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Pôstna krabička pre Afriku
Slovenská katolícka charita (SKCH) spustila na 1. pôstnu nedeľu štvrtý ročník
kampane Pôstna krabička pre Afriku. Z výnosu zbierky plánuje podporiť Zdravotné
stredisko v Kibeho na juhu Rwandy a Centrum pre deti s HIV v Ugande. Zdravotné
centrum vedú sestry Pallotínky, v súčasnosti pomáha viac ako 16-tisíc ľuďom, ktorí
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nevyhnutne potrebujú zdravotnú pomoc. Centrum pre deti s HIV, ktoré na severe
Ugandy postavila SKCH, poskytuje momentálne útočisko 25 sirotám a polosirotám,
o ktoré sa rodina nedokázala dostatočne postarať. Pomôcť týmto ľuďom môžu Slováci zapojením sa do zbierky Pôstna krabička pre Afriku. Zbierka trvá do 31. júla.
Pôstnu krabičku si môžete vyzdvihnúť v jednotlivých farnostiach a kostoloch. Viac
info: charita.sk.
Modlitba za súostrovie Bahamy
6. marca o 18.00 hod. Vás pozývame na bohoslužbu v rámci Ekumenického
svetového dňa modlitieb, ktorá sa uskutoční v modlitebni Cirkevného zboru Bratskej
jednoty baptistov na ulici Slovenskej jednoty č. 16. Bližšie info na letákoch.
(dokončenie z 1. strany)
Pred Cirkvou, ktorá ticho a bez kriku a bez bilbordov pracuje pre dobro človeka, klobúk dole. Chcem vám povedať, že: Boj proti Bohu a Cirkvi je vopred prehratý.
Aj dnes v tejto našej chorej demokracii nie je hrdina ten, kto proti Cirkvi bojuje, ale
ten, kto Cirkev podporuje. A k tomu je aj taký citát: „Satan môže vyhrať bitku, ale
nikdy nevyhrá vojnu.“
Tomuto zamysleniu som dal názov „sväté pokušenie“, lebo na bilborde som
mal chuť a pokušenie opraviť iba jedno slovo: „ ...zo svojho,“ za slovo: „....milujme
ju!“ Bilbord v konečnej úprave by vyzeral takto: CIRKEV NECH ŽIJE, MILUJME JU!
Stačí tak málo, iba prelepiť slovo „zo svojho“ slovom „milujme ju“ Prinesie to aj iné
ovocie. Cirkev je tu pre všetkých, aj pre tých, čo dnes ešte neveria. Čo sa stane, ak
deti tých, ktorí dnes stavajú bilbordy uveria? Možno vstúpia do tej Cirkvi, ktorú ich
otcovia potierali.
Robme pokánie a Boh nám otvorí oči, aby sme správne videli a uši, aby sme
správne počuli.

P. Jozef Mydla SJ, bývalý dekan -farár Košice, Dóm sv. Alžbety (1990-1993)
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„Sväté pokušenie“
Videl som pri ceste bilbord a na ňom nápis: „Cirkev nech žije zo svojho.“ Dolu je podpísaná istá bezvýznamná, zanedbateľná strana. Pomyslel som si: Bohaté to
zoskupenie, ktoré takto vyhadzuje peniaze. Pýtal som sa sám seba: Sú to ich čestne
nadobudnuté peniaze, či peniaze daňových poplatníkov alebo nakradnuté, ktoré
vysolili na toľké bilbordy? A povedal som si len tak pre seba: Dobre, že táto strana
už nemá predpokladané potrebné percentá, aby bola po budúcich voľbách
v parlamente a ďalej žila z našich daní.
Vieme, že tým, čo dali postaviť tieto bilbordy, ide o odluku Cirkvi od štátu.
Azda si myslia, že peniaze, ktoré štát dáva na chod Cirkvi dnes, pôjdu cez tunel do
ich vrecák? Od roku 1949 do roku 1989 socialistický štát Cirkvi násilím zabral
a používal to, čo patrilo jej, čiže bolo jej vlastníctvom a nakladal s tým zle. Vrátil jej
to v dezolátnom stave, aj to nie všetko, a dokonca musela si o to požiadať. Nie je to
také jednoduché, ako je napísané na bilborde, lebo dnešná Cirkev a slovenská vláda
musia nájsť spôsob spolužitia v dnešnom štáte. Verím, že táto zanedbateľná strana
už o tom nebude rozhodovať a múdrejší od nich, dúfam, nájdu najlepšie a spravodlivé riešenie. Dajme na to čas odborníkom. Dajme aj Cirkvi čas povstať z popola.
Spravodlivosť káže: „Štyridsať rokov, za štyridsať rokov“ a potom sa dá právne ošetriť spôsob odluky a môžeme začať „žiť zo svojho“. Ešte stále treba ošetrovať rany,
ktoré Cirkev od ateistov a komunistických prisluhovačov utrpela. Škody treba nahradiť. Za krutosti spáchané na Cirkvi a jej členoch sa ospravedlniť. Cítime, že
z bilbordu smrdí nový duch komunistických ateistov. Stará šelma, ktorá spôsobila
v roku 1949 terajší stav ožíva a chce niečo nové, čo by bolo pre nich teraz výhodnejšie. Keď som bol dekanom mesta Košice podarilo sa nám kňazom, ktorí pracujeme
spolu s našimi veriacimi pre dobro človeka a rodín, pre správny rozvoj života
v našom štáte a v našom meste, rozbehnúť duchovný život na sídliskách Košice- Terasa, Košice- Nad Jazerom, Košice- Furča, Košice- Podhradová, Košice- KVP, Košice- sídlisko Ťahanovce. My sme budovali a nie búrali. Mnohí pritom prišli o to najcennejšie, čo človek má, o zdravie. Cirkev tu na týchto sídliskách dnes pracuje pre
dobro mesta, národa a štátu.
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

