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DEKRÉT O ODPUSTKOCH
Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka
udelila pre Rok Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku dar úplných odpustkov
pri splnení zvyčajných podmienok: sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba
na úmysel Svätého Otca.
Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo kajajú, ich môžu získať raz denne a môžu ich
tiež na spôsob príhovoru privlastnit’ dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci:
vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu vybraného
pre Jubilejný rok, ak sa v ňom nábožne zúčastnia na eucharistickom slávení,
alebo Liturgií hodín, alebo tam nábožne prednesú predtým uvedené modlitby.
V súlade s uvedeným dekrétom Apoštolskej Penitenciárie pre našu
Košickú arcidiecézu určujem kostoly, v ktorých počas Roka Sedembolestnej
Panny Márie možno získať odpustky:
KOŠICE katedrála; PREŠOV — konkatedrála; BARDEJOV bazilika;
VRANOV NAD TOPĽOU — bazilika; GABOLTOV — diecézna svätyňa; OBIŠOVCE
— diecézna svätyňa; STROPKOV— diecézna svätyňa; VEĽKÝ ŠARIŠ — diecézna
svätyňa; MALÁ VIESKA — pútnické miesto; SVÄTÁ MÁRIA — pútnické miesto;
KOŠICE — kalvária; PREŠOV — kalvária; BARDEJOV—kalvária;
HUMNNÉ — kalvária.
V určených kostoloch je možné získať úplné odpustky od časných trestov
pri ich pútnickej návšteve v nasledujúce sviatočné dni Panny Márie:
Lurdská Panna Mária — 11.02.2014; Fatimská Panna Mária — 13.05.2014;
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie — 28.06.2014; Návšteva Panny Márie 2.07.2014;
Karmelská Panna Mária — 16.07.2014; Nanebovzatie Panny Márie 15.08.2014;
Panna Mária Kráľovná — 22.08.2014; Narodenie Panny Márie — 8.09.2014;
Mena Panny Márie — 12.09.2014; Ružencová Panna Mária — 7.10.2014;
Obetovanie Panny Márie — 21.11.2014; Nepoškvrnené Počatie Panny Márie —
8.12.2014.
Farárom a farským administrátorom a správcom kostolov ukladám povinnosť
oboznámiť veriacich s touto možnosťou získania odpustkov a tiež s ďalšími,
ako sú uvedené v dekréte Apoštolskej Penitenciárie a síce ohľadom Národnej
svätyne v Šaštíne a slávnosti Sedembolestnej Panny Márie 15. september. Zároveň
žiadam správcov vyššie uvedených kostolov, aby vedení pastoračnou láskou
zabezpečili dostatok príležitosti pre vysluhovanie sviatosti zmierenia .
Mons. B. Bober, arcibiskup—metropolita.
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BYŤ NORMÁLNE SVÄTÝM ...
Bol raz jeden kňaz – rehoľník, prísny askéta. Usiloval sa žiť dokonalo a dodržiaval prísne
všetky pravidlá. Chodil so zamračenou tvárou, modlil sa, postil. Zvlášť dbal, aby sa neznepáčil svojmu
predstavenému, chcel vyzerať dokonalo. Súčasťou kláštora bola veľká záhrada, ktorá ústila na breh
jazera. Často sa tam rehoľníci prechádzali. Raz tam na kameni sedel a rozjímal aj on. Nevedno
kde sa tam vzalo, ale po brehu jazera naháňalo loptu dieťa. Rehoľník si ho nevšímal. Bol ponorený
do rozjímania. Dieťa pristúpilo bližšie, chvíľku si obzeralo zamračeného uja a oslovilo ho:
„Poď sa so mnou hrať!“ No kňaz nereagoval. Keď to zopakovalo druhý i tretíkrát, poobzeral sa
a nato zbadal prichádzať svojho predstaveného. Strach ho premohol a tak odplašil dieťa ráznym
gestom a slovami: „Nemôžem, choď si pohľadať niekoho iného!“ Dievčatko na neho pozrelo
a povzdychlo si: „Veď ja som len chcela, aby si sa zasmial a bol chvíľku šťastný...“
Svätý otec František nás často vyzýva k takej „normálnej“ svätosti. Hovorí,
že potrebujeme svätcov, ktorí žijú v dnešnom svete a vedia si vychutnať dobré a čisté veci
tohto sveta a napriek tomu sa nestanú svetskými.
Máme byť ľuďmi, ktorí sa neboja žiť vo svete, ktorí žijú radostne a čisto a tak
rozdávajú duchovnosť cez lásku. Ľuďmi, ktorí sú normálni, žijúci v slobode Božích detí bez strachu, otvorení, priateľskí, jednoducho ľudia, milujúci Boha a ľudí okolo seba.
Ktorí radosť odovzdávajú slovom, skutkom, prejavom milosrdnej, odpúšťajúcej lásky,
dobroty, sociálnej služby blížnemu... Ľuďmi, ktorí sú zainteresovaní do životov
iných v konaní dobrých skutkov a všímaním si ich potrieb. Ľuďmi, ktorí majú pokorné
a jednoduché srdce, vedené túžbou prijať do neho všetkých ľudí a preukazovať
im lásku v radostnom dávaní a v obete...
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) pripravila projekt prostredníctvom
sociálnych sietí, nazvaný „Pôst so svätým otcom Františkom“. „Cieľom tejto aktivity
je pozvať čo najviac ľudí, k tomu, aby každodenne prijímali myšlienky Svätého Otca
Františka. Projekt zamyslení je určený pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú prístup
k internetu. Od 4. marca (deň pred Popolcovou stredou) do 21. apríla 2014, kedy slávime
Veľkonočný pondelok, budú môcť záujemcovia získať každý deň na e-mail myšlienku
od Svätého Otca. Cieľom projektu je pomôcť duchovne sa pripraviť na vzkriesenie Krista.
Záujemcovia sa môžu on-line prihlásiť na stránke post.kbs.sk (alebo pôst.kbs.sk)“
Nech sú pre nás aj tieto zamyslenia tohtoročného projektu pôst nej doby
pokračovaním, či začiatkom úprimnej túžby stať sa svätým...
-jh-
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

5.3. streda POPOLCOVÁ STREDA.
Prísny pôst.
Ježiš nám v pôste ponúka tri cesty:
vo vzťahu k Bohu = modlitba
vo vzťahu k blížnemu = almužna
vo vzťahu k sebe samému = zriekanie

Využime ich!

