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Vyznaj Krista

zdroj: internet

Určite vám, rodičom, dobre padne, keď
na rodičovskom združení učitelia pochvália
vaše dieťa a povedia o ňom, že sa dobre učí,
dáva na vyučovaní pozor a slušne sa správa.
A doslova ste v „siedmom nebi“, keď učiteľ
povie, že keby všetky deti boli také, nemal
by na hodinách problémy. Vtedy si uvedomíte, že tým vlastne chváli aj vás, že dieťa dobre vychovávate a ono vám robí dobré
meno.
Dnešné evanjelium má na nás podobnú požiadavku. Chce, aby sme Ježišovi robili dobré meno. On sám to vyjadril týmito
slovami: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi; aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je
na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred
ľuďmi; aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.
Nezdajú sa nám tieto slová čudné? Veď
na inom mieste Ježiš hovorí: Keď sa ty ideš
modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou
dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je
v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on
vidí aj v skrytosti. Keď sa ty postíš, pomaž si
hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že
sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti.
A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Máme tieto Ježišove slová vari chápať
tak, že si protirečí?
Ak chceme nájsť odpoveď, poraďme si
pohľadom na mincu. Naše náboženstvo je
ako minca, ktorá má dve strany – vnútornú
a vonkajšiu. Vnútorná nám hovorí, že človek sa naozaj najlepšie modlí a postí v tichu
a samote. Vonkajšia nás zasa zaväzuje, aby
sme svoje náboženstvo nežili len pre seba,
ale aj pre iných. Chce, aby naša viera nebola chudorľavá a slabá, ale naopak, aby sa
podobala víchru, ktorý by aj iných strhával
za Kristom. Tu si Ježiš vôbec neprotirečí, ale
prikazuje nám, aby sme si osvojili obe skutočnosti.
Taký bol aj jeho život. Spomeňme si, ako
sa na púšti 40 dní a nocí postil a modlil, ako
často krát v noci vyšiel na horu alebo sa preplavil na druhý breh jazera a tam sa modlil.
Tým dokázal, že najlepší zážitok stretnutia

sa s Otcom je v samote. Ale spomeňme si
aj na to, ako prechádzal cez mestá a dediny
a vyučoval ľudí, pričom ani najmenší úspech
nepripisoval sebe, ale Otcovi. Sám hovoril:
Skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma
poslal Otec. Z jeho slov jasne vyplýva, že Otcovi robil dobré meno.
Z Ježišovho správania nám plynú tri pokyny:
– Modli sa v skrytosti!
– Posti sa v skrytosti!
– Choď medzi ľudí a rob dobré meno nebeskému Otcovi!
Ako sa mi darí plniť Ježišove pokyny?
Modlievam sa pravidelne? Postím sa? Nehanbím sa za vieru? Dokážem sa verejne
priznať ku Kristovi? Nerobím mu hanbu svojím životom?
Bola sobota, neskorá noc a kňaz sa
chystal na nedeľný príhovor. Odrazu ktosi
zaklopal na dvere. Kto je? – spýtal sa. Nič.
Bolo ticho. No, kto tam je? – a opäť bolo ticho. Kňaz so strachom otvoril. Pred dverami stál muž, v ruke držal lano… Vidím, že sa
tu svieti – nesmelo začal hovoriť, prišiel som
vám povedať, že som zúfalý a idem sa obesiť. Kňaz ho pozval dnu. Sedeli a prerozprávali celú noc. Nad ránom muž povedal: Pán
farár, počul som o vás samé chvály. Viete, ja
do kostola nechodím, ale moja stará matka áno. Ona mi rozprávala, aký ste zbožný
a príjemný človek. A mala pravdu. Prosím
vás o spoveď.
Náboženstvo je ako minca, ktorá má dve
strany. Sem patrí modlitba v samote, ako aj
verejné vyznanie Krista. Keby kňaz nebol
v samote čerpal silu z modlitby, nedokázal
by byť príkladom pre svojich veriacich. jeho
„dobíjanie sa“ modlitbou, prinieslo úspech.
Zachránil život muža a jeho dušu získal pre
Boha.
Aj my vyhľadávajme samotu, kde by
sme sa modlili a postili. Čerpajme tam silu,
aby sme potom medzi ľuďmi dokázali robiť
dobré meno nášmu nebeskému Otcovi.

