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Stretnutie

zdroj: internet

Ježiš sa v dnešnom evanjeliu dozvedel,
že jeho priateľ Lazár je vážne chorý. Napriek
tomu, že k nemu prechováva veľkú náklonnosť, neponáhľa sa za ním. Možno by sme
chceli posúriť Ježiša, ale my si máme dnes
uvedomiť, že u Ježiša sa nemusíme obávať nebezpečenstva, že On by sa oneskoril.
Ak sa nám zdá, že otáľa, tak to nie je preto,
žeby váhal, ale preto, že má pre nás pripravený omnoho väčší dar, o aký sme schopní prosiť. Z Božej perspektívy vyzerajú veci
úplne inak ako z našej. To, čo nám pripadá
ako nešťastie, to dokáže jeho láska premeniť na Božiu slávu. Môžeme očakávať viac?
Odložme preto všetku svoju netrpezlivosť
a neistotu a nahraďme ju dôverou. Neprehliadnime pritom skutočnosť, že Ježiš nemyslí len na toho, kto sa ocitol v núdzi.
Prejaví svoju milosrdnú moc i kvôli nám, aby
sme uverili.
Marta prichádza Ježišovi v ústrety. Túto
ženu bolestne zasiahla strata milovanej
osoby. Všimnime si, ako dôstojne znáša svoju bolesť. Je to ovocie lásky a dôvery, ktorú
prechováva k Pánovi. Srdce jej našepkáva,
že tam, kde príde Ježiš, nič nie je stratené.
V takýchto dušiach má Ježiš zvláštne zaľúbenie, pretože im môže zveriť svoje dôverné
tajomstvá. Zdá sa, že chvíle skúšky sú pre to
najvhodnejšie. Ak je duša i v takejto situácii schopná bezvýhradného vyznania viery,
pocíti a prežije podiel na radosti, ktorá je darom Boha za jej dôveru a oddanosť.
Takýto zážitok Ježišovej lásky pobáda
k apoštolátu. Marta sa ponáhľa domov, aby
svojej sestre sprostredkovala účasť na dôvernom stretnutí s Ježišom. Mária ihneď odchádza za Pánom.
Ježiš dôverne pozná Máriine slzy. Cítil
ich už pred časom nielen na svojich nohách,
ale i vo svojom srdci. Prišiel čas, aby na ne
odpovedal vlastnými slzami. Pokľaknime
s Máriou pred Bohom, ktorý plače. Hľa, ako
nás miluje! Teraz, keď vieme, že Ježiš plače
s nami, nemusíme sa hanbiť za svoje slzy.
Zbierajme jeho slzy, aby sme ich mohli uká-

zať všetkým, ktorí sa nechápavo pýtajú, ako
sa môže Boh pozerať na ľudské utrpenie. Vidíme tu na vlastné oči, že ho prežíva ďaleko
viac, ako tí, ktorých sa týka. Veríme tomu?
Aby mohol Ježiš vrátiť život, je potrebné
odvaliť kameň. Pri myšlienke na tých, ktorí
ho odstraňujú, si uvedomme, že balvanom,
ktorý nepreniknuteľne uzatvára ľudské srdce, je ťažoba pýchy, nedôvery a bezcitnosti.
Musí byť odstránený, lebo za ním sa skrýva mŕtvolný pach a rozklad. Inak by sme
nemohli vidieť Božiu slávu. Zmyslom všetkého, čo sa odohráva pri Lazárovom hrobe
a vôbec všade tam, kde sa dejú zázraky, je
zjaviť Božiu slávu. Ježiš predovšetkým ďakuje Otcovi, že mu pripravil túto príležitosť,
aby sme uverili, že Otec ho poslal. Skôr, ako
oslávi Otca svojím divom, oslavuje ho synovským vďakyvzdávaním. Ježiš nás učí, že
prosiť o zázrak znamená predovšetkým ďakovať. Ďakovná modlitba obsahuje pokoru,
úctu a dôveru, ktoré dokorán otvárajú brány
Božej všemohúcnosti: Otče, ďakujem ti, že si
ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí,
aby uverili, že si ma ty poslal.
Tešme sa so sestrami aj Lazárom z ich
radostného stretnutia, ktoré je odmenou za
ich vieru a lásku. Ale rozhliadnime sa okolo.
Napriek tomu, že znovuoživenie tela, ktoré
sa už rozkladalo, je očividné, predsa sa nájdu takí, čo neuverili. Ich kameň nebol odvalený. Kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je
jeho. Nemôže sa radovať z jeho darov ten,
kto ho odmieta.
Nebude to dlho trvať a opäť budeme
svedkami Ježišových sĺz. Bude plakať kvôli tým, ktorí nepoznali čas navštívenia, ktorí
mu stále nechcú dovoliť, aby otvoril ich hroby a vyviedol ich von. Nesmieme sa preto diviť, že stále sú medzi nami ľudia, ktorí
odmietajú prijať Božie znamenia. Sú našimi bratmi. Prosme za nich plačúceho Pána
s rovnakou vierou a láskou ako Marta a Mária a ďakujme Otcovi, že i na nich sa zjaví
jeho sláva.

