Dobrovoľný príspevok na vydávanie: 0,07€

13/19 – 07.04.2019

Milosrdenstvo

text: Pavol Vandžura, kaplán

Dnešné evanjelium nám predstavuje
Ježiša celkom ináč. Predstavuje nám ho
ako najväčšie milosrdenstvo. Žene pristihnutej pri cudzoložstve povie: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!
Mohlo by sa zdať, že tiché správanie
Ježiša, keď prstom píše na zem, nič neznamená. Uvedomme si veľmi vážnu vec.
V jeho tvári by sme iste mohli vidieť bolesť. Čo vyjadril apoštol v slovách: „Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad
všetkými zmiloval“ (Rim 11,32). To, že nikto neodsúdil hriešnu ženu, netreba chápať
v súvislosti so slovami Pána Ježiša: „Kto
z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej
kameň“ (Jn 8,7), ale v súvislosti so slovami:
„Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš“ (Jn 8,11)! Ježiš totiž trpel za všetkých,
aby všetkým získal odpustenie a z tej príčiny nikto už nemôže odsúdiť druhého pred
Bohom.
Sme slabí ľudia. Keď však v pokore vyznávame svoje hriechy, keď prebúdzame
vo svojom srdci bolesť nad svojimi hriechmi, ale aj iných, môžeme očakávať od
svojho Boha milosrdenstvo.
Bol jeden, nie silne veriaci človek, ktorý sa pravidelne spovedal u svojho farára.
Jeho vyznania, sám o nich povedal, bolo
možné prirovnať pokazenej platni. Stále
sa opakovali tie isté hriechy a najmä jeden
ťažký hriech. Pri jednom vyznaní mu farár
– spovedník hovorí: „Z Pána Boha si nemôžete robiť žarty. Zapamätajte si, že vás
od tohoto hriechu už posledný raz rozhrešujem.“ O dva týždne bol hriešnik znova
na spovedi a vyznáva sa tak ako predtým.
Vtedy spovedník stratil trpezlivosť a hovorí: „Varoval som vás, že už nedostanete rozhrešenie. To vás naučí...“ Chudák so
sklopenou hlavou a celý červený odchádza. Priamo nad spovednicou visel kríž.
Muž sa na Ukrižovaného zadíval. V tej
chvíli sadrový Ježiš na kríži ožil, zodvihol
svoju ruku, vystrel nad hriešnika a povedal: „Odpúšťajú sa ti tvoje hriechy...
Boh používa rôzne metódy milosrdenstva. Boh tak veľmi túži po nás. Veľmi nás
chce pozbaviť našich slabostí.

Žena hovorí: „Na dlhé štyri roky som
stratila pravé šťastie. Zamilovala som sa
do ženatého muža. Zosobášili sme sa civilne a nahovárala som si, že svoje svedomie umlčím. Môj Ježiš ma ani vtedy
neopustil, iba čakal, trpel, kedy sa vrátim
Bratislava
- 22/09/2019
z mojej hriešnej
cesty. Život
bez Boha je
strašný prízrak. Svedomie sa ozýva k návratu a zmiereniu sa s ním. Kľakala som
si k modlitbe, ústa mi meraveli, cítila som,
že hovorím do prázdna. Vošla som do kostola, cítila som sa nepotrebným divákom.
So závisťou som pozerala na tých, čo pristupovali ku sviatosti zmierenia. V tých rokoch som si začala vážiť, čo mi dáva Ježiš,
sviatosť zmierenia. Uvedomovala som si
viac a viac, že bez neho nemôžem a nedokážem žiť. Nič ma netešilo, žiadne pozemské dobrá ani dobrý muž, ani peniaze. Až
som sa začala modliť, aby sa toto všetko
skončilo. A Boh ma vypočul. Rodina z mužovej strany vplývala na neho, aby ma
opustil. Bolo to hrozné, čo som vtedy zažila a zároveň sa to premenilo na radosť.
Ďakovala som Bohu, že sa to skončilo. Ešte
nejaký čas som sa nevedela vysporiadať
so svojou hanbou. Až som počula, že neďaleko sú misie. Šla som ku sviatosti zmierenia. To, čo som prežila po rozhrešení, sa
nedá opísať.
Áno, evanjelium nám hovorí o milosrdenstve Božom, o láske, odpustení, ale Boh
chce náš súhlas, naše áno. A naše áno je
naše uverenie Kristovi. On má a musí mať
prvé a najčestnejšie miesto v našom živote. On je náš Boh. Vieme, že keď sa zriekame znova a znova hriechu, upevňujeme
sa v láske ku Kristovi. A to chceme v závere pôstnej doby. Uvedomujeme si význam
Kristovho utrpenia za naše hriechy.
Boh nie je a nebol voči nám policajt či
špión a nemá záľubu, aby si pamätal naše
hriechy. Áno, on je spravodlivý Sudca, ale
je aj milosrdný Spasiteľ a na to nesmieme zabudnúť. Preto už dnes máme túžbu
vykonať si čo najlepšiu sviatosť zmierenia. Chceme sa rozísť s každým vedomým
a dobrovoľným hriechom. Chceme napraviť škodu, ktorú sme niekomu svojím hriechom spôsobili. Chceme pretrhnúť zväzky
s každou náklonnosťou k hriechu. Chceme,
aby sme žili v Kristovi a Kristus žil v nás.