2.3. (pondelok)

féria

3.3. (utorok)

féria

4.3. (streda)

féria

5.3. (štvrtok)

féria

6.3. (piatok)
7.3. (sobota)

1. piatok v mesiaci
sv. Perpetua a Fellicita,
mučenice

8.3. (nedeľa)

3. pôstna nedeľa

2. pôstna nedeľa
1. čítanie: Gn 22, 1-2. 9a-10-13. 15-18
Obeta nášho praotca Abraháma.
Ž 116, 10-19 Resp.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.
2. čítanie: Rim 8, 31b-34 Boh vlastného
Syna neušetril.
Evanjelium: Mk 9, 2-10 Toto je môj milovaný Syn.

OZNAMY
Tento týždeň je prvopiatkový. V Dóme sv. Alžbety spovedáme ako zvyčajne, ráno od
6.00—7.15 hod., počas dopoludnia od 9.00—11.30 hod. a večer od 17.00—18.30
hod.
Úmysly Apoštolátu modlitby:
Všeobecný: Aby sa všetci, čo pracujú vo vede a výskume, dávali do služby pre celostný rozvoj ľudskej osoby.
Evanjelizačný: Aby bol stále viac uznávaný osobitný prínos ženy pre život Cirkvi.
Úmysel KBS: Aby sme sa rozjímaním o utrpení a smrti Pána Ježiša a dobrou svätou
spoveďou čo najlepšie pripravili na slávenie Veľkej noci.
V pondelok 2. marca sa J. EX. Mons. Alojz Tkáč dožíva 81. narodenín. Z príležitosti
tohto životného jubilea vyprosujeme emeritnému arcibiskupovi na príhovor sv. Ondreja, sv. Alžbety a sv. Košických mučeníkov pevné zdravie a ochranu Božej Matky.
POZVÁNKY
Dóm sv. Alžbety
Na 3. pôstnu nedeľu bude sv. omšu o 9.00 hod. v Dóme sv. Alžbety celebrovať pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik. Táto sv. omša bude vysielaná Rádiom Slovensko.
V nedeľu 1. marca bude sv. omšu o 15.00 hod. v Dóme sv. Alžbety celebrovať prof.
Peter Zubko, ktorý v rámci homílie prednesie aj svoje 1. pôstne zamyslenie „Hľadajte
moju tvár“ (Žlm 27, 8). Pred sv. omšou o 14.45 hod. sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva a po sv. omši Vás pozývame na nedeľné vešpery.

Krížové cesty:
Streda: Uršulínky 16.30 - v maďarskom jazyku, seminárny kostol 15.45
Piatok: katedrála 17.15, Uršulínky 15.00, Seminárny kostol 15.55, Jezuiti 16.00,
Premonštráti 16.15 v maďarskom jazyku a 18.00 v slovenskom jazyku, kostol Krista
Kráľa 16.30, Dominikáni 16.45
Nedeľa: Kalvária 14.30
Farská púť do Sarospataku
V rámci duchovnej prípravy na slávenie Veľkej noci v našej farnosti organizujeme 21.
marca (sobota) farskú púť do rodiska patrónky našej farnosti sv. Alžbety, do Sárospataku. Deväť dní pred touto púťou sa budeme v Dóme sv. Alžbety pred sv. omšou
o 18.00 hod. spoločne modliť Deviatnik ku cti sv. Alžbety. V deň púte budeme spoločne sláviť sv. omšu, pozrieme si baziliku a k dispozícii budeme mať aj voľný čas na
spoznávanie mesta. Nahlásiť sa môžete najneskôr do 12. marca v sakristii Dómu
alebo v Uršulínskom kostole alebo na alzbetinlist@gmail.com. Odchod autobusu
bude v dopoludňajších hodinách. Cena bude ekonomicky nenáročná, presne ju určíme podľa počtu prihlásených pútnikov.
Potulky mestom: 7.- 8. marec: ŽENY A KOŠICE
Informačné centrum pozýva na potulku Ženy a Košice. V rámci hodinovej trasy navštívite aj Dóm sv. Alžbety. Dozviete sa príbehy nielen pozoruhodných rodáčiek, ale
aj o tých, ktoré sú vyobrazené na rôznych miestach centra. Predpredaj lístkov: Infocentrum oproti vchodu do Dómu na rohu Alžbetinej a Hlavnej. www.potulka.sk
Darovanie 2 % dane pre katedrálu sv. Alžbety
Milí priatelia, aj tento rok môže 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, keď tieto malé čiastky dáme všetci do spoločného. 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 kultúrnych a duchovných hodnôt,
akou je aj národná kultúrna pamiatka Dóm sv. Alžbety. Formuláre s návodom budú
k dispozícii v jednotlivých kostoloch našej farnosti. Chceme Vás poprosiť, aby ste
oslovili aj ľudí, ktorých poznáte, prípadne firmy a podnikateľov, nakoľko sa právo
venovania 2% vzťahuje aj na nich. Vyhlásenie je súčasťou tlačív daňového priznania
k dani z príjmov PO a FO. Za Vašu podporu ďakujeme. Kontaktné údaje: Občianske
združenie na záchranu Košickej katedrály, Hlavná 26, 040 01 Košice IČO:
35547413 Číslo účtu: 5821182/5200, OTP banka Slovensko, pobočka Košice Právna forma: občianske združenie.