Predveľkonočné spovedanie
Dóm sv. Alžbety

nedeľa 09.04.2017

14.00 - 18.00 hod.

Seminárny kostol

nedeľa 09.04.2017

14.00 - 17.00 hod.

Kostol Dominikáni

nedeľa 09.04.2017

14.30 - 17.00 hod.

Kostol Krista Kráľa

nedeľa 09.04.2017

14.00 - 16.00 hod.

Kostol Premonštráti
(maďarsky)

Veľký týždeň:
PO, UT, ST

15.00 - 18.00 hod.

Farnosť Podhradová

sobota 08.04.2017

16.00 - 18.00 hod.

Farnosť Košice - Terasa

sobota 08.04.2017

10.30 - 12.30 hod.
13.30 - 17.00 hod.

Farnosť Nad Jazerom

sobota 08.04.2017

09.00 - 12.00 hod.
13.30 - 15.30 hod.

Košice-Juh

nedeľa 09.04.2017

14.00 - 17.00 hod.

sobota 08.04.2017

09.30 - 11.00 hod.

nedeľa 09.04.2017

16.30 - 18.00 hod.

sobota 08.04.2017

09.00 - 12.00 hod.
13.30 - 15.00 hod.

nedeľa 09.04.2017
pondelok 10.04.2017

15.30 - 18.00 hod.
15.30 - 18.00 hod.

Farnosť KVP
Farnosť Furča
Farnosť Ťahanovce - sídl.

Detské okienko
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Odpoveď:
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Čaute deti! Opäť sme si na Vás pripravili niečo ťažšie, ale
veríme, že ste šikovné a zvládnete to. Vyriešte sudoku (doplňte čísla od 1 po 6 tak, aby sa každé číslo vyskytovalo v jednom
................................................... obdĺžniku, riadku a stĺpci iba raz). Z druhej mriežky vyberte
písmenká zodpovedajúce číslam v tmavých políčkach. Koho
vzkriesil Ježiš v dnešnom evanjeliu? Odpoveď sa dozviete
................................................... v tajničke. A nezabudnite ju buď poslať na detskeokno@gmail.com alebo vhodiť do škatule v Uršulínskom kostole.

