Strana 4

33 / 13
3. 11. 2013

POVOLANIE K SVÄTOSTI
„Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec...“ (Mt 5, 48)
Pripadá nám samozrejmá otázka: „Kam smeruje môj život?“ Možno áno, ale povedali sme si
už niekedy: „Chcem byť svätým?“ Ak sme sa takto seba ešte nepýtali, položme si túto otázku
práve teraz...

„Ja, (vložte svoje meno) – chcem byť svätým, svätou...?“
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Všetci sme totiž od čias nášho krstu povolaní k svätosti – k plnosti kresťanského
života a k priblíženiu sa dokonalosti v láske k Bohu i k blížnemu...
Áno, týmto smerom sa má uberať život veriaceho... Ako?
Svätých často vidíme ako príliš dokonalých a tak nám veľmi vzdialených... Avšak
nie je tomu tak. Boli to ľudia, ako my... Mali svoje nedostatky, hriechy... Ale vedome
spolupracovali s Božou milosťou a už tu na zemi vždy konali tak, aby sa pripravili
na Večnosť... Veď si len spomeňme, ako sme nedávno medzi sebou mali Matku Terezu,
alebo bl. Jána Pavla II., ktorý bude v apríli 2014 vyhlásený za svätého... To sú ľudia, ktorí žili
medzi nami. Poznali sme ich, videli ich skutky... Čím boli výnimoční? Ani nie tým, že to boli
ľudia zasvätení Bohu, veď takých je veľké množstvo, ale tým, že si plnili stavovské povinnosti
verne a snažili sa o dokonalosť v láske... A medzi svätými sú často nenápadní ľudia, verne
žijúci v manželstvách, v rodinách... Ich životy však boli naplnené uskutočňovaním Božej vôle
tak, že dosiahli dotyk zjednotenia sa s Bohom...
Sú aj výnimoční ľudia - svätci, ktorým bola udelená milosť mystickosti... To je však
veľká milosť a nezaslúžený dar...
Dosahovanie svätosti je na zemi často spojené s bolesťou, s krížom... Skúsme hľadať v našich
bolestiach a trápeniach „cestu“ k premeneniu a pretaveniu duše k vyšším hodnotám
a k priblíženiu sa Bohu...
Ako teda možno definovať vlastnými slovami svätých? Boli to ľudia, ktorí sa svojím životom
premenili na anjelov... A teraz sa tešia a vzdávajú vďaku Najsvätejšej Trojici, dosiahli v Bohu
plnosť života a sú dokonale šťastní. A v ich šťastí nachádzame útechu aj my, lebo nám pomáhajú svojimi orodovaniami...
Máme radi svätých, utiekame sa k nim a ďakujeme im za ich príhovor u Boha a vypočutie
modlitieb... Nezabúdajme však, že aj my môžeme a máme byť takými, aby bol náš život svedectvom viery, nádeje a lásky...
Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás.
-jh-
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

4.11. pondelok Sv. Karol Borromeo, biskup.

31. nedeľa v období cez rok „C“

Spomienka. Patrón kňazského seminára .
5.11. utorok sv. Imrich. Ľub. spomienka.
6.11.

streda

sv.

Leonard,

pustovník.

Ľub. spomienka.
9.11. sobota Výročie posviacky Lateránskej
baziliky. Sviatok.

1. čítanie: Múd 11, 22 – 12, 2. Zmilúvaš
sa nad všetkými, lebo miluješ všetko, čo je.
Žalm 145. Resp.: Oslavovať ťa chcem
naveky, Bože, môj kráľ.
2. čítanie: 2 Sol 1, 11 – 2, 2. Kristovo
meno bude oslávené vo vás a vy v ňom.
Evanjelium: Lk 19, 1-10. Dnes prišla
spása do tohoto domu.

OZNAMY
BLAHOŽELANIE
V nedeľu 3.11.2013 slávi svoje narodeniny Mons. Bernard Bober, arcibiskup—
metropolita.
Pri tejto príležitosti Vám otec arcibiskup vyprosujeme všetky potrebné milosti a dary
v krásnej ale aj ťažkej službe pastiera našej arcidiecézy. Dobrý Pastier Ježiš Kristus nech
Vás požehnáva v každom dni Vášho života a Milostivá Matka Panna Mária nech je Vašou
stálou orodovníčkou.
Kňazi a farníci Dómskej farnosti.
ZBIERKA NA MISIE
Ďakujeme Vám za zbierku pri príležitosti Misijnej nedele dňa 20.10.2013
na podporu Katolíckych misií vo svete. Za Vašu duchovnú či finančnú podporu
ďakujeme. Podľa jednotlivých kostolov farnosti ste darovali:
Dóm sv. Alžbety - 866,00 €; Uršulínky - 514,48 €; Krista Kráľa - 402,56 €;
Jezuiti - 402,62 €; Saleziáni na Kalvárii - 455 €; Dominikáni - 615,54 €; Premonštráti
- 150 €; Seminárny kostol— 680 €; Kaplnka Sociálnych sestier - 150 €; Kaplnka v Železničnej nemocnici - 25 €. V celej Farnosti sv. Alžbety sa spolu vyzbieralo 4 261,20 €.
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
Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do internetového hlasovania
Nadácie VÚB v rámci súťaže "Poklady môjho srdca 2013" s možnosťou získať
finančné prostriedky na rekonštrukciu kamenného portálu Urbanovej veže.
Hlasovanie prebiehalo od 1. do 31. októbra 2013. Ďakujeme.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY - November 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.
POZVÁNKA BRATSTVA BOŽSKÉHO SRDCA
Pozývame členov bratstva a veriacich prehĺbiť svoju vieru na spoločnom stretnutí.
Duchovná obnova bude v piatok, 8.11.2013 v Kostole Božského Srdca Ježišovho
so začiatkom o 17:00 h — sv. omša s pobožnosťou a následnou prednáškou.
ČEKY POINT
Pozývame Vás na talkshow Mariána Čekovského s pozvanými hosťami.
Téma: SLOBODA. Hostia: Zora Jaurová — divadelná dramaturgička a kritička,
George F.Babcok—prezident U.S.Steel Košice. Dňa: 29.11.2013 o 19:00 h
(vstup od 18:00 h). Miesto: FUGA — kultúrne centrum kresťanov, Timonova 4
(vstup: Moyzesova 62, Košice). Lístky: www.ticketportal.sk (cena lístka 13€.)
Info: www.cekypoint.sk, FaceBook. Akcia je podporovaná SKK.
KATECHÉZY NEOKATECHUMENÁTNEJ CESTY
Pozývame všetkých dospelých a mladých (od 13 rokov) na katechézy
Neokatechumenátnej cesty. Budú prebiehať v období 30.10. – 11.12. 2013,
vždy v stredu o 19:15 a v nedeľu o 17:00 v kostole Premonštrátov, na Hlavnej ul.
POĎAKOVANIE
Ďakujem Vám, že nezapaľujete sviečky v Dóme. Biskupské krypty — Dóm —
ak sa veriaci pri nábožnej návšteve cintorína pomodlí za zosnulých, môže raz denne získať
odpustky. Potrebné je však splniť podmienky.

