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05/19 – 10.02.2019

11. február – Svetový deň chorých
Lurdy. Miesto spojené so zjavením Panny Márie. Miesto navštevované mnohými
pútnikmi a chorými. Prichádzajú v nádeji, že mnohé z ich
modlitieb budú práve na tomto mieste
vypočuté. Ponárajú
sa do vody vyvierajúcej, z onoho na
počiatku
malého
pramienka blatistej vody, ktorý prikázala Božia Matka
vyhĺbiť
neďaleko
miesta zjavenia sv.
Bernadete. A potom
prvý zázrak uzdravenia. Koľko ďalších
takýchto zázrakov
sa tu potom udialo.
Toto miesto sa stalo
akýmsi symbolom
mnohých chorých
a trpiacich, ktorí tak
túžia po uzdravení.
Choroba a utrpenie s ním spojené je súčasťou ľudských
dejín. Človek sa mu ťažko podriaďuje
a neustále s ním zápasí. Cíti, že je čímsi,
čo odporuje túžbe človeka po šťastí. Akosi odmieta veriť, že je len súčasťou akejsi
evolučnej teórie, ktorú určuje príroda a jej
výber. A tak od nepamäti človek hľadá
prostriedok k večnému zdraviu a šťastiu,
ktorý by ho urobil imúnnym voči všetkých
chorobám a utrpeniam.
Teraz by mohlo zaznieť: „a tak Boh prichádza v Kristovi, aby uzdravoval a kriesil
mŕtvych, a vo svojom čase posiela v dejinách Cirkvi Pannu Máriu, aby uzdravoval
chorých. Veď práve to tiež prikazuje konať
svojim učeníkom.“ No chorých tu máme
stále, mohla by byť odpoveď oponentov.
Či nie je dosť silná viera tých, ktorí majú
uzdravovať? Alebo je malá viera tých, ktorí túžia byť uzdravení? A kde sú tí, ktorí

text: Chryzostom Kryštof, OP
foto: internet

boli uzdravení za Kristových čias, či neskôr
práve v Lurdoch? Nie, nechcem tu vyvolávať polemiky. Chcem len poukázať na to,

že onen cieľ každého uzdravenia je trochu
ďalej, než len v návrate životných funkcií
k prvotnému poriadku. Zažiť silu uzdravenia Božieho, znamenalo aj v Kristovej
dobe predovšetkým posilnenie viery a dôvery v dobrotivosť Boha v osobnom živote. Umenšenie onoho pocitu strachu, ktorý
človeka zachváti vo chvíli, keď si uvedomí svoju pozemskú konečnosť. Uistenie,
že i napriek našej ľudskej konečnosti tu na
tomto svete, je tu povolanie k oveľa vznešenejšiemu životu. A nakoniec istotu, že
Boh nás v chorobe neopúšťa, ale na nás
pamätá.
Preto, keď sa v týchto dňoch budeme
modliť za všetkých chorých a trpiacich,
vyprosujme im posilu uveriť v túto dobrotivosť Božiu, a staňme sa aj sami svojimi
skutkami milosrdenstva, poslami a predĺženým božími rukami tohto Božieho
uzdravenia pre chorých.