Tvoj kontakt:

Farské oznamy
Spovedná služba
Koniec spovednej služby, ktorá je v katedrále každý pracovný deň od 9.00 - 11.30
bude 7.4.2017. Súpvednú službu obnovíme
po Veľkej noci 24.4.2017.
Sviatosť zmierenia a sviatosť pomazania chorých v kostole Uršulínok
Tradične vám ponúkame možnosť prijať sviatosť zmierenia a sviatosť pomazania
chorých, pre tých, ktorí túžia po Božom dotyku i skrze túto pomáhajúcu a uzdravujúcu sviatosť v kostole Uršulínok a to v piatok
7.4.2017. Sviatosť zmierenia začne od 14.45
hod. a sviatosť pomazania chorých sa bude
vysluhovať počas sv. omše o 15.45hod.
Nahlásenie spovedania chorých pred
veľkonočnými sviatkami
Už tradične Vám dávame do pozornosti možnosť vysluhovania sv. zmierenia pre
tých veriacich, ktorí sú imobilní alebo z vážnych dôvodov nemôžu prísť osobne na sv.
spoveď do kostola. Im je adresovaná ponuka prijať sv. zmierenia priamo vo svojom príbytku. Táto ponuka sa týka veriacich, ktorí
bývajú na území našej farnosti. Prosíme veriacich, resp. ich príbuzných, aby záujemcov o prijatie sv. zmierenia nahlásili v našej
farskej kancelárii na Hlavnej ulici č. 26 do 9.
apríla 2017 buď osobne alebo na tel. čísle:
055/622 15 55 v úradných hodinách alebo
mailom na adrese: domsvalzbety@gmail.
com. Žiadame Vás, aby ste nevolali na zaopatrovací mobil. Bližšie informácie o spôsobe a čase vysluhovania sv. zmierenia Vám
oznámime telefonicky najmenej deň pred
príchodom kňaza.
Nedeľná UPC omša v kaplnke nebude
V Nedeľu utrpenia Pána (9.4.2017)
sv.omsa o 10.00 v kaplnke sv.Michala nebude.
Stretnutie členov Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
V prvý piatok mesiaca apríl (7.4.) bude
v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
(u Jezuitov) od 8.00 hod. do 17.00 hod. možnosť poklony Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.
Stretnutie členov Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho z Košíc a okolia
sa uskutoční v piatok 7.4.2017 o 17.30 hod.
v kostole u Jezuitov, Komenského ul. č. 14.
pri krížovej ceste. Po nej bude následovať
sv. omša za členov Spoločenstva.
V sobotu 8.4.2017 sa u Jezuitov uskutoční pôstna duchovná obnova - so začiatkom
o 9.00 hod. pod vedením P. Petra Sabola SJ,

ktorá bude zakončená sv. omšou o 12.00
hod. za všetkých prítomných.
Všetkých srdečne pozýva spoločenstvo
NSJ.
Podporme projekt pre bezdomovcov
Charitný dom sv. Alžbety prosí o podporu pri hlasovaní za projekt “ Tvorivé dielne
pre ľudí bez domova“. Každý zákazník, ktorý
od 8. marca do 4. apríla, nakúpi v ktoromkoľvek obchode Tesco, dostane pri každom
nákupe 1 hlasovací žetón a vhodí ho do hlasovacieho boxu. Za projekt „Tvorivé dielne
pre ľudí bez domova“ je možné hlasovať len
v hypermarkete TESCO EXTRA na Trolejbusovej v Košiciach a v hypermarkete TESCO
Košice nad Jazerom. Víťazný projekt s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získa
podporu vo výške 1300 eur. Klienti útulku by
sa naučili vyrábať mydielka, čím by sa podporila ich sebarealizácia, rast pracovných
návykov a tiež by sa zmiernil ich hmotný
nedostatok.
Večer milosrdenstva - Dobrota
Katolícka komunita Emanuel Vás srdečne pozýva na večer milosrdenstva s témou
"Ovocie Ducha je dobrota... (Gal 5,22), ktorý sa uskutoční dňa 6. apríla 2017 o 19:30
v kostole Sv. Ondreja vo farnosti Košice Podhradová.
Denný stacionár pre seniorov
Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice - ponúka svoje služby v dennom stacionári Sv. Bazila Veľkého v Myslave. Prijímame
klientov aj s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, ktorí aktívne môžu tráviť čas
v spoločnosti iných seniorov. Klientom zabezpečujeme aj prepravnú službu.
Tel. č. 0911 711 363
Ponuka pútnických zájazdov
IZRAEL - letecký pútnický zájazd, v termíne: 14.5.2017 – 23.5.2017
RÍM - letecky pútnický zájazd v termíne:
30.5.2017 - 3.6.2017
O programoch sa informujte v:
CK TRINITY
Kováčska 28, 040 01 Košice
Tel/fax: 055/ 625 28 20

Liturgický prehľad na 5. pôstny týždeň
Deň

Liturgická spomienka

Liturgické čítania

Ne
02.04.

