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OPRÁVNENÝ „HNEV“
„Nehnevám sa v princípe, ale z času na čas zažívam konfliktu, či nezvládam
negatívne emócie!“ – reakcia mnohých z nás na to, či prežívame hnev. Hnev je definovaný ako silná afektívna reakcia na negatívnu situáciu. Práve on najčastejšie narušuje vzťahy medzi ľuďmi. A aj keď prejavy hnevu majú často svoj dôvod, sú väčšinou prehnané a neprimerané situácii, ktorá ju vyvolala.

V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam
sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ (Jn 2, 14-16)
Pri pohľade na dnešný príbeh Jánovho evanjelia sa natíska otázka – Aj Ježiš nezvládol situáciu, keď si uplietol bič, poprevracal stoly a vyhodil von z chrámu všetky
zvieratá? Nebol jeho hnev neprimeraný? Ako Boh, ktorý je Láska - Dobrý pastier, sa
môže takto prejaviť?
Nebol neprimeraný, naopak, bol žiaduci! Bolo žiaduce, aby Ježiš - Mesiáš upozornil slepých a hluchých farizejov na najhoršiu chorobu a najväčšie znesvätenie –
znesvätenie ľudského srdca nenávisťou, pýchou, hnevom, ľahostajnosťou, vypočítavosťou, sebectvom. Jeho slová - Nerobte z domu môjho Otca tržnicu! - sú oveľa
hlbšie ako sa na prvý pohľad zdá. Nejde len o chrám z kameňa, ale o chrám Ducha
Svätého v nás! A tu je priestor na aktualizáciu týchto slov pre moju situáciu. Vo
svojom živote budujem chrám hodnôt, ktoré sú oveľa krajšie ako osvetlený Dóm sv.
Alžbety, alebo sa nechávam strhávať kultúrou tohto sveta a budujem trhovisko, kde
hodnota nič neznamená, pretože dnes som tu a zajtra neprídem?
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Ježišov oprávnený hnev je na mieste! Na mieste však nie je moje srdce. Dnes
mám možnosť čosi pre to urobiť, aby som z lásky vypálil ďalší kameň nového
a krajšieho chrámu, ktorým som Ja sám!
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

10.11. (pondelok) sv. Lev Veľký, pápež
11.11. (utorok) sv. Martin z Tours, biskup
12.11. (streda) sv. Jozafát, mučeník
13.11. (štvrtok)

Féria

14.11. (piatok)

Féria

15.11. (sobota) sv. Albert Veľký , biskup
16.11. (nedeľa) 33. nedeľa v období cez rok

32. nedeľa „cez rok“
1. čítanie: Ez, 47, 1-2. 8-9. 12. Videl som
vodu vytekať z chrámu, a všetko, k čomu sa
táto voda dostala, ozdravelo.
Ž 46, 2-3. 5-6. 8-9b. Resp.: Riečne ramená
obveseľuje Božie mesto, posvätný stánok
Najvyššieho.
2. čítanie: 1 Kor 3, 9c-11. 16-17. Ste Boží
chrám
Evanjelium: Jn 2, 13-22. Hovoril o chráme
svojho tela.

