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Pôst
Prípravným obdobím pred Veľkou
nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve,
ale aj v iných náboženstvách. V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv.
Popolcovou stredou. Je to streda v
siedmom týždni pred Veľkou nocou.
Tento rok pripadá na 26. februára.
V tento deň, ktorý je dňom prísneho
pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz alebo diakon robí popolom znak kríža na čelách veriacich
so slovami: „Pamätaj, že prach si a
na prach sa obrátiš“, alebo „Kajajte
sa a verte v evanjelium!“. Tento úkon
zároveň vysvetľuje rozdiel medzi prísnym pôstom tento deň a prísnym
pôstom na Veľký piatok.
Prvý je pôstom pokánia za spáchané hriechy („zhrešil som, ani jesť
nechcem, kým to nedám do poriadku“). Druhý je pôstom, ktorý spomína
Pán Ježiš: „No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť“
(Mt 9, 9). Obrad sypania popola na
hlavu v prvý pôstny deň sa praktizoval
už od 8. storočia. Pôvodne to bol
obrad vyhradený len pre veľkých a
verejných hriešnikov, ktorí v tento deň začínali svoju cestu pokánia. Vstupovali do
chrámu bosí, zaodetí vrecovinou a sypali
si na hlavu popol. Neskôr podobným spôsobom začínali svoje pokánie nielen verejní
kajúcnici, ale aj ostatní veriaci a sypanie
popola na hlavu sa stalo všeobecným symbolom rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia. V 10. a 11. storočí bol už tento obrad
udomácnený v mnohých oblastiach západnej Európy. Koncil v Benevente v roku 1091
ho zaviedol pre celú Cirkev, pričom sypanie
popola na hlavu sa nahradilo značením
na čelo. Tento obrad sa kedysi konal na
Prvú pôstnu nedeľu – tou totiž aj skutočne
40-dňové Pôstne obdobie začínalo. No neskôr sa ujalo tvrdenie, že nedele, ktoré nie
sú dňami pôstu, sa do 40 dní pokánia

nepočítajú. A zároveň sa k tomuto obdobiu
pripojili (nelogicky) aj prvé dva dni Veľkonočného trojdnia. Jednoduchá matematika tak viedla k posunutiu začiatku
Pôstneho obdobia o 4 dni na Popolcovú
stredu. Liturgická reforma zavŕšená II. vatikánskym koncilom tieto anomálie odstránila – teda obnovila Veľkonočné
trojdnie ako samostatné liturgické obdobie
(najdôležitejšie, nazývané tiež nedeľa
nedieľ), ale Popolcovú stredu ponechala.
Preto dnes máme 44-dňové Pôstne obdobie. Pričom všetky nedele sú jeho súčasťou
(samotný ich názov to hovorí), ale nie sú
dňami pôstu. Rovnako ako nie sú dňami
pôstu aj obe slávnosti, ktoré v Pôstnom
období slávime – Zvestovanie Pána a sv.
Jozefa (ak sa nepresúvajú).

Farské oznamy
Fašiangová adorácia
V pondelok a utorok pred popolcovoustredou, vás pozývame na celodennú fašiangovú
adoráciu
do
katedrály.
Najsvätejšia sviatosť bude vystavená k poklone od 7.30 ráno do večernej sv. omše.
Sv. omše na Popolcovú stredu
Dóm sv. Alžbety: 6.00, 7.00, 8.00, 11.30,
15.00, 18.00
Uršulínky: 8.00, 15.45
Krista Kráľa: 7.00, 17.00 (s prvoprĳímajúcimi)
Charita: 14.30
Sv. omša na Popolcovú stredu pre anglicky hovoriacich
Na Popolcovú stredu 26.02.2020 sa v
kaplnke sv. Michala uskutoční sv. omša v
anglickom jazyku o 17.00 hod.
Krížové cesty v katedrále
K pôstnemu obdobiu neodmysliteľne
patria krížové cesty, ktorými si ľudia pripomínajú udalosti utrpenia Božieho Syna.
V našej katedrále budú krížové cesty každý
piatok o 17.15 hod.
Zbierka na charitu
Na budúcu nedeľu sa koná pravidelná
jarná zbierka na Charitu. Úprimné Pán
Boh zaplať za vašu lásku a štedrosť.
Požehnanie viacdetných rodín
Tri a viac detí sú darom pre ich rodičov.
Zároveň je to dar, ktorý títo rodičia dávajú
celej spoločnosti. Preto pri najbližšej sv.
omši za život – štvrtok, 27. februára 2020
– chceme upriamiť pozornosť na prínos
viacdetných rodín. Program v jezuitskom
kostole začne o 16∶30. Najprv sa nám krátkym svedectvom prihovoria mnohodetní
manželia Marián a Jarka Mikovi. Následne
bude sv. omšu celebrovať o. Pavol Hudák,
ktorý so svojím piatimi súrodencami vyrastal vo viacdetnej rodine. Na záver kňazi
v osobitnom obrade požehnajú viacdetné
rodiny.
Kráčajte Pôstnym obdobím s CSBBS
V rámci Roka Božieho slova sme na
tohtoročné Pôstne obdobie pripravili v
spolupráci s niektorými farnosťami Košickej
arcidiecézy sériu biblických prednášok.
Ich témy sú:
Čo je biblia a čo od nej očakávať
(Matúš Imrich)
Žalm 22: Ježišov nárek z kríža a modlitba
chvály

