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MODLIŤ SA — ZNAMENÁ KOMUNIKOVAŤ S BOHOM
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Zaiste si nevieme ani len predstaviť, ako by to bolo v našich rodinách, vzťahoch,
ak by sme nekomunikovali... Ak by sme prestali spolu rozprávať, alebo vôbec nezačali,
ba ignorovali by sme manžela, manželku, deti, rodičov, priateľov, kolegov...
Možno to tak trochu poznajú tí, ktorí sú nemí, ktorí za to nemôžu... No to neznamená, že oni nekomunikujú. Svojimi gestami, posunkovou rečou a mimikou rozprávajú, ako sa len dá... Ak by sme nekomunikovali s našim okolím, uznáte, asi by sa nám
ťažko žilo... A ešte by to vyzeralo možno tak trochu smiešne... Boli by sme ako také –
roboty. Predstavme si však, ako to vyzerá, ak sme kresťanmi a nemodlime sa, alebo sa
modlime málo...
Naša duša predsa žije z modlitby. Hovorí sa, že modlitba – to sú pľúca duchovného
života... A čo my? Ako a kedy sa modlíme? Ráno – nestíhame, večer – sme unavení,
nehovoriac o modlitbe pred jedlom, či inokedy... Nemáme čas porozprávať sa s našim
Tvorcom... Je smutné, ak ignorujeme Boha a potom si na neho spomenieme, keď
na nás doľahne choroba alebo nejaké trápenie... Rozprávať s Bohom by sme
sa mali stále... Veď to Jemu ďakujeme za naše životy, za dar viery, vykúpenia i nádeje
spásy... A my si niekedy na Neho celý deň ani nespomenieme...Ak sa už denne modlievame, je naša modlitba naozaj vrúcna – je to naozajstný rozhovor? Alebo len také
nevedomé „rapotanie“ naučených vecí dookola?V duchovnej sfére sa dá rozprávať
s Bohom, aj keď mlčíme. To je vtedy, keď ponoríme dušu do Jeho Lásky... Toto je
komunikácia zaľúbených. Sme spolu a je nám najlepšie na svete... Vtedy vieme
a počujeme, čo nám Milovaný rozpráva... Stačí byť s Ním.
Modlime sa. Ponárajme sa do Božej Lásky po celý deň. A rozprávajme sa s Ním...
Pýtajme sa Ho, čo by nám povedal na to, čo robíme, pre čo sa práve rozhodujeme,
na čo myslime... Rozprávať sa s Otcom, byť s Ním „v kontakte“ nám umožňuje žiť
správne. Radiť sa s Otcom je to najmúdrejšie, čo môžeme v živote robiť. Ak nás bude
On sprevádzať v našich myšlienkach, slovách a skutkoch na našej životnej ceste, iste
bezpečne dôjdeme do Večného domova... V tomto mesiaci sa modlime spoločne svätý
ruženec. Nech je táto modlitba rozjímaním nad jednotlivými tajomstvami a našim
vrúcne vyslovenými Zdravasmi...
Pane, nauč nás modliť sa... Amen.
- jh-
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

23.10. streda sv. Jána Kapistránskeho,
kňaza. Ľubovoľná spomienka.
28.10. pondelok sv. Šimona a Júdu,
apoštolov. Sviatok.

29. nedeľa v období cez rok „C“

1.11. piatok Všetkých svätých. Slávnosť.
2.11. sobota Spomienka na všetkých verných
zosnulých. Spomienka.

Posun času — 27.10. (nedeľa) je posun
času—z 3:00 na 2:00 h

1. čítanie: Ex 17, 8-13. Kým mal Mojžiš
zdvihnuté ruky, víťazil Izrael.
Žalm 121. Resp.: Pomoc nám príde od
Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
2. čítanie: 2 Tim 3, 14–4, 2.Aby bol Boží
človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.
Evanjelium: Lk 18, 1-8. Boh obráni svojich
vyvolených, čo k nemu volajú.

OZNAMY
ZBIERKA PRE MISIE
Z príležitosti Misijnej nedele dňa 20.10.2013 bude v kostoloch zbierka na podporu
Katolíckych misií vo svete. Za vašu duchovnú či finančnú podporu Vám ďakujeme.
PRIKÁZANY SVIATOK — 1.11. (PIATOK)
V piatok slávime Všetkých svätých. Je to zároveň prikázaný
Sväté omše budú vo farnosti (všetky kostoly) ako v nedeľu.

sviatok.

SPOMIENKA NA VŠETKYCH VERNÝCH ZOSNULÝCH — 2.11. (SOBOTA)
V tento deň budú sv. omše ako v pracovných dňoch — v sobotu.
Výnimkou je:
Dóm sv. Alžbety: 6:00; 7:00; 8:00; 11:30; 15:00 a 18:00 h
Uršulínky: 8:00 (slov.); 9:00 (maď.); 16:30 h
Veriaci dnes nemajú povinnosť zúčastniť sa slávenia sv. omše.
Sv. omšu v Dóme 2.11. o 18:00 h bude celebrovať Mons. Bernard Bober,
arcibiskup – metropolita, za zosnulých biskupov diecézy.
POBOŽNOSTI NA KOŠICKÝCH CINTORÍNOCH
Verejný cintorín — 2.11.2013 sv. omša o 14:00 h
Krematórium — 1.11.2013 pobožnosť o 14:00 h
Sv. Rozália — 2.11.2013 sv. omša v kaplnke o 15:00 h
DARY NA KATEDRÁLU — p. Jozef Kurimský — 100 € (16.10.2013). Ďakujeme.

ODPUSTKY POČAS 8 DNÍ
Od 1.11. (od poludnia) do 8.11. (do polnoci) môžeme získavať odpustky za duše
v očistci. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery,
môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.
Tri podmienky, ktoré je potrebné splniť: sv. spoveď, sv. prijímanie, a modlitba
„na úmysel Sv. Otca“. Vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.
CINTORÍNY— veriaci, ktorý sa pri nábožnej návšteve cintorína pomodlí za zosnulých,
môže raz denne získať odpustky. Potrebné je však splniť tie isté podmienky.
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 stránke: www.vub.sk/portaly.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY - Október 2013
Všeobecný: Aby ťažko skúšaní kňazi našli vo svojom utrpení útechu,
v pochybnostiach oporu a vytrvali vo vernosti.
Misijný: Aby cirkevné spoločenstvá v Latinskej Amerike posielali misionárov
do ďalších cirkevných spoločenstiev.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda
naša viera vo vzkriesenie z mŕtvych a v život večný stáva dôvodom prežívania
duchovného spoločenstva s našimi zosnulými bratmi a sestrami.
POTULKY MESTOM KOŠICE—KVP
Jeden z najpozoruhodnejších nových kostolov—Kostol Božieho milosrdenstva,
kaplnka kláštora bosých karmelitánok, relikvia Bl. Jána Pavla II., pražské Jezuliatko.. To všetko — ba ešte viac môžete uvidieť počas hodinovej prechádzky sídliskom
KVP. Začiatok je výnimočne na KVP, pred Kláštorom.( viac — www.potulka.sk)
POĎAKOVANIE
Ďakujem Vám, že nezapaľujete sviečky v Dóme. Biskupské krypty — Dóm —
pri nábožnej návšteve cintorína pomodlí za zosnulých, môže raz denne získať odpustky.
Potrebné je však splniť podmienky.

