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Pôstny čas ako príležitosť
Pán Ježiš na začiatku svojho pôsobenia odišiel na púšť. Štyridsať dní tu prežíva svoju samotu, spojenie s Otcom, tiež pokúšanie, aby potom prišiel k ľuďom a
hlásal, čo jediné je dôležité: Čas sa naplnil, Božie kráľovstvo je tu. Obráťte sa, zmeň-

te svoje zmýšľanie a konanie, uverte evanjeliu!
S týmito slovami začíname aj my pôstne obdobie. Čas sa naplnil aj nám. Je
aj pre nás najvyšší čas, aby sme zanechali svojich malicherností, zlozvyky, aby sme sa
obrátili celým srdcom k tomu, čo je podstatné, k Bohu. Sme na začiatku cesty. Ježiš
nepotrebuje, aby sme sa postili, aby sme sa niečoho zriekali, my to potrebujeme!
Cez to, že niečo stratím, odovzdám Bohu, na konci pôstneho času môžem získať
oveľa viac. Aj my potrebujeme k tomuto obráteniu, k poznaniu ísť na svoju „púšť“.
Saharu po ruke nemáme, ani žiadnu inú púšť. Ale všade okolo nás v prírode je samoty a ticha dosť. V našich kostoloch sme úplne nerušení. Len tam zájsť, len sa zamyslieť: Čo je vedľajšie, čo je podstatné v mojom živote To privádza
k sebapoznaniu. Pozri sa na seba: Ako žiješ? Čo je pre teba dôležité? Čo je tvojou
motiváciou? Čo spôsobuje v tvojom živote chaos? Tu sa nám otvára priestor na to,
aby pôstna doba kresťana neboli len drobné seba zápory. Že to nie je sem-tam si
odoprieť sústo jedla, ktoré si za chvíľu rovnako inak vynahradíš. To nie je vzdať sa
(dokončenie z 1. strany) užitočná. Ale očisťuje. A privádza k slobode. Vykročme na našu pôstnu cestu s týmto odhodlaním. Očistiť svoje srdce od zbytočností,
oslobodiť sa od toho, čo nás trápi a nechať v ňom priestor pre Božie kráľovstvo.
Dovoľme Ježišovi, aby premenil naše zlozvyky, hriechy, slabosti na popol.
Slavomír Engel
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raz televízie, keď tam rovnako nič poriadneho nie je. Pôstna doba to znamená: prežiť svoje očistenie od malicherností, zlozvykov, hriechov a pokročiť v nasledovaní
Krista.
Tento čas, či táto skúsenosť môže mať tri stupne: Najprv rozpoznať, čo
v mojom živote nie je dôležité, čo je dokonca škodlivé, čo ma obmedzuje a odťahuje
od podstatného. Potom sa od toho radikálne odvrátiť. A za tretie vrátiť sa k Bohu a
jeho poriadku lásky. Ako pomoc na tejto ceste našej púšte si urobme na popoludnie
krížovú cestu. Poďme, aj keď to bude nepohodlné. Púšť nie je pohodlná, ak má byť
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Liturgický prehľad
23.2. (pondelok)

Stôl Božieho slova

sv. Polykarp,
biskup a mučeník

24.2. (utorok)

féria

25.2. (streda)

féria

26.2. (štvrtok)

féria

27.2. (piatok)

féria

28.2. (sobota)

féria

1.3. (nedeľa)

2. pôstna nedeľa

1. pôstna nedeľa
1. čítanie: Gn 9, 8-15 Božia zmluva s Noemom zachráneným pred potopou.
Ž 25, 4-9 Resp.: Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť.
2. čítanie: 1 Pt 3, 18–22 Krst vás teraz zachraňuje.
Evanjelium: Mk 1, 12-15 Satan ho pokúšal
a anjeli mu posluhovali.