Farské oznamy
4. semestrálny program Spoločenstva
Ladislava Hanusa (SLH)
Formačno - akademický program pre
študentov a mladých pracujúcich ponúka
možnosť sponznať viac svoju vieru v diskusiách o dôležitých cirkevných textoch ako
aj o aktuálnych spoločenských výzvach.
Prihlásiť sa dá do 10.2.2019. Viac info na
www.slh.sk príp. na facebooku spoločenstva.
Domov Srdca
Bratia dominikáni vás pozývajú v utorok 12.2. o 18:30 do Veritasu, kde sr. Mélanie (USA) predstaví dobrovoľnícky projekt
s názvom "Domov srdca", ktorý je určený dobrovoľníkom, ktorí by istý čas 14-24
mesiacov radi kráčali bok po boku s tými,
ktorých život je naplnený trápením a prostredníctvom vytvárania osobných vzťahov
a to aj v krajinách tretieho sveta. Bližšie informácie na www.heartshomeusa.org
Valentínske divadelné predstavenie Manon Lescaut
Milí priaznivci divadla a kultúry,
v predvečer sviatku sv. Valentína 13.2. 2019
o 18.30 Vás pozývame na ďalšie divadelné predstavenie do Veritasu (Dominikánske námestie 8). Insenáciu Manon Lescaut,
ktorá predstavuje pútavý osud mladej
devy naštudovala s konzervatoristami p.
profesorka M. Vilhanová.Vstupné na predstavenie je dobrovoľné.
Cyklus Okná - okno do umenia baroka
Vo štvrtok 14.2. o 18:30 h. budeme vo
Veritase v Košiciach opäť otvárať okná
do duchovného pozadia umenia Európy. Tentokrát bude témou stretnutia baroko v umení. Rozprávanie odborníkov
bude spestrené ukážkami umeleckých diel
z tohto obdobia. Všetci ste srdečne pozvaní.
7 pilierov dobrého manželstva
Workshop je určený manželom, partnerom, snúbencom, zaľúbencom či všetkým ostatným, ktorých zaujíma téma
partnerských vzťahov. Povedú ho odborníci v oblasti manželstva a vzťahov, ktorí
pripravili hru DUET. Budú hovoriť o siedmich najdôležitejších manželských zručnostiach, ktoré sú ťažiskové pre dlhodobý
uspokojivý partnerský vzťah a prinesú tipy,
ako je možné tieto zručnosti vo vzťahu
rozvíjať. Teóriu bude možné overiť si priamo v praxi cez zaujímavé aktivity. V rámci

DUET Tour bude tiež možné zakúpiť si prémiové vydanie hry DUET s prekvapením.
DOD na Strednej zdravotníckej škole
sv. Alžbety
14. februára 2019 od 8:00 do 15:00
hod., v prípade záujmu sa Vám budeme
venovať aj po 15:00 hod.
Čo sa dozviete?
+ informácie o podmienkach prijatia
žiakov ZŠ do prvého ročníka
+ v novom odbore PRAKTICKÁ SESTRA,
+ informácie o dennom vyššom odbornom štúdiu v odbore DIPLOMOVANÁ
VŠEOBECNÁ SESTRA pre absolventov
stredných škôl,
+ informácie o štúdiu popri zamestnaní
v novom odbore PRAKTICKÁ SESTRA,
+ informácie o učebnom odbore SANITÁR popri zamestnaní.

Liturgický prehľad na 5. týždeň cez rok "C"
Deň

Liturgická spomienka

Liturgické čítania

Ne
10.02.

5. nedeľa v Cezročnom období

Č1: Iz 6, 1-2a. 3-8
Ž: Ž 138, 1-2a. 2b-3. 4-5. 7c-8
Č2: 1 Kor 15, 1-11
Ev: Lk 5, 1-11

Po
11.02.

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
ľub. spomienka
Svetový deň chorých

Č1: Gn 1, 1-19
Ž: Ž 104, 1-2 5-6. 10+12. 24+35
Ev: Mk 6, 53-56

Ut
12.02.

Utorok 5. týždňa v Cezročnom období

Č1: Gn 1, 20 – 2, 4a
Ž: Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9
Ev: Mk 7, 1-13

St
13.02.

Streda 5. týždňa v Cezročnom období

Č1: Gn 2, 4b-9. 15-17
Ž: Ž 104, 1-2a. 27-28. 29b-30
Ev: Mk 7, 14-23

Št
14.02.

Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období

Č1: Gn 2, 18-25
Ž: Ž 128, 1-2. 3. 4-5
Ev: Mk 7, 24-30

Pi
15.02.

Piatok 5. týždňa v Cezročnom období

Č1: Gn 3, 1-8
Ž: Ž 32, 1-2. 5. 6. 7
Ev: Mk 7, 31-37

So
16.02.

Sobota 5. týždňa v Cezročnom období

Č1: Gn 3, 9-24
Ž: Ž 90, 2. 3-4. 5-6. 12-13
Ev: Mk 8, 1-10

Ne
17.02.

6. nedeľa v Cezročnom období

Č1: Jer 17, 5-8
Ž: Ž 1, 1-2. 3. 4+6
Č2: 1 Kor 15, 12. 16-20
Ev: Lk 6, 17. 20-26

Detské okienko

Lk 5, 1-11

Čaute všetci! Dnes sa dočítame, ako
Ježiš spravil z obyčajných rybárov neobyčajných, povolal ich, aby boli rybármi ľudí. Pospájajte všetky bodky
a dokončite obrázok. Nezabudnite do
siete dokresliť ďalšie rybičky.
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