8. nedeľa „cez rok“
1. čítanie: Iz 49, 14-15. Ja na teba
nezabudnem.
Ž 62 Resp.: Iba v Bohu spočiň,
duša moja.
2. čítanie: 1 Kor 4, 1-5. Pán vyjaví
úmysly sŕdc.
Evanjelium: Mt 6, 24-34. Nebuďte
ustarostení o zajtrajšok.

OZNAMY
POPOLCOVÁ STREDA — PRÍSNY PÔST
Popolcovou stredou — tohto roku 5.3. začíname pôstne obdobie. Začína sa
40 dňový Pôst, ktorý upriamuje našu pozornosť na záverečnú časť Ježišovho
života, Jeho bolestnú cestu k ukrižovaniu. Dnes je prísny pôst a zdržovanie
sa od mäsitého pokrmu (dnes sa nenahradzuje zdržovanie mäsitého pokrmu iným
skutkom kajúcnosti). Zákon zdržiavať sa mäsitého pokrmu viaže tých, ktorí
dovŕšili 14. rok života a zaväzuje všetkým plnoletých až do 60. roku života.
Aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní, majú byť vychovávaní k pravému zmyslu
pokánia. V dňoch pokánia sa majú veriaci zvláštnym spôsobom venovať modlitbe,
konať skutky nábožnosti a dobročinnej lásky, majú sa zapierať vernejším plnením
svojich povinností a najmä zachovávaním pôstu a zdržiavania sa mäsa. Výbornými
prostriedkami tradície vychádzajúcej z Božieho slova sú modlitba, almužna a pôst..
SV. OMŠE NA POPOLCOVÚ STREDU:
Dóm — 6:00; 7:00; 8:00; 11:30; 15:00; 18:00 h
Uršulínky — 8:00 a 15:45 h. Krista Kráľa — 7:00 a 16:00 h.
Dominikáni — 06:30; 12:15; 17:30 h. Seminárny kostol — 12:00 a 16:30 h.
Jezuiti — 6:30 a o 17:00 h. Premonštráti — 7:00 a 18:30 h. Ostatné kostoly podľa
svojich oznamov.
JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU
Oznamujeme, že v nedeľu 9.3.2014 sa uskutoční pri sv. omšiach zbierka
na Katolícku charitu. Pán Boh Vás odmeň za prejavenú štedrosť.

VÝZVA K MODLITBE ZA POKOJ NA UKRAJINE
Vo štvrtok 20. februára zaslal arcibiskup Bernard Bober prosbu kňazom a cez nich
veriacim košickej arcidiecézy.
Do spoločných modlitieb veriacich sa odporúča pridať prosbu:
„Ježišu, Boh pokoja, prosíme Ťa za obyvateľov Ukrajiny, chráň ich pred zlom
a násilím, udeľ im dar pokoja a život v spravodlivosti, slobode a láske.“
POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY
Pobožnosť Krížovej cesty sa budeme modliť kostoloch našej farnosti:
Dóm sv. Alžbety
— v piatok o 17:15 h.
Uršulínsky kostol
— v stredu o 16:30 h v maďarskom jazyku
— v piatok o 15:00 h.
Dominikánsky kostol — každý piatok o 16:45 h.
Kostol Krista Kráľa
— piatok o 16:30 h a po jej skončení bude sv. omša
Kalvária
— každú nedeľu o 14:30 h.
Seminárny kostol
— streda 15:45 h
— v piatok o 15:55 h.
Premonštrátsky kostol — v piatok o 16:15 h v maďarskom jazyku
— v piatok o 18:00 h v slov. jazyku.
BRATSTVO BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
Pozývame na pravidelné stretnutie v piatok 14.2.2014 k Jezuitom. Stretnutie sa
začne sv. omšou o 17:00 h a o 18:00 h sa začne prednáška P. Jána Benkovského SJ.
Téma:Dve zástavy v procese Duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly.
DAROVANIE 2% DANE PRE KATEDRÁLU SV. ALŽBETY UHORSKEJ
Milí priatelia! Rovnako ako minulý rok, môžete aj teraz každý
občan zamestnaný na Slovensku určiť, na čo sa
použije časť z jeho
odvedenej dane. Je to právo, ktoré umožňuje zákon. Ide o 2 % z tejto zaplatenej
dane, ktoré môžu pomôcť dobrým veciam a akciám. Nie je to žiadny dar navyše!
Ponúkame Vám možnosť darovať tieto 2% svojej dane „Občianskemu združeniu
na záchranu Košickej katedrály“, ktoré sa snaží podporiť zachovanie duchovných a
kultúrnych hodnôt, akou je aj národná kultúrna pamiatka Dóm sv. Alžbety
Uhorskej. Za podporu správnej veci ďakujeme.
Identifikačné údaje: Občianske združenie na záchranu Košickej katedrály,
Hlavná 26, 040 01 Košice.
IČO: 35547413; Právna forma: občianske združenie

