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MIMORIADNA UDALOSŤ
KOŠICE 30.1.2015 - 21.00 hod.
Výdatnejšie sneženie v Košickom kraji zamestnáva nielen cestárov, ale aj hasičov.
Mokrý a ťažký sneh láme konáre i stromy, ktoré padajú na cesty. Ako informoval
dôstojník operačného strediska košických hasičov, likvidovali niekoľko spadnutých
stromov v okolí Medzeva i Štósu a jeden na Jahodnej pri Košiciach.
Denne nám médiá prinášajú správy o rôznych mimoriadnych udalostiach,
ktoré sa dejú v našom blízkom či vzdialenom okolí. Na jednej strane sú to pozitívne
správy, ktoré človeka potešia, alebo aj správy, z ktorých je človek zhrozený. Všetky
tieto správy dotvárajú mozaiku nášho života, z ktorého sa skladá niečo výnimočné,
teda nie bežné. Avšak denne sa stretávame práve s praobyčajnou všednosťou. „Ako
sa máš? Čo nové?“ - zaznie otázka od dobrého známeho. „Celkom dobre, nič zvláštne, nič mimoriadne.“ A tu to akoby končí. Bežný život, v bežnej práci, s bežnými
problémami, s bežnými ľuďmi. Na to aby, človek zažil niečo mimoriadne, potrebuje
adrenalínový zážitok, alebo aspoň sa posadiť pred obrazovku televízora, alebo počítača, ktorý nás vtiahne do iného sveta. Alebo dá sa to aj inak?
Evanjelium dnešného dňa ponúka zaujímavý pohľad na mimoriadnu udalosť. Evanjelista Marek jednoducho konštatuje:

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. (Mk 1,29)
MIMORIADNA UDALOSŤ (dokončenie z 1. strany)

V živote využite malé veci, využívajte povinnosti všedného dňa, aby ste mohli vystúpiť vyššie. Robte obyčajné veci neobyčajným spôsobom!
(sv. Ján Pavol I.)
Patrik Melkovič
Alžbetin list - týždenný katolícky informačný bulletin. Zmena oznamov a článkov vyhradená.
Adresa redakcie: Alžbetin list, Rímskokatolícky farský úrad, Hlavná 26, 040 01 Košice, tel. č. 055/622 15 55,
e-mail: dom@rimkat.sk; alzbetinlist@gmail.com.Web: www.dom.rimkat.sk; www.facebook.com/dom.rimkat.sk.

Tejto udalosti predchádzalo povolanie učeníkov. Spolu vstupujú do Kafarnauma, kde Ježiš v sobotu učí ľud a odtiaľ do Šimonovho a Ondrejovho domu. Ježiš
ich povoláva, povzbudzuje ich zanechať všetko, a predsa On je ten, ktorý vstupuje
do sveta svojich nasledovníkov. Ježiš je pripravený vstúpiť do ich obydlia aj za cenu,
že nie je všetko dokonale pripravené, zvlášť keď pani domu, Šimonova svokra, leží
v horúčke v posteli. Vstupuje do všednosti života učeníkov, aby ho premenil na mimoriadnu udalosť, v ktorej môžem zdieľať prítomnosť Boha. A je niečo väčšie
a mimoriadnejšie ako stretnutie s Bohom?

Strana 3

Strana 2

Liturgický prehľad
9.2. (pondelok)
10.2. (utorok)
11.2.(streda)

Stôl Božieho slova
féria

sv. Školastika, panna
Prebl. Panna Mária Lurdská

12.2. (štvrtok)

féria

13.2. (piatok)

féria

14.2. (sobota)

féria

15.2. (nedeľa)

6. nedeľa OCR

5. nedeľa OCR
1. čítanie: Jób 18, 1-4. 6-7 Zmietam sa v
bolestiach až do súmraku.
Ž 147, 1-6 Resp.: Chváľme Pána, On uzdravuje skľúčených srdcom.
2. čítanie: 1 Kor 9, 16-19. 22-23 Beda mi,
keby som evanjelium nehlásal.
Evanjelium: Mk 1, 29-39 Uzdravil mnohých,
ktorých trápili rozličné neduhy.