Farské oznamy
Krížová cesta rodín - košická kalvária
V nedeľu 7. apríla 2019 naša farnosť,
sestry Uršulínky a Rodinné spoločenstvo
pri kotole uršulínok pozýva deti, rodičov
i starých rodičov na krížovú cestu rodín na
košickú kalváriu. Začiatok krížovej cesty
o 16.00 pri spodnej kaplnke pri amfiteátri.
Nájdime silu i povzbudenie žiť v našich rodinách podľa Kristovho príkladu.
Sv. omša na cintoríne Rozália
V nedeľu 7. aprila sa bude o 15:15
v kaplnke sv. Rozálie slúžiť sv. omša za pochovaných na cintoríne sv Rozálie, ako aj
za zosnulých na ktorých si pri tejto sv. omši
prítomní veriaci spomenú.
Svätá omša za zomrelých darcov orgánov
V pondelok 8. apríla 2019 o 18.00 bude
v Košickej katedrále svätá omša za zomrelých, ktorých darovanie orgánov umožnilo iným žiť. Svätú omšu bude celebrovať
Mons. Marek Forgáč, košický pomocný
biskup a bude vysielaná Rádiom Lumen.
Povzbudzujeme k účasti hlavne príbuzných zosnulých, ktorí týmto spôsobom
pomohli druhým ako aj tých, ktorým takí
ľudia zlepšili či zachránili život.

Predveľkonočné spovedanie

Sviatosť zmierenia a sviatosť pomazania chorých v kostole Uršulínok
Tradične vám ponúkame možnosť prijať sviatosť zmierenia a sviatosť pomazania chorých pred Veľkou nocou pre tých,
ktorí túžia po Božom dotyku i skrze túto
pomáhajúcu a uzdravujúcu sviatosť v kostole Uršulínok a to v piatok 12.4.2019.
Sviatosť zmierenia začne od 14.45 hod.
a sviatosť pomazania chorých sa bude vysluhovať počas sv. omše o 15.45 hod.
Sv. omša na Kvetnú nedeľu v katedrále
Sv. omša na pamiatku Pánovho vstupu
do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu v katedrále sv. Alžbety začne požehnaním ratolestí pri kaplnke sv. Michala o 10.30 hod.
Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať
Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita. Srdečne vás pozývame zapojiť sa
do sprievodu.
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 ve-

Dóm sv. Alžbety

nedeľa 14.04.2019

14.00 - 18.00 hod.

Seminárny kostol

nedeľa 14.04.2019

14.00 - 17.00 hod.

Kostol Dominikáni

nedeľa 14.04.2019

14.30 - 17.30 hod.

