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VÝNIMOČNOSTI VÝNIMOČNÝCH
teológovia o teológoch
Milí veriaci,
srdečne Vás pozývame na počúvanie zaujímavých prednášok
o veľkých osobnostiach teológie a ich prínose do nášho myslenia.
24. február 2014
Teologická fakulta Košice
Aula A2
9:00
9:10

9:50
10:30
10:45

12:00
14:00
14:30

15:00

15:30

Cyril HIŠEM, dekan TF Košice
otvorenie
Tomáš PETRÁČEK, Katolícka teologická fakulta Univerzity Karlovej
v Prahe
Alois Musil a Alfred Loisy v antimodernistické krizi; diskusia
Miloš LICHNER SJ, Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Augustín: Teológia ako skúsenosť vyjadrená jazykom Písma; diskusia
prestávka
Benedict T. VIVIANO OP, Freiburg – Wien
What is living and what is dead in the Theology of Rahner
and Balthasar; diskusia
obed
Pavol DRÁB, KU v Ružomberku, TF Košice
Meditácia o chráme s Romanom Guardinim; diskusia
Vladimír JUHÁS, KU v Ružomberku, TF Košice
Ladislav Hanus – Kultúra ako nová kategória v slovenskej teológii;
diskusia
Jozef JURKO, KU v Ružomberku, TF Košice
Paul Tillich a jeho základné témy
diskusia
ukončenie
Katedra systematickej teológie
Pavol Dráb, Vladimír Juhás
Alžbetin list - týždenný katolícky informačný bulletin, Zmena oznamov a článkov vyhradené.
Adresa redakcie: Alžbetin list, Rímskokatolícky farský úrad, Hlavná 26, 040 01 Košice.
e-mail: dom@rimkat.sk; alzbetinlist@gmail.com; Web: www.dom.rimkat.sk Neprešlo jazykovou úpravou.
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CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ DAJ NÁM DNES ...
Čo tam po chlebíku – všade ho je plno.
V maličkých obchodoch, v supermarketoch...
Okrúhly, či dlhý, biely, čierny, rôzny... Vždy som si odkrojil len tak – pre radosť...
Keď som sa mal dobre, nezamýšľal som sa
nad tou prosbou všednou – veď chleba je dosť...
Stretol som chudáka, čo je bez domova, čo bez práce chodí od domu ku domu
A ten mi povedal, aký je chlieb preňho chutný a voňavý.
Aj keď dnes ho dostal, zopár dní ho bozká a šetrí, aj keď už stvrdol až na kosť...
Je v chlebíku zrno, plné slnka, vody, i pot robotníka, čo ho pestoval...
Keď si sadáš za stôl odkrojiť si z neho – pamätaj na Toho, kto ti chlebík dal.
Najvyšší Hospodár je – to On požehnáva chlieb náš každodenný, ktorý práve mám
dnes na svojom stole – no a zajtra – ktovie, či tu ešte bude, čo z milosti mám.
Preto dopraj, Pane, mne chleba i blízkym, aby som ho nikdy nemusel jesť sám.
Nech je preč odo mňa odohnať chudáka, keď sám vravíš, Otec, že chudobný v Tebe advokáta má...
A tak – keď sa vystrú s prosbou jeho dlane, nech mu moje ruky dlane naplnia.
Nech nehľadím z výšky, ale s láskou, Pane, na jeho chudobu, na jeho žobranie...
Ty sám odmeňuješ tých, čo vedia dávať, rozmnožíš im hojnosť – nielen na chleba.
Nie je samozrejmé, že chlieb nakrájame... Nie každý ho denne na svojom stole má.
Niekto možno práve hľadá v tejto chvíli poslednú korunu, čo vo vrecku mal.
Pracoval celú noc. A pracoval ťažko, pokiaľ som ja spal.
A niekto zas nemá ani len tú prácu. Za toho zvlášť prosím, prosbu predkladám.
Nie je horšie prežiť existenčne na dne, keď ani len nádej na vyhliadku chleba nie je dostatočná,
vtedy pomôcť treba.
Chlieb náš každodenný je vzácny dar neba...
Odo dneška, Pane, keď mám do rúk vziať Tvoj dar – kúsok chleba, chcem Ti ďakovať.
Pamätať na Teba, na blížnych, i seba... S úctou každý kúsok chleba požívať.
Ty ma živíš, Bože, dávaš cez chlieb žiť...
No pri tejto prosbe učíš, by som sa mal s chlebom, čo si mi dal – s blížnym podeliť...
(Timea Janovská: Otče náš)
„Toto hovorí Pán: Lám hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaveď do svojho domu. Ak uvidíš
nahého, zaodej ho a pred svojim blížnym sa neskrývaj. Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo
zahojí... Ak odstrániš zo svojho stredu utláčanie... ak dáš svoj chlieb hladnému a nasýtiš dušu ubitú, vtedy zažiari
vo tmách tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie.“ (Iz 58, 7-10)
„Vy ste svetlo sveta... vy ste soľ zeme... Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré
skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 13-16)
-jh-
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

9.2. nedeľa — DÓM o 9:00 h Sv. omša
do RTVS (latinská sv. omša nebude)

5. nedeľa „cez rok“
1. čítanie: Iz 58, 7-10. Ako zora vyrazí
tvoje svetlo.
Ž 112 Resp.: Spravodlivým žiari svetlo
v temnotách.
2. čítanie: 1 Kor 2, 1-5. Zvestoval som
vám tajomstvo ukrižovaného Krista.
Evanjelium: Mt 5, 13-16. Vy ste
svetlo sveta.

