Rubrika pána dekana
Zo života Cirkvi

Slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej z Vysokej nad Uhom sa uskutoční 1. septembra
2018 na priestranstve štadióna Lokomotívy na Čermelskej ceste v Košiciach. Novinárov o tom
informovali na Arcibiskupskom úrade v Košiciach. Svätý Otec František na obrad blahorečenia
delegoval talianskeho kardinála Angela Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých.
Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober novinárom povedal, že žijeme
v radostnom ovzduší, kedy sa začínajú prípravy na samotnú slávnosť. Očakáva sa na nej okolo
30 000 ľudí.
Apoštolská exhortácia pápeža Františka o povolaní k svätosti v súčasnom svete Gaudete
et exsultate – Radujte sa a jasajte vychádza už aj v slovenčine. Exhortácia bola oficiálne
zverejnená na slávnosť Zvestovania Pána 9. apríla 2018 a Svätý Otec v nej predstavuje svätosť
ako jedinečné osobné povolanie od Boha pre každého človeka.
„Mojím skromným cieľom je, aby znovu, ešte raz zaznelo povolanie k svätosti,“ píše v úvode
pápež František. Jadrom dokumentu, ktorý je svojím rozsahom polovičný oproti prvej
Františkovej exhortácii Evangelii gaudium, sú Ježišove blahoslavenstvá a jeho kritériá, podľa
ktorých budeme súdení. Svätý Otec rad radom predstavuje charakteristiky svätosti u kresťana
súčasnosti, medzi ktorými nechýbajú napr. odvaha, radosť, zmysel pre humor, trpezlivosť, stála
modlitba a spojenie so spoločenstvom. O svätosti hovorí v zmysle „logiky daru a logiky kríža“
ako o duchovnom zápase, ktorý si vyžaduje bdelosť a rozlišovanie za pomoci Ducha Svätého.
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Te Deum na Katolíckej Univerzite: Pri príležitosti slávnosti Te Deum predniesol rektor
Katolíckej Univerzity Jozef Jarab slávnostný príhovor, kde sa lúčil so štvorročným funkčným
obdobím. Nového rektora si Katolícka univerzita zvolí v stredu, 9. mája.

Svätec týždňa

Ulrika Nisch, slúžka, rehoľníčka, blahoslavená, 1882 – 1913 Nemecko, 8. máj
Ulrika Nischová, krstným menom Františka, sa narodila ako prvá z jedenástich detí. Otec slúžil
v kaštieli pri koňoch, mama robila slúžku v hostinci. Jej rodina bola veľmi chudobná. Kvôli
tomu ju vychovávala babka a neskôr teta, ktoré jej dali dobré základy náboženské i ľudské.
Keď skončila školu, aj ona sa zamestnala ako slúžka v rôznych rodinách, aby pomohla svojim
rodičom v ich chudobe. V roku 1903 ju postihla ťažká choroba (ruža) a museli ju
hospitalizovať v nemocnici v Rorchachu, kde spoznala Sestry lásky sv. Kríža z Ingebohlu.
Pocítila volanie k rehoľnému životu. Rozhodla sa k nim vstúpiť. V roku 1907 zložila rehoľné
sľuby ako sestra Ulrika. Pridelili ju do kuchyne v nemocnici. Všetky služby, ktoré konala,
robila vo veľkej pokore a trpezlivosti. Snažila sa pomáhať všetkým, nikoho neodmietala.
Dôsledne si plnila aj svoje rehoľné povinnosti. Ťažká práca a odriekavý život ju však poznačil.
V máji roku 1912 dostala tuberkulózu. Hospitalizovali ju v nemocnici sv. Alžbety blízko
provinciálneho domu v Hegne, kde ako 31-ročná zomrela 8. mája 1913. Jej hrob sa stal cieľom
mnohých pútnikov. Blahorečil ju pápež Ján Pavol II. v roku 1987.

Z Katechizmu katolíckej cirkvi

1. Je manželstvo povinné pre všetkých?
Manželstvo nie je povinné pre všetkých. Boh totiž povoláva niektorých mužov aj ženy, aby
nasledovali Pána Ježiša na ceste panenstva alebo celibátu pre nebeské kráľovstvo. Zriekajú
sa veľkého dobra manželstva, aby sa starali o Pánove veci a usilovali sa mu páčiť. Stávajú sa
tak znakom absolútneho prvenstva lásky ku Kristovi a túžobného očakávania jeho slávneho
príchodu.
2. Ako sa slávi sviatosť manželstva?
Pretože manželstvo zaraďuje manželov do verejného životného stavu v Cirkvi, jeho
liturgické slávenie je verejné, pred kňazom (alebo pred kvalifikovaným svedkom Cirkvi)
a pred inými svedkami.
3. Čo je manželský súhlas?
Manželský súhlas je vôľa vyjadrená mužom a ženou vzájomne a definitívne sa darovať
s cieľom žiť podľa zmluvy vernej a plodnej lásky. Keďže súhlas dáva vznik manželstvu,
je nevyhnutný a nenahraditeľný. Aby súhlas urobil manželstvo platným, jeho predmetom
musí byť pravé manželstvo a musí to byť vedomý a slobodný ľudský úkon, nevynútený
násilím alebo donucovaním.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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Sk 10, 45

