2, 8-13. Ak vytrváme s
Kristom, s ním budeme aj kraľovať.
Evanjelium: Lk 17, 11-19. Nenašiel sa nik
okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol
vrátil a vzdal Bohu slávu?

OZNAMY
OKTÓBROVÁ POBOŽNOSŤ
Pozývame Vás k spoločnej modlitbe posvätného ruženca v Dóme vždy pol hodiny
pred večernou sv. omšou (17:30 h), v uršulínskom kostole pred sv. omšami
ráno (7:30 h), i popoludní (15:15 h).
STRETNUTIE DOSPELÝCH K PRIJATIU SVIATOSTÍ
Oznamujeme a pripomíname, že stretnutie dospelých, ktorí sa nahlásili k prijatiu
sviatostí Cirkvi bude 15.10.2013 o 19:00 h v budove Farského úradu.
PRIPRAVOVANÉ AKCIE — UPOZORNENIE
Dóm - sv. omša do rádia (RTVS) - 13.10 2013 o 9:00 h.
Zbierka na Misie - Misijná nedeľa - 20.09.2013
Posun času — 27.10. (nedeľa) je posun času—z 3:00 na 2:00 h
VIA CASSOVIENSIS
Združenie FEMAN, centrála cestovného ruchu, Východná Morava/ČR, Farnosť
Dómu sv. Alžbety a Kňazský seminár Vás pozývajú na 1.MiniVeľtrh pútnických
miest. Dňa 22.10.2013 od 9:00 do 17:00 h, Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, Košice
DARY NA KATEDRÁLU
Ružencové bratstvo Prešov Solivar — 200 €. Bohuznámy darca — 100 €.
Pán Boh vás odmeň.

PORTÁL URBANOVEJ VEŽE
Nadácia VÚB v rámci súťaže verejného hlasovania "Poklady môjho srdca 2013"
umožnila získať finančné prostriedky na rekonštrukciu kamenného portálu
Urbanovej veže v našom meste Košice. Hlasujte za uvedený kamenný portál,
aby mohol byť zreštaurovaný. Oslovte aj svojich známych a poproste ich
o hlasovanie. Víťazom internetového hlasovania bude 1 portál s najvyšším počtom
hlasov. Hlasovanie prebieha od 1. do 31. októbra 2013. Hlasovanie prebieha na internete - na stránke: www.vub.sk/portaly.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY - Október 2013
Všeobecný: Aby ľudia, ktorí pre ťažkosti chcú skoncovať so životom, pocítili
blízkosť Božej lásky.
Misijný: Aby Svetoví deň misií pomohol všetkým kresťanom uvedomiť si,
že sme nielen prijímateľmi Božieho slova, ale aj jeho hlásateľmi.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda
naša viera v odpustenie hriechov stáva povzbudením na prijímanie Božieho
milosrdenstva vo sviatosti pokánia.
ČEKY POINT — SKK
Jedinečná talkshow Mariána Čekovského s pozvanými hosťami. Téma: CESTA
Hostia: Jaroslav Ostrožovič
- vinár, Martin Hrivňák - urológ, sexuológ,
Viki Matejová - fotografka, výtvarníčka. Dňa 25.10.2013 o 19:00 h. Miesto: FUGA,
Timonova 4 /vstup: Moyzesova 62/, Košice. Lístky: www.ticketportal.sk /cena
lístka 13 €/; info.: www.cekypoint.sk. Akcia je podporovaná Slovenským
Katolíckym Kruhom.
POĎAKOVANIE "BOJ PROTI HLADU"
Drahí veriaci Dómskej farnosti. V mene chudobných na Haiti a Hondurase,
v mene sestier a kňazov, ktorí im slúžia a v mene celej vincentínskej rodiny sa Vám
chceme úprimne poďakovať za Vašu štedrosť a veľkodušnosť, ktorú ste prejavili
pri finančnej zbierke, uskutočnenej vo farnosti v nedeľu 29.09.2013
Prispeli ste svojim finančným darom: v Dóme a v Kaplnke sv. Michala 812,78 €;
v kostole premonštrátov 211,04 €; v kostole dominikánov 446,76 €; v kostole Krista
Kráľa 391,65 €; v kostole Božského Srdca Ježišovho 357,09 €; Uršulínky 529,51€.
Nech Pán, ktorý prisľúbil odmenu aj za pohár vody podaný z lásky, požehná Vašu
dobročinnosť i každé Vaše úsilie pri šírení dobra. Pán Boh zaplať!