10.2. pondelok sv. Školastiky, panny.
Spomienka.
11.2. utorok Prebl. Panny Márie Lurdskej.
Ľubo vo ľn á
s po mien k a.
S ve tov ý
deň chorých.
14.2. piatok sv. Cyrila, mnícha,
a sv. Metoda, biskupa. Patrónov Európy.
Spomienka.
(výročný deň smrti
sv. Cyrila - r. 869)

OZNAMY
ZÁPIS NA GYMNÁZIUM
Gymnázium sv. Edity Steinovej otvára v nasledujúcom školskom roku 2 odbory
štúdia: Na 5-ročný bilingválny odbor sa podávajú prihlášky do 20.2.2014.
Odbor je určený žiakom 8. alebo 9. ročníka základnej školy. Na 8-ročný odbor
sa podávajú prihlášky do 10. 4. 2014. Viac informácií nájdete na letákoch,
ktoré sú Vám k dispozícii v kostoloch.
GREGORIÁNSKE KOMPLETÓRIUM
Pozývame Vás na pravidelné spoločné slávenie gregoriánskeho kompletória
v latinčine v nedeľu 9.2.2013 o 19:00 v kaplnke sv. Michala archanjela.
V nadväzujúcej koncertnej polhodinke vystúpi vokálny súbor Gregoriana.
ČEKY POINT
V mene Mariána Čekovského Vás pozývame na jeho talkshow. Uskutoční
sa 27.2.2014 o 19:00 (vstup od 18:00 h). Miesto: FUGA - kultúrne centrum
kresťanov, Timonova 4 (Moyzesova 62) Košice. Hostia: Bohdan Hroboň - vysokoškolský pedagóg, odborník na Starú zmluvu; Jaro Mottl - herec, režisér,
majiteľ divadla Maska. Téma: PRAVDA. www.cekypoint.sk, FaceBook.
POĎAKOVANIE ZA ZBIERKU
Milí farníci. Prinášame Vám rozpis zbierky z 26.01.2014 na dostavbu UPC
v Košiciach a Arcidiecézneho centra pre mladých v Prešove. Podľa jednotlivých
kostolov ste darovali:
Dóm sv. Alžbety - 238 €; Uršulínky - 99,69 €; Krista Kráľa - 247 €; Jezuiti - 231,39 €;
Saleziáni na Kalvárii - 240,80 €; Dominikáni - 275,01 €; Premonštráti - 76 €;

Železničná nemocnica - kaplnka - 15 €; Sociálne sestry - kaplnka - 100 €;
Geriatrické centrum - kaplnka - 100 €; Seminárny kostol - 362 €.
Za Farnosť sv. Alžbety sa vyzbieralo 1 984,89 €. Ďakujeme.
BRATSTVO BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
Oznamujeme všetkým členom i sympatizantom Bratstva B.S.J. z Košíc a okolia,
že najbližšie stretnutie sa uskutoční v piatok 14.2.2014 o 18:00 h v zasadačke
u Jezuitov (Komenského 14, Košice). Prednášať bude P. Ján Benkovský SJ na tému:
Skrytý život Pána Ježiša v Nazarete v duchovných cvičeniach sv. Ignáca.
Všetci ste srdečne pozvaní.
ARCIDIECÉZNA PÚŤ — SVÄTÁ ZEM
Košická arcidiecéza v spolupráci s cestovnou
kanceláriou
AWERTRAVEL
organizujú
Arcidiecéznu púť do Svätej Zeme pod vedením
J.E. Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa —metropolitu.
Termín: 6. — 13. 10. 2014. CENA: 675 €
Informácie: 034/6513896; www.awertravel.sk
e– mail: awertravel@awertravel.sk
DIECÉZNE FATIMSKÉ SOBOTY
Milí bratia a sestry. Aj v tomto roku — Roku Sedembolestnej Panny Márie
Vás pozývame k účasti na spoločnej modlitbe Fatimskej soboty.
V mariánskom pútnickom mieste v diecéznom sanktuáriu v Obišovciach
so začiatkom o 9:00 h v uvedených termínoch: 3.5., 7.6., 5.7., 2.8., 6.9., 4.10.
Fatimskú sobotu pripravujú určené dekanáty našej arcidiecézy.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY — Február 2014
Obetovanie dňa na úmysly: Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň
a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom
Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta.
Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske.
S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly
Svätého Otca na tento mesiac:
Všeobecný: Aby Cirkev a spoločnosť rešpektovali múdrosť i skúsenosti starších.
Evanjelizačný: Aby kňazi, rehoľníci i laici spoločne a veľkodušne pracovali na
evanjelizácii.
Úmysel KBS: Aby sme pamätali na časté prijímanie sviatostného Krista, ktorý je
zálohom večného života.