Ďakujeme a vítame
Začiatok mesiaca júl je nielen
počiatkom letných prázdnin, dovoleniek a oddychu, ale i časom
kedy z farností odchádzajú a do
farností prichádzajú kňazi.
V tomto roku sa v našej farnosti lúčime s dvoma kňazmi,
ktorí tu pôsobili ako kapláni. Jedným je Vdp. Slavomír Engel, ktorý
v našej farnosti pôsobil päť rokov.
Tým druhým je Vdp. Ladislav Jeremiáš, ktorý v našej farnosti strávil jeden a pol roka. Za ich
službu v Kristovej vinici im chceme v mene celej farnosti vysloviť
úprimné Pán Boh zaplať a do nového pôsobiska im vyprosujeme,
aby v sile Ducha Svätého stále počuli Kristov hlas: "Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské
kráľovstvo." Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“
Zároveň chceme v našej farnosti privítať nových dvoch kňazov, ktorí od prvého júla prichádzajú. Vdp. Peter Kassaj a Vdp. Roman Haško do našej farnosti z poverenia otca arcibiskupa prichádzajú ako kapláni. Prajeme im Božie požehnanie, množstvo síl a nech sa v našom
spoločenstve cítia prijatí do kruhu farskej rodiny.

Detské okienko
Mt 10, 26 - 33
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Ahojte!
Dnes sa dozvedáme, že
Náš Pán Ježiš vidí aj v skrytosti. Medzi týmito dvoma
obrázkami sa nachádza 8
rozdielov. Dokážete ich nájsť
všetky?
Prajeme vám príjemné
prázdniny, aby ste cez nich
nemali prázdny čas, ale čas
plný hier, zábavy, radosti
a hlavne dobroty.

Farské oznamy
Sv. omše počas prikázaného sviatku sv.
Petra a Pavla, apoštolov v našej farnosti:
Dóm sv. Alžbety: 6.00, 7.00, 8.00, 11.30,
15.00, 18.00
Uršulínky:
8.00, 15.45
Krista Kráľa:
16.00
Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca
(Cent sv. Petra)
Dnes sa uskutoční pravidelná zbierka
pod názvom Dobročinné diela Sv. Otca (Cent
sv. Petra), ktorou Sv. Otec František podporuje potrebné akcie na celom svete.
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Sv. omše na slávnosť sv. Cyrila a Metoda
5.7.2016 slávime slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Keďže je tento deň aj dňom pracovného
pokoja sv. omše v našej farnosti budú ako
v nedeľu.
Zmena časov sv. omší na Geriatrii sv.
Lukáša
Počas letných prázdnin prichádza k zmene časov sv. omší v kaplnke Geriatrického
centra sv. Lukáša. Sv. omše budú nasledovne:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

6:15
6:15
6:15
16:00
16:00
17:00
10:00

Sv. omše v kaplnke u Sociálnych sestier
na Masarykovej ulici
Počas mesiaca júl nebudú sv. omše
v kaplnke u Sociálnych sestier na Masarykovej ulici z dôvodu rekonštrukcie kaplnky.
Pacifický chlapčenský zbor z Kalifornie
bude koncertovať v Dóme sv. Alžbety
V pondelok 17. júla 2017 o 19.00 hod.
bude koncert v Dóme sv. Alžbety a bude pre

návštevníkov zadarmo. Pacifický chlapčenský zbor je držiteľom slávneho amerického
ocenenia Grammy Award za jeden z najlepších mládežníckych zborov v Amerike v oblasti sakrálnej hudby.
Mladifest z UPC Košice
Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach organizuje v tomto roku púť do
Medžugoria na Mladifest - festival mladých,
ktorý prebieha každý rok na tomto pútnickom mieste.
Dátum púte je: 30.7. - 7.8. 2017. Cena:
190,- eur.
V cene je ubytovanie v Medžugorí (6x),
obed (5x) počas festivalu, cestovné poistenie, tlmočenie, cestovné. Nahlásiť sa je
potrebné cez formulár na: www.upcke.sk/
medzugorie.
Ponuka letnej dovolenky v Tatrách
Milosrdné sestry Sv. kríža z Charitného
domu v Dolnom Smokovci ponúkajú možnosť letnej dovolenky v Tatrách v nasledujúcich termínoch:
júl
august
3.7. - 8.7. 2017
6.8. - 12.8. 2017
9.7 - 15.7. 2017
13.8. - 19.8. 2017
16.7. - 22.7. 2017
20.8. - 26.8. 2017
23.7 - 29.7. 2017
27.8. - 3.9. 2017
30.7. - 5.8. 2017
Plná penzia: 23€; dieťa do 10 rokov: 20,50€
Polpenzia: 18€; dieťa do 10 rokov: 16,50€
Kontakt:
Tel: 052/44 22 630
mobil: 0905 918 664
e-mail: info@charitatatry.sk
www.charitatatry.sk
Alžbetin list
Počas letých prázdnin je zvykom, že náš
týždenník nevychádza. V mene redakčnej
rady a celého farského úradu vám prajeme
príjemný a požehnaný čas letných prázdnin
a dovoleniek a vyprosujeme vám hojnosť
zdravia, Božie požehnanie a ochranu Panny
Márie.