(Róbert Lapko)
Ježišov pohreb v evanjeliách
(Lukáš Durkaj)
Vzkriesenie Lazára
(Juraj Feník)
Prednášky sa budú konať:
v pondelky (9., 16., 23., 30. marca) v
Rímskokatolíckom kostole Svätej Rodiny v
Košiciach (Sídlisko Dargovských Hrdinov
– Furča),
v utorky (10., 17., 24. a 31. marca) vo
Vranove nad Topľou, v kultúrnom dome
vedľa baziliky,
a v stredy (11., 18., 25. marca a 1. apríla)
v Bardejove, v kaplnke Božieho milosrdenstva (Družba).
Začiatok je vždy o 19∶00. Viac info
získate na rlapko@gmail.com. Tešíme sa
na vás pri spoločnom stretnutí nad Božím
slovom!

Pomoc osobám zraneným umelým potratom
Dávame do pozornosti dve víkendové
akcie na pomoc osobám zranených umelým potratom (mama, otec, súrodenec,
zdravotník...). Často sa stáva, že hoci Boh
ponúka odpustenie, človek má ťažkosť
prĳať odpustenie. Inokedy je bolesť spôsobená vedomím straty blízkej osoby bez
vlastného pričinenia. Tieto duchovné obnovy sú vytvorené tak, aby jemný spôsobom
viedli človeka k plnosti zmierenia a obnovy
vzťahov.
I. Ráchelina vinica - od 24. do 26. apríla
2020 v Trenčianskom kraji.
II. Milujúca náruč - od 29. do 31. mája
2020 v Smižanoch.
Obidve akcie sú vhodné aj pre rodičov
spontánne potratených detí. Kontakt k registrácii http://detike.eu/
Prihláška do kňazského seminára
Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže
sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach. Zároveň je potrebné prihlásiť sa na
štúdium katolíckej teológie na Teologickej
fakulte Katolíckej univerzity.
Termín podania prihlášky v prípade
kandidátov kňazstva je do 31. marca 2020.
Prĳímacie pohovory do Kňazského
seminára pozostávajú z troch častí: psychologické testy / samostatný pohovor pre
prĳatie do kňazského seminára / prĳímacie
skúšky na Teologickú fakultu. Kritéria prĳatia: prospech na strednej škole: max. 20
bodov / písomný test: max. 80 bodov /
písomná práca: max. 20 bodov / ústny
pohovor: max. 20 bodov.
Viac na www.kske.sk

Liturgický prehľad na 7. týždeň cez rok
Deň

Liturgická spomienka

Liturgické čítania

Ne
23.02.

7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Č1: Lv 19, 1-2. 17-18
Ž: Ž 103, 1-2. 3-4. 8+10. 12-13
Č2: 1 Kor 3, 16-23
Ev: Mt 5, 38-48

Po
24.02.

Pondelok 7. týždňa v Cezročnom období

Č1: Jak 3, 13-18
Ž: Ž 19, 8. 9. 10. 15
Ev: Mk 9, 14-29

Ut
25.02.

Utorok 7. týždňa v Cezročnom období

Č1: Jak 4, 1-10
Ž: Ž 55, 7-8. 9-10a. 10b-11. 23
Ev: Mk 9, 30-37

St
26.02.

POPOLCOVÁ STREDA
Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
Je deň pokánia v celej Cirkvi.

Č1: Joel 2, 12-18
Ž: Ž 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17
Č2: 2 Kor 5, 20 – 6, 2
Ev: Mt 6, 1-6. 16-18

Št
27.02.

Štvrtok po Popolcovej strede

Č1: Dt 30, 15-20
Ž: Ž 1, 1-2. 3. 4+6
Ev: Lk 9, 22-25

Pi
28.02.

Piatok po Popolcovej strede

Č1: Iz 58, 1-9b
Ž: Ž 51, 3-4. 5-6a. 18-19
Ev: Mt 9, 14-15

So
29.02.

Sobota po Popolcovej strede

Č1: Iz 58, 9c-14
Ž: Ž 86, 1-2. 3-4. 5-6
Ev: Lk 5, 27-32

Ne
01.03.

1. PÔSTNA NEDEĽA

Č1: Gn 2, 7-9; 3, 1-7a
Ž: Ž 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17
Č2:Rim 5, 12-19
Ev: Mt 4, 1-11

Detské okienko
Čaute! V dnešnom evanjeliu
Ježiš hovorí, že máme milovať aj
našich nepriateľov a modliť sa za
tých, čo nám robia zle. Pokúste
sa do štvorca nakresliť, čo môže
byť príkladom lásky k nepriateľom.
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