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SV. OMŠE ZA ŽIVOT POSLEDNÝ ŠTVRTOK V MESIACI
Spoločenstvo Deti sv. Alžbety - Aliancia za život, o.z. v spolupráci s Úradom pre
apoštolát ochrany života pozýva všetkých na sv. omše za život, ktoré sa budú sláviť
posledný štvrtok mesiaca o 17:00 v Uršulínskom kostole v Košiciach. Najbližšie
sa bude sláviť 30. októbra 2014. Po skončení sv. omše budú môcť tehotné ženy prijať osobitné kňazské požehnanie.
MODLITBOVÁ VIGÍLIA ZA OBETE POTRATOV
Znepokojujú ťa správy o brutalite v Sýrii, Iraku, na Ukrajine? Neľudskosť zabíjania
počatých detí je ešte väčšia a je stále realitou aj v našom meste. V tomto zápase za
základnú spravodlivosť nesmieme poľaviť. Pozývame ťa preto na modlitbovú vigíliu
za život. Bude sa konať 6.novembra 2014 (štvrtok) pri Starej nemocnici, na mieste
vykonávania potratov. Od 8:00 sa začne modlitbová reťaz. Program vyvrcholí sv.
omšou za život v Kostole Kráľovnej pokoja na Juhu o 18:00. Celebruje emeritný o.
arcibiskup Alojz Tkáč, v homílii sa prihovorí vladyka Milan Chautur. Po skončení sa
presunieme k Starej nemocnici. Po príhovoroch hostí sa pomodlíme krížovú cestu
nenarodených a zapálime sviečku obetiam potratov. Ján Pavol II. nás vyzýva:
„Naliehavo je potrebná veľká modlitba za život, modlitba, ktorá by prenikla celý
svet.“ Ak môžete, zapojte sa do celodennej modlitbovej reťaze. Viac
na www.detike.eu.

ČAS PLYNIE(dokončenie z 1.s.)
sa nie sú na to, aby sme pred nimi kapitulovali. Prichádzajú do nášho života preto, aby sme sa s nimi popasovali a stali sa víťazmi. Na vrchol predsa vystupujeme
preto, aby sme ho zdolali. Na zápas športovec nastupuje s vôľou vyhrať. Boh nás
stvoril pre veľké veci. On túži dýchať v našich dušiach, hnať ich vpred, za posledným víťazstvom, ktorým je pre nás On sám. Ak teda zápasíme s prekážkami,
ktoré nám do cesty posúva zlý, nemusíme sa báť. S Ježišom nemôžeme boj prehrať.
O niekoľko dní sa naše pohľady a myšlienky upnú na pomníky našich blízkych. Bohaté i skromné, upravené i zabudnuté. Pomníky blízkych i nepriateľov.
Tie aspoň vydávajú svedectvo o životných príbehoch tých, ktorých sa bytostným
spôsobom dotkla veličina času. Tu sa môžem, ba mám zastaviť. Raz sa čas dotkne aj môjho života. Čo bude, keď.... ?Kým budem, keď....? Strach či radosť? Strata či zisk? Kalvária má svoj vrchol. A po nej prichádza tretí deň.
kaplán Matúš Tirpák
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ČAS PLYNIE
Jednou z veličín, ktorú je možné zmerať a ktorá zároveň zásadným spôsobom ovplyvňuje našu existenciu, je veličina času. Parafrázujúc slová Kazateľa,
má všetko svoj čas. Aj ľudský život. Je čas narodiť sa a je čas zomrieť. Nech by sa
človek akokoľvek snažil túto veličinu času so všetkými jej limitmi ignorovať, ona
je proste tu. Tak čo s ňou? Ako mám naložiť s otázkou: Čo so mnou bude, keď sa
môj život skončí? Čo sa so mnou stane, keď zomriem? Je toto vedomie časového limitovania dôvod na strach? Mám sa okamihu smrti báť?
Milí čitatelia, na mnohé otázky, ktoré súvisia s riešením každodenných rodinných, pracovných, manželských problémov môžeme odpovedať:
„Záleží od uhla pohľadu. Môj názor,
moja pravda je takáto, tvoja je iná.“ Ak
sa obidve strany postavia do tejto pozície, rodí sa patová situácia. Patrí do
tejto kategórie aj nami nastolená otázka o limitovaní človeka veličinou času?
Skúsme sa na túto veličinu pozrieť z iného uhla pohľadu. Čo by ste povedali na to, keby sme túto veličinu nevnímali ako niečo, čo nás obmedzuje, ale
ako Boží dar. Čas je Boží dar. Boh mi ho dáva preto, aby som ho využil. Aby som
svoj život naplnil. Aby som si mohol v jeseni života a jari večnosti povedať: Dobrý boj som bojoval, vieru som si uchoval a teraz mám nádej, že ma čaká moja
najväčšia radosť, môj Pán.
Spomínam si na jedno české hokejové mužstvo. Na dresoch mali nápis: „Život je
boj.“ A je to tak. Život je naozaj neraz bojové pole. Tak, ako bojuje športovec
o to, aby dosiahol vrcholné úspechy, tak aj my, v žití všedných dní, snažíme sa
vystupovať na vrchol svojich fyzických i duchovných možností. Prekážky, ktoré
sú súčasťou boja a to tak so sebou samým, ako aj s vonkajšími faktormi, tu pred-
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

