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BEZ ŠEPKÁRA – košická talkshow Milana Kolcuna
Pozývame vás na (v poradí už druhú) talkshow, v ktorej Milan Kolcun
predstavuje pozoruhodných (a necelebritných) Košičanov. Najbližšia
bude 21. novembra na Malej scéne Štátneho divadla (Hlavná 76) o 19:00 h.
Predpredaj vtupeniek je v dennej pokladni Štátneho divadla.
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.

DUCHOVNÁ SILA (dokončenie z 1 s.)
Istý pán raz povedal: „Nikdy by som si nebol pomyslel, že sa dá naozaj
kresťansky žiť pri všetkých tých starostiach... Takto viem žiť len odkedy pravidelne
pristupujem k sviatosti zmierenia a každodenne prijímam Sviatosť Oltárnu, denne
počúvam Božie Slovo pri svätej omši a pravidelnosť dostali i moje modlitby a modlitby
mojej rodiny...“
Boh dáva silu tým, ktorí o ňu prosia a snažia sa... Každodenne bojujú
až tak, že všetko, čím a kým sú, považujú za Božie, a tak to aj odovzdávajú...
Človeku, ktorý je slobodný od tohto sveta sa ľahko žije a ešte ľahšie
umiera, lebo jeho nádej je v Kristovi... Kristus je pre neho všetkým
a byť s Ním večne – je jeho život.
Duchovná sila, ktorú nám Boh dáva, naozaj prichádza pre tých, ktorí
mu dali svoje srdcia i životy... Skúsili ste niekedy, ako sa ľahko s takouto pomocou žije?
Skúste, a presvedčte sa...
-jh-
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DUCHOVNÁ SILA
Druhá kniha Machabejcov (2 Mach 7,1-2; 9-14) uvádza príbeh siedmych
bratov a ich matky, ktorí boli pripravení radšej zomrieť, ako prestúpiť zákon
otcov. Všetci žasli nad ich odvahou a úžasnou duchovnou silou. Sám kráľ bol
ohromený týmto postojom. Keď žiadali od nich jazyk, ruky, oni im smelo
predložili a vydali svedectvo, že nič nie je dôležitejšie, ako Boh – ani vlastné ruky,
jazyk, telo... Odovzdali svoj život v nádeji, že Boh ich raz vzkriesi k životu
oslávených... Verili, že Boh je Bohom živých, nie mŕtvych...
Aj svätý Pavol v liste Solúnčanom (2 Sol 2,16 - 3,5) nás pozýva k takejto
nádeji, k oslave Boha svojím životom a k slobode k tomuto svetu a ľuďom, ktorí
sú často zvrátení... Modlí sa, aby Pán viedol srdcia k Božej láske
a Kristovej trpezlivosti...
Božie Slovo dnešnej nedele nás vyzýva možno zamyslieť sa, ako veríme
Bohu, ako dodržiavame jeho prikázania... Či len tak trochu, alebo sa držíme pevne
Božích zákonov, ako bratia z knihy Machabejcov. Vedeli by sme Bohu obetovať
život a neprestúpiť Božie zákony? Nám sa niekedy nechce ani len na spoveď,
na svätú omšu, nechce sa nám urobiť dobrý skutok, nechceme sa namáhať...
Bojíme sa niekedy aj prežehnať, vyjadriť a zastať kresťanský názor – napríklad
na rodinu, na život. Nám sú predsa jasné Božie pravidlá a predsa sa prikláňame
k tým svetským... A to nás ani nenútia... Koľko ľudí žije vo voľných vzťahoch
napriek tomu, že sú každú nedeľu v kostole... Najhoršie je – že nikto nás nenúti,
ale my sami sa slobodne rozhodujeme porušovať Božie prikázania...
Ak nechceme umrieť, ale, ako sa píše v Evanjeliu dnešnej nedele – byť „ako
anjeli a Božími synmi“, mali by sme mať najprv odhodlanie, že chceme žiť naozaj
ako veriaci ľudia a potom vedome sa o to aj usilovať.
Sme však slabí... Odkiaľ brať na to duchovnú silu? Z modlitby, zo sviatostí, zo svätej omše, duchovného čítania... Cirkev ponúka množstvo prostriedkov...
(pokračovanie na4 s.)
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

11.11. pondelok sv. Martina z Tours,

32. nedeľa v období cez rok „C“

biskupa. Spomienka.
12.11. utorok sv. Jozafáta, biskupa
a mučeníka. Spomienka.
17.11. nedeľa sv. Alžbety Uhorskej,
patrónky

Dómu

Slávnosť v Dóme.

a

farnosti.