5. PÔSTNA NEDEĽA

Po
03.04.

Pondelok po 5. pôstnej nedeli

Ut
04.04.

Svätého Izidora, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

St
05.04.

Svätého Vincenta Ferrera, kňaza
spomienka

Št
06.04.

Štvrtok po 5. pôstnej nedeli

Pi
07.04.

Svätého Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza
Prvý piatok mesiaca
spomienka
Pomazanie chorých u Uršulínok - 15.45hod.

So
08.04.

Sobota po 5. pôstnej nedeli

Ne
09.04.

KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Č1: Ez 37, 12b-14
Ž: Ž 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8
Č2: Rim 8, 8-11
Ev: Jn 11, 1-45
Č1: Dan 13, 41c-62
Ž: Ž 23, 1-3. 4. 5. 6
Ev: Jn 8, 1-11
Č1: Nm 21, 4-9
Ž: Ž 102, 2-3. 16-18. 19-21
Ev: Jn 8, 21-30
Č1: Dan 3, 14-20. 91-92. 95
Ž: Dan 3, 52. 52. 53. 54. 55. 56
Ev: Jn 8, 31-42
Č1: Gn 17, 3-9
Ž: Ž 105, 4-5. 6-7. 8-9
Ev: Jn 8, 51-59
Č1: Jer 20, 10-13
Ž: Ž 18, 2b-3a. 3b-4. 5-6. 7
Ev: Jn 10, 31-42
Č1: Ez 37, 21-28
Ž: Jer 31, 10. 11-12b. 13
Ev: Jn 11, 45-57
Č1: Iz 50, 4-7
Ž: Ž 22, 8-9. 17-24
Č2: Flp 2, 6-11
Ev: Mt 26, 14 – 27, 66

Začal ďalší ročník projektu "9 mesiacov za život"
www.9mesiacovzazivot.sk

Milý priateľ,
25. marca 2017 sa začne druhý ročník celoslovenskej kampane 9 mesiacov za život.
V minulom roku sa zapojilo 1200 dobrovoľníkov na 50 miestach. Pokojnou prítomnosťou
a modlitbou zviditeľňovali dieťa ako najdrahší dar a hodnotu, ktorú treba zo všetkých síl
chrániť. Úsilie a modlitby boli korunované
veľkou radosťou, že štyri zdravotné zariadenie prestali ponúkať interrupcie.

Náš druhý ročník bude prebiehať na pozadí 60. výročia legalizácie interrupcií v Československu. Chceme upriamiť pozornosť na
odvrátenú stranu a tragicky dosah týchto
udalostí: Už 60 rokov... nie každému je dopriate narodiť sa. Naša iniciatíva chce byť
obhajobou najbezbrannejších: DOPRAJME
KAŽDÉMU NARODIŤ SA!
Veľké hodnoty si zaslúžia veľkú mobilizáciu. Naši najmenší a najslabší si zaslúžia
našu pozornosť a pomoc.
Nájdite si najbližšie miesto misie a zapojte sa osobne alebo ako skupina.
Podporte nás. V roku 2016 sme distribuovali 300 000 letákov s linkami konkrétnej
pomoci. V tom chceme pokračovať. Vaše
príspevky využijeme na materiálnu podporu projektu - výroba informačných a propagačných materiálov o linkách konkrétnej
pomoci, o zodpovednom rodičovstve a úcte
k životu.
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