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Rok viery - úvaha

Ktorý sa počal z Ducha svätého,
narodil sa z Márie Panny
O Ježišovom pôvode z tajomstva
Boha „ktorého nikto nepozná“,
hovoria rozprávania o Ježišovom
detstve v Matúšovom a Lukášovom
evanjeliu nie preto, aby tajomstvo
odstránili, ale aby ho potvrdili ako
tajomstvo. Obaja evanjelisti, ale najmä
Lukáš, rozprávajú o začiatku Ježišovho
života takmer výlučne slovami
Starého zákona, aby poukázali na to,
že tieto udalosti sú naplnením nádeje
Izraela a aby ich zaradili do celých
dejín zmluvy Boha s ľuďmi. Slová,
ktorými anjel pozdravuje Máriu, sa
veľmi podobajú pozdravu, ktorým
prorok Sofoniáš pozdravuje Jeruzalem
zachránený na konci časov a obsahujú
slová požehnania, ktorými sa vzdávala
pocta veľkým ženám Izraela. Tým
sa Mária označuje za svätý zvyšok
Izraela, za skutočný Sion, ku ktorému
smerovali všetky nádeje v časoch
pustošenia. Podľa Lukáša ňou nielen
začína nový Izrael, ona dokonca ním
sama je, ona je svätá dcéra Siona,
v ktorej Boh začína odznova.
Evanjelium o zvestovaní sa skladá
z troch častí. Najprv sa v ňom hovorí
o radostnej zvesti (Lk 1,28-29), potom
nasleduje dvojité spresnenie: prvé sa
týka ľudského pôvodu Mesiáša (3033) a druhé tajomnejšie, týka sa jeho
božského pôvodu (34-36).
Prvá
časť
najprv
ohlasuje
mesiánsku radosť: Raduj sa! Prvé
anjelovo slovo chaire totiž nie je
prianím pokoja, nie je to hebrejské
shalom, alebo naše dobrý deň. Je to
ohlas správ o mesiánskej radosti,
ktorým sa proroci obracali k sionskej
dcére: Zach 9,9; Jl 2,21-27 a zvlášť Sof
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3,14-17. Táto eschatologická radosť
vždy pramenila z toho, že sa Pán
vracia do stredu Izraela, alebo lepšie
beqirbéch „do lona Izraela“. Anjelova
zvesť je echom Sofoniášovej zvesti, má
sa však vyplniť v najbližšej budúcnosti.
Spôsob,
akým
bolo
Márii
zvestované Božie vtelenie, ma nikdy
neprestáva udivovať. Nenájdeme
tu žiadne prepracované abstraktné
pojmy. Nová udalosť je predstavená na
pozadí starobylých Písem. Takto nová
udalosť – nová radosť "euangelium"
odhaľuje svoj božský rozmer a zároveň
sa v nej javí Písmo v novom svetle,
nachádza svoje nečakané a zázračné
naplnenie.
Radosť, ktorú zvestuje anjel, je
radosť mesiášska, eschatologická,
je to tá istá radosť ako u Sofoniáša.
Mária, ktorej je zvestovanie určené, je
„sionská dcéra“. V tejto rozhodujúcej
chvíli zastupuje celý Izrael. Pánova
prítomnosť v lone Izraela, táto nová
tajomná prítomnosť, ktorá sa má stať
skutočnosťou na konci časov, to je
pre ňu počatie a narodenie dieťaťa.
Dieťa, ktoré sa jej má narodiť, je podľa
Sofoniáša PÁN, Záchranca a práve
taký je význam mena hebrejského
Ježiš, ktoré pre dieťa žiada anjel.
Anjelovo
zvestovanie
Máriu
ohromilo a my môžeme tušiť prečo.
Preľaknutie bolo dôsledkom stretnutia
sa so samotným Bohom. Sme pred
tajomstvom stretnutia s Bohom,
ktoré Rudolf Otto nazýva: mysterium
tremendum et fascinans, provokuje
strach, lebo presahuje, poukazuje
na vzdialenosť a zároveň fascinuje,
priťahuje.
(pokračovanie nabudúce)
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Tesnou bránou
Určite ste už zažili tlačenicu
v autobuse – keď vás je veľa a miesta málo.
Nie je to príjemné a človek sa niekedy musí
veľmi usilovať, aby sa do autobusu vôbec
dostal. Niečo podobné sa dá veľmi ľahko
zažiť napríklad v rímskom metre. Bývajú
dokonca také tlačenice, že sa do metra
jednoducho nedostanete, dostanú sa tam
len tí najpriebojnejší.
Pán Ježiš nás dnes v evanjeliu
upozorňuje, že aj do neba má byť takáto
tlačenica.
Je tam totiž tesná brána a kto sa do
nej nezmestí, ten tam nevojde. Zaujímavé
je, že o tej istej udalosti píše aj Matúš, on
však hovorí o úzkej a širokej bráne, kým
Lukáš, z ktorého evanjelia sme počuli
úryvok, hovorí o tesnej bráne, ktorá sa
následne zatvorí. Nedostanú sa potom do
neba ani tí, čo budú kričať: „Pane, Pane,
otvor nám!“, teda tí, ktorí vedia, kde
a kto je Boh, ale zrejme nemali dosť úsilia
a vlastnej snahy na to, aby sa do tejto tesnej
brány zmestili. Božia láska je univerzálna,
Boh je otvorený pre každého, ale Kristus
jedným dychom dodáva, že Božia láska je aj
náročná, že človek musí vyvinúť aj vlastné
úsilie, aby ju prijal a aby vstúpil do Božieho
kráľovstva. Nestačí Boha len poznať. Treba
ho aj prijať so všetkými jeho požiadavkami
a uskutočňovať. Boh nás teda v žiadnom
prípade nenúti. Dáva možnosť. Ak chceš,
môžeš. A budem rád, keď prídeš. Všetko si
však treba zaslúžiť, aj spásu.
Možno nám napadne otázka, ktorá