Kostol Krista Kráľa

nedeľa 14.04.2019

14.00 - 16.00 hod.

Kostol Premonštráti

Veľký týždeň:
PO, UT, ST

15.00 - 18.00 hod.

Farnosť Podhradová

piatok 12.04.2019

18.30 - 20.30 hod.

Farnosť Košice - Terasa

sobota 13.04.2019

10.30 - 12.30 hod.
13.30 - 17.00 hod.

Farnosť Nad Jazerom

sobota 13.04.2019

09.00 - 12.00 hod.
13.30 - 15.30 hod.

Košice - Juh

nedeľa 14.04.2019

14.00 - 17.00 hod.

sobota 13.04.2019

09.30 - 11.30 hod.

Farnosť KVP

nedeľa 14.04.2019

16.30 - 18.30 hod.

Farnosť Furča

sobota 13.04.2019

09.00 - 12.00 hod.
13.30 - 15.00 hod.

Farnosť Ťahanovce - sídl.

nedeľa 14.04.2019
pondelok 15.04.2019

15.30 - 17.45 hod.
15.30 - 17.45 hod.

riacich, 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 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.
Legenda o zakliatom meste
V sobotu 13.apríla a v nedeľu 14. apríla
2019 o 17.00 hod. v Divadle Grand (Jumbo
centrum) odohrá Divadlo Ad1 muzikálovú
rozprávku "Legenda o zakliatom meste“,
na ktorú Vás srdečne pozývame.
Ide o štvrtý veľkovýpravný muzikál
z dielne kresťanských umelcov, ktorí majú
na svojom konte celoslovensky úspešné
muzikály „Farár z (M)ARSU“, „Volajte ma
Meggi“ a „Príbeh z Tammiru“.
Predstavenie plné hudby, tanca, humoru a romantiky v sebe spája ľahkosť
rozprávky s tajomstvom biblických odkazov. Je preto rovnako príťažlivé pre veľkého i malého diváka.
Lístky je možné kúpiť online na www.
ad1divadlo.sk.
Ďakovná sv. omša T-Systems
Srdečne pozývame na ďakovnú svätú
omšu pri príležitosti 13. narodenín T-Systems Slovakia a tým aj začiatku rozvoja IT
sektoru v Košiciach, ktorá sa bude konať
15.4.2019 o 18:30 hod. v Premonštrátskom
kostole Najsvätejšej Trojice na Hlavnej 67
v Košiciach. Chceme sa spoločne poďakovať za výsledky úspešných IT firiem, ktoré spolu zamestnávajú už viac ako 15 000
ľudí a prosiť o požehnanie do ďalších rokov pre všetky IT firmy v Košiciach.
Ekumenický Pašiový sprievod Košicami na Veľký piatok 19.4.2019
Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta
Košice, pripravuje 25. Ekumenický Pašiový sprievod na Veľký piatok 19.4.2019 so
začiatkom o 13.00 hod., pred Evanjelickým
chrámom a.v., Mlynská č. 23, v Košiciach.
Sprievod vznikol ako symbolické spojenie
veľkopiatkovej obyčaje čítať v rámci bohoslužieb úryvky z písma svätého o utrpení Ježiša Krista a ohlasovať spoločne
Kristovu lásku k človeku, a súčasne vytvárať jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami, ktorým je blízke čítanie
Božieho slova počas slávenia Veľkej noci.

