Strana 4

LAKOMSTVO A SMÚTOK
Celomestské stretnutie členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho sa uskutoční v piatok 10. októbra o 17.00 hod. v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po sv. omši
bude prednáška "Lakomstvo a smútok" v aule SJ na Komenského ulici č. 14. Prednáša p. Mydla, SJ. Všetkých srdečne pozývame.
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„Seniori sú v srdci Cirkvi“
V poslednú septembrovú nedeľu sa Námestie sv. Petra v Ríme zaplnilo seniormi približne z 20 krajín sveta. Tí prišli do večného mesta preto, aby sa stretli
s pápežom Františkom a spolu sa s ním modlili. Dopoludňajšej časti programu, ktorá pozostávala z dialógu medzi sv. Otcom a seniormi, sa zúčastnil aj emeritný pápež
Benedikt XVI.. Sláveniu Eucharistie predchádzalo predstavenie obdobia „zrelej staroby“ prostredníctvom piatich biblických príbehov. Skutočnosť, že seniori nie sú ani
v tejto fáze života uchránení pred násilím a utrpením, ktoré pramenia z vojnových
konfliktov, dosvedčil starší kresťanský manželský pár irackých utečencov z Mosulu.
Duchovný program vyvrcholil sv. omšou a modlitbou Anjel Pána, po ktorej sa seniorom rozdávalo Markovo evanjelium vytlačené veľkými písmenami, ktoré majú uľahčiť čítanie Sv. Písma. Spestrením stretnutia bol koncert Andreu Bocelliho. Stretnutie
podľa Vincenza Paglia, predsedu Pápežskej rady pre rodinu, splnilo svoj účel:
„Ukázalo, že seniori nie sú na okraji záujmu Cirkvi, ale sú priamo v srdci Cirkvi.“

BOH SI V NÁS VYSADIL VINICU
Boh si v nás vysadil svoju vinicu. Nie je to úžasné? Už pred našim počatím mal
všetko riadne premyslené. Zasadil do nej presne to, čo tam chcel zasadiť, stará sa, formuje a čaká, že raz prinesieme veľkú úrodu...
Keď sa tak na chvíľu stíšime a prejdeme si vlastný život, čo nájdeme vo vinici
našej duše? Náš pozemský život a telo sú ako vinohradníci, ktorí sa majú o túto vinicu –
dušu starať.
V prvom čítaní (Iz 5, 1-7) a Evanjeliu (Mt 21, 33-43) dnešnej nedele sa dotýkame
tohto príbehu... Ako to však v ňom dopadlo? Vinohradník poslal k vinohradníkom sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci ich pochytali, ukameňovali, zabili..
Poslal potom svojho syna, domnievajúc sa, že voči nemu budú úctiví; veď je to jeho syn,
dedič... No urobia s ním to isté.
Tak veľmi nám tento príbeh pripomína situácie dneška... Uvedomujeme si, že
nás zasadil do tohto prostredia Boh, aby sme raz priniesli úrodu, no vinohradníci v nás
kšeftujú s úrodou a dávajú ju svetu za lacný peniaz, nestarajú sa, aby rástla, robia si, čo
sa im zachce. Sú ochotní ísť tak ďaleko, že zabíjajú nielen Božích sluhov, ale aj Božieho
Syna vo vinici. No raz príde Hospodár... Čo mu dáme, ako ujdeme pred Jeho Spravodlivosťou?
Starať sa dobre o dušu sa vyplatí... Je príliš vzácna v Božích očiach a nárokuje si
na ňu. Kiežby bola ako jeho rozkošný sad. My sme dostali Božie Kráľovstvo do našich
sŕdc darom. Ak sa však budeme podobať na vinohradníkov z Evanjelia, patriť nám budú
aj tieto vážne Kristove slová: „Vám sa Božie Kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý
bude prinášať úrodu.“ (Mt 21, 33-43)
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Človek, ktorý sa o dušu stará, je plný pokoja. A tento pokoj uchráni naše srdcia
a mysle v Kristovi Ježišovi. Svätý Pavol v druhom čítaní (Flp 4, 6-9) nám dáva návod, ako
byť dobrým vinohradníkom: „Myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné
a chválitebné!“ Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na svätých... A Boh pokoja bude s vami.
-jh-
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova
27. nedeľa „cez rok“

6.10. (pondelok) sv. Bruno, kňaz
7.10. (utorok) Ružencová Panna Mária
8.10. (streda)

Féria

9.10. (štvrtok)

Féria

10.10. (piatok)

Féria

11.10. (sobota) sv. Ján XXIII.
12.10. (nedeľa) 28. nedeľa v období cez
rok

1. čítanie: Iz 5, 1-7. vinicou Pána zástupov
je dom Izraela.
Ž 80, 9+12. 13-14. 15-16. 19-2 Resp.:
Vinicou Pánovou je jeho ľud.
2. čítanie: Flp 4, 6-9. Robte to a Boh pokoja bude s vami
Evanjelium:
Mt
21,
33-43.
Vinicu prenajme iným vinohradníkom.

OZNAMY

ŠTVRTKOVÉ MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE
Pozývame mladých na spoločné stretnutie pri eucharistickom stole, každý štvrtok
o 18:00hod. v Dóme sv. Alžbety! Témou príhovorov týchto mládežníckych sv. omší
je otázka: Prečo byť kresťanom? Spoločne sa budeme zamýšľať, aký má zmysel v
dnešnej dobe veriť, čo mi viera vôbec ponúka. Mladých, ktorí nemajú ďaleko od
hudby a spevu pozývame do nového mládežníckeho zboru. Prvé stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 2.10.2014 o 17. hod. v budove farského úradu.
Patrik Melkovič, kaplán
BIELA NOC
Aj v tomto roku sa naša farnosť zapojí do realizácie najväčšieho a najnavštevovanejšieho festivalu umenia na Slovensku. Tento festival je medzinárodným projektom, ktorý
vznikol v roku 2010 v Paríži. Odvtedy festivalu otvorili brány
také mestá, akými sú New York, Rím, Tel Aviv, Jeruzalem,
Madrid, Rím a samozrejme Košice. Cieľom tohto festivalu
je podnietiť záujem širokej verejnosti o umenie, priniesť do
miest svetovú umeleckú špičku či edukovať verejnosť každej
vekovej kategórie. Počas festivalu, 4.10. 2014 (sobota),
budú od 19.00 – do 2.00 hod. ráno otvorené dvere našej
katedrály. Bližšie informácie si môžete pozrieť na www.bielanoc.sk
MARATÓN MIERU
V nedeľu, 5. októbra sa v našom meste bude konať tradičný Maratón mieru. Keďže v
tento deň budú platiť dopravné obmedzenia aj v okolí Dómu sv. Alžbety, prosíme
vás, aby ste sa riadili pokynmi polície a na vstup, resp. vychádzanie z katedrály využili severnú a južnú bránu. Hlavný vstup bude uzavretý. Za pochopenie ďakujeme.

NAŠA FARNOSŤ NA FACEBOOKU
Do pozornosti Vám dávame aj našu stránku www.facebook.com/dom.rimkat.sk
kde všetky oznamy a dôležité informácie nájdete hneď po ruke a môžete ich ďalej
zdieľať.