ročník: XXIII.

DVADSIATAPRVÁ NEDEĽA
sa často vyskytuje u ľudí, možno najmä u
detí, kde vlastne to nebo je, kde je tá brána
doň. Zväčša sa vtedy zvykneme pozerať
hore, k oblakom. Jedna mamička tak raz
odpovedala svojej dcérke na túto otázku:
„Nebo, na ktoré myslíš, je tam, kde býva
Boh a Boh je všade. Preto aj nebo nie je len
nad nami, ale všade v nás i mimo nás. Aby
sme ho mohli vidieť, Boh by nám musel dať
iné oči i srdce.“
Áno, bratia a sestry, nebo nemôžeme
vidieť, musíme len veriť. Avšak odvážim
sa tvrdiť, že kúsok neba, akúsi predzvesť
neba môžeme zažiť aj tu na zemi. Keďže
Boh je prítomný v našich bratoch a sestrách,
môžeme ho v nich cítiť. Pravda, ak nie sme
plní hriechu. Okrem toho je Boh prítomný
aj vo svojom dome, teda v kostole. Tam
žije v bohostánku, čaká na nás a nikdy nás
neodmietne. Kostol je miesto, kde je kúsok
neba, kde sa spája to nebo so zemou.
Spomínam si na ten príbeh, ktorý sa hovorí
o sv. Jánovi Vianneyovi. Raz stretol sedliaka,
ktorý sa vracal z poľa a cestou sa zastavil
v kostole. Sedliak hovoril, že sa zvykne zastaviť
vždy, keď ide okolo. Kňaz sa ho pýta: „A čo
tam robievate?“ Sedliak odpovedá: „Len sedím,
dívam sa na Boha a on na mňa.“
Bratia a sestry, kostol je tu na to, aby
sme vedeli, že Boh je medzi nami, že chce
tu bývať, že chce s nami žiť, znášať s nami
akúkoľvek ťažkosť a že nás pozýva do
spoločenstva so sebou. Brána je síce tesná,
niekedy sa nám ťažko vchádza, ale s Božou
milosťou v kombinácii s naším úsilím to je
možné. Amen.
Michal Masný
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
26.8.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Č 1: 1 Sol 1, 1-5. 8-10
Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b
Ev: Mt 23, 13. 15-22

spomienka

Č 1: 1 Sol 2, 1-8
Ž 139, 1-3. 4-6
Ev: Mt 23, 23-26

Sv. Augustína,
St
28.8.

Št
29.8.

Pi
30.8.

biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

Č 1: 1 Sol 2, 9-13 Ž 139, 7-8. 9-10. 11-12b
Ev: Mt 23, 27-32

Mučenícka smrť sv. Jána
Krstiteľa
spomienka

Ne
1.9.