Ponuka jednodenných detských výletov počas prázdnin
Spoločenstvo pôsobiace pri detských omšiach v kostole uršulínok pozýva na jednodenné výlety plné radosti, zábavy, poznávania i hier:
17.7.2017 - (pondelok) - Prešov a okolie
28.8.2017 - (pondelok) - Jusková Voľa
Viac informácii o výletoch a prihlášky získate v kostole uršulínok v sakristii alebo na
vrátnici sestier uršulínok.

Liturgický prehľad na 12. týždeň v období cez rok
Deň

Liturgická spomienka

Liturgické čítania

Ne
25.06.

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po
26.06.

Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období

Ut
27.06.

Svätého Cyrila Alexandrijského,
biskupa a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka

St
28.06.

Svätého Ireneja, biskupa a mučeníka
spomienka

Št
29.06.

SVÄTÝCH PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
PRIKÁZANÝ SVIATOK

Pi
30.06.

Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme
ľub. spomienka

So
01.07.

Sobota 12. týždňa v Cezročnom období

Ne
02.07.

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Č1: Jer 20, 10-13
Ž: Ž 69, 8-10. 14+17. 33-35
Č2: Rim 5, 12-15
Ev: Mt 10, 26-33
Č1: Gn 12, 1-9
Ž: Ž 33, 12-13. 18-19. 20+22
Ev: Mt 7, 1-5
Č1: Gn 13, 2. 5-18
Ž: Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5
Ev: Mt 7, 6. 12-14
Č1: Gn 15, 1-12. 17-18
Ž: Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
Ev: Mt 7, 15-20
Č1: Sk 12, 1-11
Ž: Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
Č2: 2 Tim 4, 6-8. 17-18
Ev: Mt 16, 13-19
Č1: Gn 17, 1. 4-5. 9-10. 15-22
Ž: Ž 128, 1-2. 3. 4-5
Ev: Mt 8, 1-4
Č1: Gn 18, 1-15
Ž: Lk 1, 46-55
Ev: Mt 8, 5-17
Č1: 2 Kr 4, 8-12a. 14-16a
Ž: Ž 89, 2-3. 16-17. 18-19
Č2: Rim 6, 3-4. 8-11
Ev: Mt 10, 37-42

Škola snúbencov – termíny – júl a august 2017
Ponúkame vám nové termíny predmanželských náuk pod názvom "Škola rodiny", ktoré
organizujeme v našej farnosti. Je potrebné absolvovať všetky témy prípravy na manželstvo.
Z termínov si môžete ľubovoľne vyberať podľa vašich možností. Témy Inštitútu rodiny je potrebné absolvovať v jednom cykle (tzn. Inštitút rodiny 1 až 3 v danom poradí buď v mesiaci
júl alebo august). Všetky kurzy sa konajú vo farskej budove (Hlavná 26) na prvom poschodí v náukovej miestnosti. Viac informácii získate vo farskej kancelárii v úradných hodinách.
Deň:
Čas:

streda
19:00

streda
19:00

streda
19:00

utorok
19:00

utorok
19:00

utorok
19:00

Téma:

Prikázania

Vierouka

Sviatosti
a obrad

Inštitút
rodiny 1

Inštitút
rodiny 2

Inštitút
rodiny 3

júl

5.7.2017

12.7.2017

19.7.2017

4.7.2017

11.7.2017

18.7.2017

august

30.8.2017

23.8.2017

16.8.2017

1.8.2017

8.8.2017

15.8.2017
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