OZNAMY
STRETNUTIE
Celomestské stretnutie Bratstva Božského Srdca Ježišovho sa uskutoční v piatok 14.
novembra o 17.00 hod. v Kostole Najvätejšieho Srdca Ježišovho na Komenského
ulici č. 14. Súčasťou stretnutia bude prednáška na tému „Hnev a lenivosť“.
ZBIERKA
V nedeľu, 16. novembra, bude v celej našej Košickej arcidiecéze zbierka na obnovu
našej katedrály. Ona je nielen katedrou biskupa, ale aj matkou všetkých našich diecéznych chrámov. Preto podporme svojím príspevkom toto dielo, ktoré je svätým,
reprezentatívnym, ale predovšetkým Božím dielom.
TERMÍN SLÁVNOSTI PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA
V tomto týždni sa na farskom úrade uskutočnilo stretnutie katechétov ZŠ našej farnosti. Na základe liturgických slávení v budúcom roku v Dóme sv. Alžbety sme sa
dohodli, že slávnosť prvého sv. prijímania bude v dvoch termínoch, a to 10. a 17.
mája 2015. Bližšie info na sv. omši , v stredu 12. novembra 2014.
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
Duchovnú prípravu na odpustovú slávnosť ku cti sv. Alžbety, patrónky nášho katedrálneho chrámu, začneme v pondelok sv. omšou o 18.00 hod. Počas celého týždňa
k nám na večerné sv. omše budú prichádzať kňazi, ktorí sa nám prihovoria v homíliách. Zároveň budú títo pozvaní kňazi viesť aj duchovné aktivity po sv. omšiach. V
sobotu dávame zvlášť do pozornosti program, ktorý sme pripravili pre naše deti a
ich rodičov vo farskej záhrade. Slávnosť vyvrcholí sv. omšou o 10.30 hod., ktorej
bude predsedať Mons. S. Stolárik. Pri tejto sv. omši budeme spoločne ďakovať aj za
dar životného jubilea 60. rokov nášho dekana, Mons. Františka Šándora.

Srdečne Vás na tieto stretnutia pozývame a vyjadrujeme presvedčenie, že nasledujúce dni budú pre nás príjemným duchovným oživením života viery našej farnosti.
Vaši duchovní otcovia.
DNI SAKRÁLNEHO UMENIA
Mesiac november je neodmysliteľne spojený s Festivalom sakrálneho umenia a ním
aj oslavou sv. Alžbety, patrónky našej katedrály a nášho mesta. V priebehu dvoch
týždňov budeme môcť navštíviť rôzne sprievodné podujatia. Slávnostné otvorenie
jubilejného, 25. ročníka festivalu sa uskutoční 9. novembra v kostole Najsvätejšej
Trojice na Hlavnej ulici č. 67. Bližšie informácie o festivale si môžete pozrieť na našej
webovej stránke, na stránke mesta i v letákoch.
Festival v našich kostoloch:
8. november o 17.00, Dominikánsky kostol—W.A. Mozart: Missa da requiem
28. november o 18.00, Seminárny kostol— Výročný koncert zboru sv. Cecílie
6—7. december, Dvojpotulka mestom Košice, Dóm sv. Alžbety
9. november o 18.00, Premonštrátsky kostol, slávnostné otvorenie
9. november o 19.00, Kaplnka sv. Michala, Completorium Cassoviense
10. november o 16.30, Dóm sv. Alžbety, prednáška prof. P. Zubka o interiéry Dómu
v období baroka
16. november o 10.30, Dóm sv. Alžbety, odpustová slávnosť
22. november o 19.00, Seminárny kostol, Spevy z Taizé
OKRÚHLE ŽIVOTNÉ JUBILEUM
V pondelok 17. novembra oslávi svoje 60. narodeniny
dekan - farár našej farnosti Mons. František Šándor.

Milý Monsignore, k Vašim narodeninám vám vyprosujeme
pokoj a dobrotu vášho patróna, sv. Františka, vernosť a
ochranu Matky Božej a milujúce objatie náruče nášho Pána Ježiša Krista.
Kapláni a farníci Dómskej farnosti
TÝŽDEŇ CIRKVI PRE MLÁDEŽ
Od 15 do 22. novembra prebieha na Slovensku Týždeň Cirkvi pre mládež. V rámci
tejto akcie sa mladým ponúkajú aj tieto aktivity:
15. november—kostol Krista Kráľa—17.45 prijatie putujúceho kríža svetových dní
mládeže od maďarských mladých v sprievode biskupa Palánkima za účasti nášho
arcibiskupa B. Bobera. Po prijatí kríža nasleduje sv. omša a možnosť uctenia si obrazu Salus Populi Romani. V nedeľu bude kríž vystavený v Dóme od 10.30 do 14.45
hod.