V súčasnosti prijímame sviatosť birmovania až po krste a prvom svätom prijímaní.
Krst väčšina z nás prijme ešte v ranom detstve. Potom ako deväťroční pristúpime prvý raz
k svätému prijímaniu. A niekedy pred dovŕšením dospelosti prijímame sviatosť
birmovania. Taký je bežný postup v latinskom obrade.
V ranej cirkvi bol však tento postup trochu iný. Keď nejaký človek prijal Ježiša, prijal
všetky tieto tri sviatosti, sviatosti kresťanskej iniciácie, naraz, tak ako je to dnes
v byzantskom obrade.
Dnešné druhé čítanie nám hovorí, že Duch Svätý nezostupuje vždy podľa
predpísaných schém. Kornélia pred krstom navštívil anjel. Duch Svätý medzitým povedal
Petrovi, aby navštívil Kornélia, hoci bol pohanom, a na Petra – ako veriaceho Žida – sa
vzťahoval zákaz vstúpiť do domu pohana.
Keď potom Peter kázal Kornéliovi a jeho rodine, Boh opäť „porušil“ pravidlá. Duch
Svätý zostúpil na pohanov a oni začali hovoriť jazykmi. Nemuseli konať pokánie, obrátiť
sa ani sa dať pokrstiť. Jednoducho na nich zostúpil Duch. Peter ich pokrstil až potom.
Aká je pointa tohto príbehu? Že Boh rád rozširuje naše úzkoprsé zmýšľanie. Počas
modlitby rozšíril Kornéliovo aj Petrovo a to isté môže urobiť aj nám. Neskôr, keď Peter
kázal, Boh to urobil znova. A keď Peter apoštolom vysvetlil, čo sa stalo, Boh rozšíril
zmýšľanie celej Cirkvi (11, 1-8).
Popros dnes Ducha Svätého, aby „rozšíril“ tvoje zmýšľanie. A potom si všímaj,
čo ti prichádza na um. Keď budeš na omši počúvať Božie slovo, pros Ducha Svätého, aby
do teba vlial nové poznanie Božej lásky. Pri počúvaní kázne pros Ducha Svätého, aby
ti ukazoval, ako máš tieto slová uplatniť v praxi. Počas modlitby po svätom prijímaní ho
požiadaj, aby zväčšil a rozšíril tvoju lásku k ľuďom, ktorí sú na svätej omši spolu s tebou.
A potom choď a rob, čo ti Duch vloží do srdca.
„Príď, Duchu Svätý, a rozšír moje srdce.“
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
7. 5.

Č: Sk 16, 11-15
Ev: Jn 15, 26-16,4a
Monika

UT
8. 5.

.
Č: Sk 16, 22-34
Ev: Jn 16, 5-11
Ingrida

ST
9. 5.

Č: Sk 17, 15.22-18, 1
Ev: Jn 16, 12-15
Roland

ČAS

6.30
18.00
6.30
17.00
18.00
6.30
18.00
6.30

ŠT
10. 5.

Nanebovstúpenie Pána
Č1: Sk 1, 1-11
Č2: Ef 1, 17-23
Ev: Mk 16, 15-20
Viktória

PI
11. 5.

Č: Sk 18, 9-18
Ev: Jn 16, 20-23a
Blažena

SO
12. 5.

Č: Sk 18, 23-28
Ev: Jn 16, 23b-28
Pankrác

NE
13. 5.

7. veľkonočná nedeľa
Č1: Sk 1, 15-17.20a.20d26
Č2: 1 Jn 4, 11-16
Ev: Jn 17, 11b-19
Servác

9.00
16.00
17.30
17.00
18.30
6.30
17.30
18.00
6.30
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

OZNAMY
ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ František Hanc; + Margita Hudáková
+ Jozef Jelo, nedož. 73 r.
+ Ján, Pavlína Cenkneroví
+ Michal Fedič a Anna Fedičová,
Stanislav Sinčišin
+ Mária a Pavol Dzidoví
Večeradlo
+ Vasiľ, Helena, Ján Poliak
+ Štefan Gič; + Juraj Dunaj
+ Mária a Jozef Karľa
+ Ladislav Andrejčák, Jozef Hudačin
a Ján Tiseň
+ Jozef a Anna Mariničoví
+ Veronika a Koloman Farkašoví;
+ Jozef Harmaňoš; + Anna Perestová
Nemocnica
Stakčín
ZBP Adriana, 40 r.ž a Mária, 25 r.ž.
+ Štefan Jelo; + Mária a Ján Peložato
+ Štefan, Mária, Ladislav Jankaj, Ul. Staničná
+ Imrich Gothard, 10.výr. a rodičia
a švagor Milan
Stakčín
+ Ján Gerboc; + Margita Paprčková r. Čopíková
+ Mária Hausová
+ Ján Pavlík, 5.výr.
+ Adrián Hirka; + Katarína Štofiková
poďak. 90 r.ž. Františky;
ZBP Anny, 70 r.ž. a rod.
ZBP Márie a rod.; ZBP Viktória, 25 r.ž.
Stakčín
Nemocnica
ZBP Emílie a rod., 70 r.ž.
ZBP Anny