6:15
12:00 ZBP Bartolomej (70 r.)
18:00 † Jozef, Mária
5:45 za obrátenie Milana
6:15
12:00 † Albert, Mária, Imrich, Mária
18:00 † Mária
5:45 ZBP Ľubica s rod.
6:15 ZBP Zuzana (65 r.)
12:00 ZBP Ján, Alžbeta
18:00 † Marián
5:45 ZBP Alžbeta
6:15
18:00 ZBP Stanislav, Darina s rodinou

Č 1: Jer 1, 17-19
Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15a-b+17 Ev: Mk 6, 17-29

5:45 † Margita, Štefan, Jozef

Féria

6:15 † Jozef - výročná

Č 1: 1 Sol 4, 1-8
Ž 97, 1+2b. 5-6. 10. 11-12
Ev: Mt 25, 1-13

Panny Márie v sobotu
So
31.8.

Úmysly sv. omší

5:45 † Jozef

Féria

Sv. Moniky
Ut
27.8.

Čas
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ľubovoľná spomienka
Č 1: 1 Sol 4, 9-11
Ž 98, 1. 7-9a. 9b-c
Ev: Mt 25, 14-30

12:00 † Jozef, František, Ján
18:00 † Jozef, Magda, Marián
5:45 † Andrej
6:15
18:00 † Vladimír, Ján, Štefan, Alžbeta,
Milan

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK C
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - latinská, 11.30, 18.00;
Cemjata 10:15; Kalvária 16.00

Č 1: Sir 3, 19-21. 30-31; Ž 68, 4-5a+c. 6-7b. 10-11; Č 2: Hebr 12, 18-19. 22-24a; Ev: Lk 14, 1. 7-14
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Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5.45 – 6.55 hod.; obed: 9.55 - 11.55 hod.; večer 17.30 – 17.55 hod.
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Stránkové hodiny v kancelárii Po - Pi 10.00 - 11.30 hod.; 16.00 - 17.30 hod. (piatok len do 17.00). Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie

zp

Oznamy

1.

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• bohuznámy Tibor 200 €
• bohuznáma Irena 100 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!

2.

Zbierka
na
opravu
našej
konkatedrály bola vo výške
2 740 €. Cemjata 52 €. Pán Boh
zaplať za vaše milodary!

3.

Upozorňujeme, že v mesiacoch
júl a august sa počas obeda
NESPOVEDÁ !

4.

Otváracie hodiny v knižnici na
Jarkovej ulici v Katolíckom kruhu
sú v stredu a piatok od 17:00
do 18:00 hod. Máme dočasné
provizórium,
hľadáme
ľudí
v našej farnosti, ktorí by sa tejto
služby ujali. Záujemcovia nech
sa prihlásia na farskom úrade
u p. ekonómky. Máme nádej, že
od septembra to bude naplno
fungovať.

5.

6.

Dňa 22. septembra 2013 sa
v Košiciach uskutoční prvý
Národný pochod za život.
Konferencia biskupov Slovenska,
ktorá je hlavným organizátorom
podujatia, pozýva na Národný
pochod za život všetkých ľudí
dobrej vôle. Zahŕňme Národný
pochod za život do úmyslov
našich modlitieb, aby priniesol
hojné duchovné ovocie.
Dňa 20.9.2013 (piatok) budeme
v kancelárii farského úradu od
8.00 hod. brať úmysly sv. omší
na mesiace október, november
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a december, okrem sv. omší,
ktoré sú v nedeľu a v prikázaný
sviatok. Sv. omše o 7.00 hod. sú
vyhradené na pohrebné sv. omše
a na 1. výročie úmrtia.
7.

Upozorňujeme rodičov, že sa blíži
začiatok nového školského roka.
Pošlite svoje dietky na sv. spoveď.

8.

Dňa 29.8.2013 je štátny sviatok.
Sv. omša o 12:00 hod. nebude.
Kancelária
farského
úradu
bude zatvorená. Pohreby a iné
vážne udalosti hláste v sakristii
konkatedrály po sv. omšiach.

Krsty

17.8. a 18.8.2013
Zara Andraščíková, Tomáš Kuzmiak,
Martin Tobiaš, Jakub Šesták, Oliver
a Nicola Maruška (obaja u jezuitov),
Viliam Vojčík

Sobáše

17.8. a 18.8.2013
Ing. Vojtech Nagy - Mgr. Veronika
Stredná,
Martin Kopřiva - Nikola Markovičová,
Rastislav Frič - Lenka Kresťanková,
Corrado Sandri - Danka Semanová,
Valter Thinschmidt - Soňa Cehelská,
Rudolf Novotný - Ivana Mihňáková
(Kalvária),
Ing. Michal Onofrej - Mgr. Bibiána
Baranová (jezuiti),
Viliam Dohňanský - MUDr. Adriana
Martha Kyselá (františkáni)