OZNAMY
Milodary na Dóm sv. Alžbety: bohuznámi darcovia: 100, 50, 20, 6 €. Ďakujeme.

VYHLÁSENIE DEKRÉTU
Apoštolská penitenciária na základe osobitného pápežského poverenia vydala 23.
novembra 2014 Dekrét O určení dní a chrámov Košickej arcidiecézy pre získanie
odpustkov počas Roka zasväteného života. Odpustky možno získať od Prvej adventnej nedele počas roka až do 2. februára 2016. V súlade s uvedeným dekrétom Apoštolskej penitenciárie pre našu Košickú arcidiecézu určil Mons. Bernard Bober, arcibiskup—metropolita, dni vyhradené zasvätenému životu a kostoly, v ktorých počas
Roka Zasväteného života možno získať odpustky.

Dni vyhradené zasvätenému životu:
27. jún 2015—Deň otvorených dverí kláštorov
15. september 2015—Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
2. február 2016—Deň zasväteného života

Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana z poverenia vatikánskeho
Štátneho sekretariátu informuje, že medzi aktivitami Roka zasväteného života bol 8.
február (nedeľa) vyhlásený za Prvý medzinárodný deň modlitby, zamýšľania sa a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Aj my sme pozvaní byť nápomocní v senzibilizácii
verejnej mienky voči tomuto smutnému fenoménu. Preto v tento deň svoje modlitby,
utrpenie a bolesti obetujme na tento úmysel.
V nedeľu 8. februára o 19.00 hod. Vás pozývame na Completorium Cassoviense do
Kaplnky sv. Michala archanjela.
Rektor kostola Premonštrátov a katechisti Vás pozývajú na katechézy neokatechumenátnej cesty, každú stredu a piatok o 19.15 hod. v kostole Premonštrátov
(Hlavná 67) od 4. februára do 18. marca.
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, Zbrojničná 3 Vás v stredu11. februára pozýva na Deň otvorených dverí v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 15:00
hod. do 17:00 hod. V tom čase sa budete môcť stretnúť s učiteľmi a žiakmi gymnázia, ktorí budú k dispozícii odpovedať na všetky Vaše otázky týkajúce sa štúdia na
tejto škole. Budete si môcť pozrieť priestory školy napr. triedy, laboratóriá, knižnicu,
posilňovňu, umelecký ateliér, kaplnku a tiež Vám ukážeme aj náš školský internát.
Na workshopoch Vám priblížime vyučovacie predmety a najrôznejšie školské
a mimoškolské aktivity. Môžu prísť aj organizované skupiny zo základných škôl.
.

a každú prvú sobotu v mesiaci počas trvania Roka zasväteného života

Kostoly pre získanie odpustkov
Košice:
Dóm sv. Alžbety, premonštráti, jezuiti, Kalvária, dominikáni, dominikánky, uršulínky, augustiniáni, karmelitánky, Tri Hôrky, Luník IX.
Odpustky je možné získať pre seba alebo pre zosnulých a to účasťou na verejnej
modlitbe liturgie hodín alebo zotrvaním v zbožnom uvažovaní primeranú dobu, ktoré zakončia modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaním Panny Márie, vylúčením
akejkoľvek dobrovoľnej náklonnosti k hriechu a splnením obvyklých podmienok: sv.
zmierenia, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca.

Dané bolo v Košiciach 2. februára 2015, Košickým arcibiskupom—metropolitom
Mons. Bernardom Boberom.

NA ZÁVER—NOVINKA
Do pozornosti Vám dávame novú mobilnú aplikáciu, ktorú vytvoril tím pre Rok zasväteného života. Každý deň tak budeme môcť získavať do mobilu myšlienku od
rehoľníkov. Bližšie info: myslienka.zasvatenyzivot.sk