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
10.5.2018
11.5.2018
13.5.2018

ČAS
17.00
18.30
18.00
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
manželia Legemzoví
PharmDr. Štefan Dunaj a Štefánia Kozejová
Lívia Zubíčeková / sk. s. Blandíny
manželia Jankoví
manželia Homzoví
prvoprijímajúce deti

ŽALM
Anton Vass
Mgr. Matúš Rosoľanka
Štefánia Ondicová
Pavol Ľonc
Mgr. Žofia Čopíková
deti

MILODARY
na kostol: zo sobáša novomanželov Durkotových 50 €,
z pohrebu G. Stankovej 50 €, M. Mariničovej 100 €, M. Alušíkovej 100 €, F. Jastrabského 50 €.

1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, popoludní o 14:30 pobožnosť na prvú nedeľu
spolu s májovou pobožnosťou, po nej výmena ružencových tajomstiev
a stretnutie členiek duchovnej rodiny.
2. Dnes po svätých omšiach si pri kancelárii môžete zakúpiť novú knihu
Mons. Mariána Čižmára - "Kardinál Jozef Tomko – Život v službe evanjelia".
Kniha bude k dispozícii vo zvýhodnenej cenovej ponuke 30 eur aj počas týždňa
v kancelárii.
3. V tomto týždni nebudú sväté omše na CSŠ v pondelok ani v stredu, rovnako ani
v utorok v nemocničnej kaplnke.
4. Oznamujeme pútnikom do Lúrd, že presun na letisko do Košíc bude spoločným
autobusom z parkoviska pred kostolom v utorok 8.5. ráno 04:30. Ostatné
informácie nájdete v pokynoch, ktoré vám zaslala CK.
5. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v stredu 9.5. o 19:00.
6. Vo štvrtok 10. mája slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána,
viaže nás účasť na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše budú o 6:30, 9:00, 17:00
a 18:30. V nemocničnej kaplnke bude sv. omša o 16:00.
7. V piatok celodenná eucharistická poklona, o 17:45 ukončenie poklony, 18:00
sv. omša s katechézou pre mladých a birmovancov. O 19:30 adorácia mladých
v nemocničnej kaplnke.
8. Budúcu nedeľu 13.5. o 10:30 je v našej farnosti slávnosť 1. sv. prijímania.
Pamätajme na prvoprijímajúce deti a na ich rodiny vo svojich modlitbách. Pokyny
pre prvoprijímajúcich - nácviky: streda 9.5. a piatok 11.5. po večernej sv. omši,
generálka v sobotu 12.5. o 9:30, po nej sv. spoveď. Rodičov, súrodencov
a príbuzných začneme spovedať už počas generálky detí. Samotná slávnosť – 13.5.
o 10:30 - stretneme sa 10:15 pred kostolom, ak by pršalo v zadnej časti kostola.
9. Deti dostali DEVIATNIK pred prvým sv. prijímaním, ktorý sa modlia doma
s rodičmi každý deň od piatka 4.5. do soboty 12.5.
10.Na ukončenie detských sv. omší plánujeme 26.5. spoločný výlet detí k nášmu
bývalému kaplánovi Matúšovi Porembovi do Prešova farnosti Solivar. Deti sa
môžu nahlásiť u s. Rudolfy do 20.5. Pri nahlásení je potrebné uhradiť 2 eura (vstup
do soľného múzea a cestovné zo Solivaru na žel. stanicu Prešov) a priniesť
prefotenú kartičku na vlak. Ďalšie potrebné informácie dostanete napísané
na informovanom súhlase pri nahlásení.
11. Budúcu nedeľu 13.5. v Gr.kat. farnosti na Brehoch je odpustová slávnosť
blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopka, pri tejto príležitosti o 8:00 bude
v cerkvi rím.kat. sv. omša. Pozývame.
12. Kancelária v úradných hodinách, v utorok (štátny sviatok) a vo štvrtok
(prikázaný sviatok) zatvorená.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Bc. Dávid Průša, býv. v Humennom a Dominika Jenčurová, býv. v Snine, sobáš 19.5. o 15:00
Mimo farnosti
Ján Savka, býv. v Snine a Marianna Krivjančinová, býv. v Belej nad Cirochou, sobáš 12.5.
Branislav Zlatohlavý, býv. v Župčanoch a Veronika Kvašňaková, býv. v Dlhom n/C., sobáš 19.5.
Peter Ľonc, býv. v Snine a Mária Provázková, býv. v Prešove, sobáš 26.5. o 15:00 - konkatedrála