1.čítanie:
2 Mach 7, 1-2. 9-14.
Hotoví sme radšej zomrieť ako prestúpiť
zákony otcov.
Ž 17 Refrén: Až raz vstanem zo sna, uzriem
tvoju tvár, Pane.
2.čítanie: 2 Sol 2, 16 – 3, 5. Pán nech vás
upevní v každom dobrom diele a slove.
Evanjelium: Lk 20, 27-38. Boh nie je
Bohom mŕtvych, ale živých.

OZNAMY
POZVÁNKA NA SLÁVNOSŤ PATRÓNKY DÓMU
Drahí bratia a sestry. Pozývame Vás uctiť si sv. Alžbetu Uhorskú, patrónku Dómu
a farnosti v nedeľu 17.11.2013. Slávnostná sv. omša v maďarskom jazyku bude o 9:00 h.
Slávnostná sv. omša v slovenskom jazyku bude o 10:30 h. Celebrovať bude
Mons. Bernard Bober, arcibiskup — metropolita. V homílii sa prihovorí a hosťom
slávnosti bude Mons. Orazio Soricelli, arcibiskup z Amalfi (Taliansko).
Sv. omša o 9:00 h (latinská) a o 12:00 h (maď.) nebude.
Od piatka 8.11. do soboty 16.11. sa modlíme ( o 17:40 h) deviatnik k sv. Alžbete.
ZBIERKA NA DÓM
V nedeľu 17.11. pri všetkých sv. omšiach je celodiecézna zbierka na rekonštrukciu
Dómu sv. Alžbety. Za všetky vaše príspevky a dary Vám vyprosujeme hojnosť
Božieho požehnania.
PRIPRAVOVANÉ SLÁVNOSTI
16.11. o 17:30 h—Modlitba Liturgie hodín (Vešpery)—Katedrálna kapitula kanonikov
21. — 30.11. — Deviatnik k sv. Ondrejovi, apoštolovi. Patrónovi našej arcidiecézy.
28., 29., 30.11. (štv., pia., sob.) - Svätoondrejské trojdnie v Dóme — pútnici z arcidiecézy.
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA
Milí priatelia. Od 10. do 24. 11. 2013 sa uskutoční 24. ročník tohto
výnimočného Festivalu Sakrálneho umenia. Počas dvoch týždňov sa v rôznych
sakrálnych i profánnych priestoroch uskutočnia koncerty a podujatia, aby poukázali
na duchovnosť človeka a povzniesli dušu človeka k Bohu. Pozývame Vás.

O STRATENÝCH STREDOVEKÝCH RELIKVIÁCH
Prof. Peter Zubko, PhD., archivár Arcibiskupského archívu v Košiciach predstaví
kult Kristovej Krvi s veľkolepými púťami, ktoré sa konali v stredoveku
do kostola sv. Alžbety v Košiciach. Kostol bol pápežskou bulou obdarený odpustkami. V utorok 19.11. o 19:00 h v Dóme sv. Alžbety. Pozývame Vás.
GODZONE TOUR 2013 — CASSOSPORT HALA, 12.11.2013 O 18:00 H
Združenie Kresťanských spoločenstiev mládeže a Rada pre mládež a univerzity KBS
v rámci týždňa Cirkvi pre mládež pozývajú na ARMÁDA KRÁĽA
SLÁVNOSŤ V URŠULÍNSKOM KOSTOLE
V stredu, dňa 13.11.2013 slávime v kostole sv. Michala archanjela výročie posviacky
kostola. V tento deň je v kostole slávnosť. Sv. omše sú o 8:00 a 15:45 h.
O ALŽBETINU RUŽU
Dňa 19.11.2013 sa o 9:30 h vo Veľkej sále Historickej radnice na Hlavnej ulici
uskutoční spevácka súťaž študentov stredných cirkevných škôl.
EKUMENA V KOŠICIACH
V evanjelickom kostole na Mlynskej ulici sa uskutoční 17.11. o 17:00 h koncert
chrámových zborov rôznych kresťanských cirkví a Židovskej náboženskej obce
zastúpených a pôsobiacich na území mesta v Ekumenickom spoločenstve.
VÝROČNÝ KONCERT ZBORU SV. CECÍLIE
V sobotu 23.11. o 19:30 h sa v kostole Najsvätejšej Trojice (premonštrátsky)
predstaví Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety dielami významných autorov.
SPEVY TAIZÉ
V seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho na Hlavnej ul. sa v sobotu
16.11. o 19:00 h bude konať modlitby spojené s duchovným slovom a hudbou
v spolupráci z Kňazským seminárom. Programom vedie: Juraj Jurica a Juraj Duffka.
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.