27.10. (pondelok)
Féria
28.10. (utorok)
sv. Šimona a Júdu, apoštolov
29.10. (streda)
Féria
30.10. (štvrtok)
Féria
31.10. (piatok)
Féria
01.11. (sobota) Všetkých svätých,
slávnosť—prikázaný sviatok
02.11. (nedeľa) 31. nedeľa v období cez
rok, Spomienka na všetkých verných zosnulých

30. nedeľa „cez rok“
1. čítanie: Ex 22, 20-26 Ak budete trápiť
vdovu a sirotu, vzplanie môj hnev voči vám.
Ž 18, 2-3a. 3b-4. 47+51ab Resp.: Milujem
ťa, Pane, ty moja sila.
2. čítanie: 1 Sol 1, 5c-10 Od modiel ste sa
obrátili k Bohu, aby ste mu slúžili a očakávali jeho Syna
Evanjelium: Mt 22, 34-40. Milovať budeš
Pána, svojho Boha, a svojho blížneho ako
seba samého!

OZNAMY
SPOVEDANIE PRED DUŠIČKOVOU OKTÁVOU
V týždni od 27. 10. do 31.10. spovedáme ako v prvopiatkovom týždni, teda v Dóme
sv. Alžbety ráno od 6.00 do 7.15, dopoludnia od 9.00 do 11.30 a večer od 17.00
do 18.15.
PORIADOK SV. OMŠÍ
Večerná sv. omša v piatok 31.10. bude zo slávnosti Všetkých svätých. Sv. omše na
slávnosť Všetkých svätých a na Spomienku všetkých verných zosnulých sa budú sláviť v nedeľnom poriadku, s jednou výnimkou – sv. omša v sobotu (Všetkých svätých)
o 15.00 hod nebude!
Sestry Dominikánky Vás pozývajú do kostola Krista Kráľa na slávnostnú sv. omšu z
príležitosti výročia posviacky ich kostola, ktorá bude v piatok 31. 10 o 7.00 hod.
POBOŽNOSTI NA CINTORÍNOCH
Verejný cintorín — 2.11.2014 sv. omša o 14:00
Krematórium — 1.11.2014 pobožnosť o 14:00
Sv. Rozália — 2.11.2014 sv. omša v kaplnke o 15:30
UPOZORNENIE
Žiadame všetkých veriacich, ktorí sa prídu modliť počas dušičkovej oktávy do Dómu
sv. Alžbety (vrátane krypty), aby v katedrále z bezpečnostných dôvodov nezapaľovali
sviece. Ďakujeme.
ODPUSTKY - AKO, PRE KOHO, KEDY...?
Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím

v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko
predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj ku všednému.
Tieto odpustky možno získať od poludnia 1. novembra až do polnoci 8.novembra.
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých,
môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne
v určenom čase. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na
všetky odpustky.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY:
Všeobecný: Aby všetci, ktorí trpia osamelosťou, zakúsili blízkosť Boha a podporu
ostatných.
Evanjelizačný: Aby mladí seminaristi i rehoľníci mali múdrych a dobre formovaných
učiteľov.
Úmysel KBS: Za zomrelých veriacich, aby sme nezabúdali na našich zosnulých
a pomáhali im vyslobodiť sa z očistca.
PAVOL VI. – PRIEKOPNÍK CIVILIZÁCIE LÁSKY
V nedeľu, 26. októbra, bol do zoznamu blahoslavených zapísaný Boží služobník, Rímsky biskup Giovanni Battista Enrico Antonio Maria
Montini, ktorý prijal meno Pavol VI. V súvislosti
s touto radostnou chvíľou prinášame niekoľko
faktografických informácií.
 Narodený 26.9.1897 v Concesiu (severné Taliansko)
 Kormidelník 2. Vatikánskeho koncilu, ktorý zvolal Ján XXIII.
 Filantrop, ktorý ukazoval človekovi zmysel života v Ježišovi Kristovi
 Viedol dialóg spravodlivosti, lásky a solidarity
 Reformoval liturgiu, kontemplatívnu modlitbu
 Motivoval mladých ku hľadaniu pravdy a rešpektovaniu svedomia
 Zástanca života ako Božieho daru, ktorý Boh zveril človekovi
 Budoval civilizáciu lásky v srdciach ľudí, ktorí sú empatickí ku chudobným, utláčaní a na ktorých je páchané násilie
 Zriekol sa tiary
 Prvenstvá: let lietadlom, darovanie tiary chudobným, 1. pápež, ktorý navštívil po
sv. Petrovi Palestínu, návšteva OSN, Afriky, Latinskej Ameriky a Ďalekého východu
 Do večnosti si ho Pán povolal v 16. roku pontifikátu ako 80 ročného
 Vyhlásený za blahoslaveného pápežom Františkom 26. októbra 2014

