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Hľa, všetko
robím nové. ...

Smädnému dám
zadarmo z prameňa
živej vody. Kto zvíťazí,
zdedí toto;
a ja budem jeho Bohom
a on bude mojím synom.

(Zj 21, 5-7)

Kytica pri Kríži, ktorému sme sa klaňali ako nástroju večnej
lásky Boha na naše vykúpenie po obradoch Veľkého piatku až
do Vigílie Veľkonočnej nedele a ktorá ostala pri „prázdnych“
plachtách, má nielen svoju krásu, ale aj nádhernú symboliku, kvôli
ktorej bola robená.
Je zhotovená z prepleteného prútia viniča, zo stredu ktorého
sa priam s radosťou týči dohora amarylis, pestrofarebné voňavé
frézie, narcisky a jarné trávy...
Prútie z viniča je suché, ťažko opracovateľné, pretože sa ľahko
láme. Dalo by sa povedať, že je súce akurát tak na spálenie.
Práca s prútím bola náročná. Vznikol však z neho nádherný
podstavec, ktorý chráni a upevňuje kyticu kvetov.
Kvety svojou pestrosťou pripomínajú jarné prebúdzanie sa
života v prírode. Sú ešte slabé, krehké a potrebujú oporu.
Tak nejako je to aj v našom živote.
Z ľudského pohľadu by sme videli to, čo je staré, suché, ako

zbytočné. Súce na odhodenie. A predsa to tak nie je. Teraz
však nemyslím na starých ľudí a staré veci. Ide mi o náš
postoj k hodnotám života. Tá „suchota“ zasahuje z času na
čas každého z nás. Fyzicky cez rôzne choroby, problémy,
s ktorými sa trápime a ktoré nás niekedy priam vysávajú
z energie. Duchovne sme suchí a vyprahnutí, keď nám ani
modlitba nič nedáva a každé povzbudenie sa už zdá zbytočné.
A predsa...
Toto všetko nie je problémom pre Boha. On aj zo starého
vie urobiť nové, aj suché vie oživiť, vie dať „šťavu“ nášmu
životu. Lebo On je ten, kto má prameň živej vody.
Zmŕtvychvstalý Pán nám ponúka tento prameň života.
Ponúka nám, že ak sa mu zveríme, ak povieme zo srdca aspoň
jednoduché: „chcem“, On môže konať.
To, čo je v nás „staré“, neschopné, unavené, neplodné...
On napojí z Prameňa života, ktorým je Eucharistia. A tak
s Jeho silou naše problémy, slabosti a všetko to ťažké, už
nebude neprekonateľné. On to premení na požehnanie pre
nás. Požehnanie presne v takej podobe, v akej nám bude
najužitočnejšie pre tento i pre večný život.
Z nášho „vyschnutého“ života znechutení, sklamaní a
pádov vyrastie nádherná „živá“ kytica lásky, pravdy, pokoja,
spravodlivosti, nádeje...
A táto kytica sa stane posilnením pre našu vieru v to, že sa
oplatí robiť všetko pre to, aby po celú večnosť bol Pán našim
Bohom a my Jeho synmi a dcérami.

Liturgický kalendár:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

VEĽKONOČNÝ PONDELOK
7.4. VEĽKONOČNÝ UTOROK
8.4. VEĽKONOČNÁ STREDA
9.4. VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK
10.4. VEĽKONOČNÝ PIATOK
11.4. VEĽKONOČNÁ SOBOTA
NEDEĽA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE
12.4.
- Nedeľa Božieho milosrdenstva
6.4.

Sv. omše v pondelok
Na Veľkonočný pondelok sú sväté omše ako v nedeľu. Počas dňa
bude Katedrála zatvorená.

Prvoprijímajúci
Budúcu nedeľu bude svätá omša o 9.30 venovaná prvoprijímajúcim
deťom a ich rodičom. Prosíme, aby ste im ponechali voľné predné
lavice.

Vešpery
Budúcu nedeľu hneď po večernej svätej omši budú spievané Vešpery,
na slávenie ktorých vás pozývame.

Spovedanie v Katedrále
Počas Veľkonočnej oktávy bude spovedná služba len v čase od 9.00
do 13.00 hod. a to v utorok až štvrtok.
Zároveň úprimne ďakujeme všetkým kňazom, ktorí pred Veľkou
nocou obetavo spovedali v Katedrále.

Novéna k Božiemu milosrdenstvu
Budúcu nedeľu budeme mať sviatok Božieho milosrdenstva, na
ktorý sa pripravujeme aj novénou. Začali sme sa ju modliť na Veľký
piatok a budeme sa ju modlievať každý deň týždňa po rannej svätej
omši.
Na samotný sviatok Božieho milosrdenstva bude pobožnosť po
prvej svätej omši (približne o 8.50 hod.) aj s možnosťou uctenia si
relikvie sv. Faustíny.
Využime túto mimoriadne vzácnu ponuku, ktorú nám dáva sám
Pán Ježiš.
Na sviatok Božieho milosrdenstva bude na Belvedéri odpustová
slávnosť o 15.00 hod. Hlavným celebrantom bude dp. Pavol Jurčaga,
náboženský redaktor Rádia LUMEN.

Mariánska modlitba
Počas veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána
budeme modliť Raduj sa, nebies Kráľovná.

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom
Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na pomoc
prenasledovaným kresťanom na Blízkom a Strednom východe a
v Afrike.. V našej farnosti sa vyzbieralo 815 Eur. Všetkým darcom
patrí úprimné Pán Boh zaplať.

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude vo štvrtok, po
večernej sv. omši.

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do príprav a
priebehu slávenia týchto veľkonočných sviatkov.
Tiež vám, ktorí ste sa zapojili počas pôstneho obdobia konaním
dobrých skutkov - deti kvietkami, pôstnou krabičkou, či inými
aktivitami.
Nech vám všetkým Zmŕtvychvstalý Pán dáva do srdca svoj pokoj
prameniaci v odpustení, radosť z Jeho prítomnosti a túžbu prežívať
s Ním celú večnosť.

Život vo farnosti
Obetovali ste
V uplynulom období prispeli na kvety: ruža M.Jablonskej 50 Eur.
Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!
Vaše dary na opravu Kaplnky sv. Jána Nepomuckého uvedieme
v Katedrálnom infoliste budúci týždeň.
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