OZNAMY
Dnes (1. pôstna nedeľa) je tradičná zbierka na charitu. Za Vaše milodary a modlitby
ďakujeme.
Jarné kántrové dni sú streda, piatok a sobota. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom
kántrových dní je príprava na pokánie a svi. zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
Milodary na kostoly: Dóm sv. Alžbety: J. Marcinko 100 €, bohuznámy Štefan Ľ. 50 €.
Uršulínsky kostol: bohuznámy 500 €, Ing. Peter Gašparovič 400 €, p. Jurčák 50 €.
Ďakujeme.
28. februára je výročný deň ukončenia pontifikátu emeritného pápeža Benedikta
XVI. Modlime sa za Sv. Otca, nech ho Pán obdarúva aj naďalej pokojom, múdrosťou a láskou, ktorú odovzdáva Cirkvi a celému svetu.
V piatok 27. februára sa životného jubilea 60. rokov života dožíva Košický pomocný
biskup Mons. Stanislav Stolárik. Ďakovná sv. omša bude v seminárnom kostole v
sobotu 28. februára o 10.00 hod. Otcovi biskupovi vyprosujeme odvahu Božieho
Ducha a v modlitbách ho zverujeme pod ochranu Božej Matky.
POZVÁNKY
Dóm sv. Alžbety
Pozývame Vás na tematické pôstne kázne do Dómu sv. Alžbety, ktoré bude prednášať prof. Peter Zubko pri sv. omši o 15.00 hod. od 2. pôstnej nedele. Pred sv. omšou sa budeme každú pôstnu nedeľu modliť Korunku Božieho milosrdenstva o
14.45 hod.

Témy pôstnych zamyslení
2. pôstna nedeľa - Hľadajte moju tvár Žlm 27, 8
3. pôstna nedeľa - Zborte tento chrám Jn 2, 19
4. pôstna nedeľa - Boh tak miloval Jn 3, 16
5. pôstna nedeľa - Jn 12, 23
Každý piatok o 17.15 hod. sa budeme v katedrále modliť pobožnosť krížovej cesty.
Saleziáni
Bratia Saleziáni z Košickej Kalvárie Vás pozývajú každú nedeľu o 14.30 hod. na pobožnosť krížovej cesty. Po jej skončení budú otvorené sv. schody.
Dominikáni
Bratia Dominikáni Vás pozývajú v pôstnom období každú stredu o 16.50 na pobožnosť: “Verše o umučení nášho Pána Ježiša Krista”, ktorú zostavila z úryvkov sv. Písma sv. Katarína de Ricci. V tento deň pri sv. omšiach 17.30 hod. odznejú pôstne
kázne, v ktorých sa bratia dominikáni sústredia na päť tajomstiev bolestného ruženca. Po sv. omši si veriaci môžu uctiť relikviu sv. Kríža.
Pravidelné akcie
Spovedná služba:
pondelok - sobota: 11.30 - 13.00 / 17.00 - 18.30 hod. (nedele a prikázané sviatky a
slávnosti nespovedáme).
Krížové cesty: každý piatok o 16.45 hod.
Večerné chvály: pondelok - piatok po každej večernej sv. omši o 17.30 hod.
Vystavenie oltárnej sviatosti s Korunkou Božieho milosrdenstva: každý štvrtok od
13.00 - 15.00 hod.
Mariánske utorky: každý utorok od 11.35 - 13.20 hod.
Ružencové soboty: každú tretiu sobotu v mesiaci 10.00 - 13.20 hod.
Krížové cesty v ďalších kostoloch našej farnosti
Seminár - streda 15.45 hod. /piatok 15.55 hod.
Uršulínky - piatok o 15.00 hod.
Jezuiti - piatok o 16.00 hod.
Premonštráti - piatok o 16.15 hod. v maďarskom jazyku, o 18.00 hod. v slovenskom jazyku
Kostol Krista Kráľa - piatok o 16.30 hod., po pobožnosti bude sv. omša

26. februára (štvrtok) o 17.00 hod. Vás pozývame do uršulínskeho kostola na sv.
omšu slávenú „Za život“. Po sv. omši bude požehnanie žien v požehnanom stave.