Na Ekumenickom Pašiovom sprievode sa
podieľajú Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev
a.v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná
kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev,
Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Sprievodu sa
zúčastnia aj predstavitelia štátnej správy
a samosprávy mesta Košice.
Master v teológii manželstva a rodiny
– zmysluplné vzdelanie s pridanou hodnotou
Teologická fakulta KU pozýva kňazov,
zasvätených, manželov i jednotlivcov na
dvojročné štúdium, ktoré pomáha odhaľovať hĺbku povolania k manželstvu a otvára nové perspektívy v službe rodinám
v Cirkvi i v spoločnosti. Pridanou hodnotou programu je spoločenstvo kňazov,
zasvätených a rodín, spoločné slávenie
Eucharistie a stolovanie, kvalitní prednášajúci, rodinná atmosféra, priestor pre intelektuálny i profesionálny rast. Garantom
programu je Mons. Marek Forgáč. Prihlasovanie na nový akademický rok 2019/20
je možné do 30. apríla 2019.
Púť detí do Obišoviec
Milí pútnici, s radosťou vás pozývam
s vašimi deťmi na Arcidiecéznu púť detí
do Obišoviec, ktorá sa uskutoční 11. mája
2019. Bude sa putovať peši z Ličartoviec,
aby to bola naozaj púť. Počas putovania
budú opäť pripravené zaujímavé stanovišťa. Čaj a obed je pre všetkých zabezpečený. Bližšie informácie sú na plagáte
v prílohe a tiež na www.erko.sk/putdeti
pod odkazom Arcidiecézna púť detí v Obišovciach. Cez púť chceme spoznávať život
bl. Anky Kolesárovej, budovať si úctu k našim pútnym miestam a zažiť veľké kresťanské spoločenstvo. Zaregistrujte sa, prosím,
do 28. apríla
CK Trinity ponúka
Púť do Izraela + Mŕtve more:
odlet z Košíc - 08.05. - 17.05.2019
Púť do Izraela +Jordánska:
odlet z Košíc - 08.05. - 17.05.2019
Púť do Izraela:
odlet z Košíc - 17.05. - 24.05.2019
Púť do Izraela + Jordánska:
odlet z Košíc - 17.05. – 24.05.2019
Lurdy, transfer z KE:
odlet z Krakova - 16.06. – 20.06.2019
O programoch a cenách sa môžete informovať 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
07.04.

5. pôstna nedeľa

Č1: Iz 43, 16-21
Ž: Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6
Č2: Flp 3, 8-14
Ev: Jn 8, 1-11

Po
08.04.

Pondelok po 5. pôstnej nedeli

Č1: Dan 13, 41c-62
Ž: Ž 23, 1-3. 4. 5. 6
Ev: Jn 8, 1-11

Ut
09.04.

Utorok po 5. pôstnej nedeli

Č1: Nm 21, 4-9
Ž: Ž 102, 2-3. 16-18. 19-21
Ev: Jn 8, 21-30

St
10.04.

Streda po 5. pôstnej nedeli

Č1: Dan 3, 14-20. 91-92. 95
Ž: Dan 3, 52 52 53. 54. 55. 56
Ev: Jn 8, 31-42

Št
11.04.

Svätého Stanislava, biskupa a mučeníka
spomienka

Č1: Gn 17, 3-9
Ž: Ž 105, 4-5. 6-7. 8-9
Ev: Jn 8, 51-59

Pi
12.04.

Piatok po 5. pôstnej nedeli

Č1: Jer 20, 10-13
Ž: Ž 18, 2b-3a. 3b-4. 5-6. 7
Ev: Jn 10, 31-42

So
13.04.

Svätého Martina I., pápeža a mučeníka
spomienka

Č1: Ez 37, 21-28
Ž: Jer 31, 10. 11-12b. 13
Ev: Jn 11, 45-56

Ne
14.04.

kvetná nedeľa
nedeľa utrpenia pána

Č1: Iz 50, 4-7
Ž: Ž 22, 8-9. 17-18 19-20. 23-24
Č2: Flp 2, 6-11
Ev: Lk 22, 14 – 23, 56

Rodinná krížová cesta - košická kalvária - 16.00 hod.

Pomazanie chorých u Uršulínok - 15.45 hod.

Detské okienko

Sprievod s ratolesťami

Jn 8, 1-11

Ahojte! Dnes
sa Ježiš ocitá
v zvláštnej situácii. Stretáva sa
so ženou, ktorú
chcú ukameňovať, lebo sa dopustila hriechu.
Aká je jeho reakcia? Na obrázku
je táto situácia,
obrázok môžete
vymaľovať.
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