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Rok viery - úvaha

(Pokračovanie z predchádzajucého čísla)
Z Lukášovho evanjelia (podobne
aj u Matúša) je zrejmé, že dve zdanlivo
nesúvisiace prisľúbenia sa majú naplniť
zároveň: prorokmi ohlasované kráľovstvo
Dávidovo
a
teokratické
kráľovstvo
samotného PÁNA sú jedno a to isté.
Najprv sústredíme pozornosť na
Mesiášových predkov. Anjelove slová
poukazujú na najdôležitejšie proroctvo
o Mesiášovi, ktorým je Nátanovo proroctvo
určené Dávidovi.
Texty: 2 Sam 7,12-14; Lk 1,32-33.
Posledná perikopa, anjelova odpoveď
Márii sa týka Mesiášovho božského pôvodu.
Nadväzuje tak na predošlú perikopu, kde
sa hovorilo o jeho ľudskom pôvode. „Duch
Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa
zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým,
bude to Boží Syn.“
Skutočný význam a dosah titulu Syn
Boží vynikne spätne na pozadí ďalších
pasáží, v ktorých je Ježiš takto slávnostne
pomenovaný: pri krste (Lk 3,22), premenení
(Lk 9,35), pri vyznaní v Cézarei Filipovej
(Mt 16,16) a v rozhodujúcom svedectve,
ktoré Kristus zaplatí svojím životom (Lk
22,70). Mária mohla k významu tohto
titulu preniknúť vo svetle Starého zákona.
Božský tieň episkiasei poukazuje k oblaku,
ktorý bol znamením prítomnosti PÁNA.
Tento oblak sa najprv objavil pri ustanovení
mojžišovského kultu. Pokryl svojím tieňom
archu zmluvy, kým Božia sláva - teda sám
Boh - ju napĺňala zvnútra. Mária zakúša
Božiu prítomnosť v oboch podobách. Zhora,
teda z oblasti transcendentna, aj zvnútra,
ako prítomnosť Pána slávy priamo v sebe.
Obidva texty majú k sebe veľmi blízko.
Ex 40, 34-35: stan stretávania zahalil oblak
a svätostánok naplnila PÁNOVA sláva. (Mojžiš
nemohol vstúpiť do stanu stretávania, lebo)
spočinul na ňom oblak a PÁNOVA sláva
naplnila svätostánok.
Lk 1, 35: moc Najvyššieho ťa zatieni.
A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to
Boží Syn.
Moc Najvyššieho ťa zatieni. Tieto slová
neskôr poukazujú na izraelský chrám.
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Keď sa Mária zobrazuje ako nový Izrael,
ako skutočná dcéra Siona, tak v momente
zvestovania sa javí ako chrám, na ktorý
zostupuje oblak, v ktorom vstupuje Boh
do dejín. To pre mňa znamená, že kto sa dá
Bohu k dispozícii, zmizne s ním v oblaku,
v zabudnutí a v nepatrnosti, a práve tým
nadobudne účasť na jeho sláve.
Prešli sme tieto texty, aby sme pochopili,
že s Ježišom nie sme v línii zázračných
narodení v zmysle pohanského sveta. Aj keď
rozprávanie Písma nimi môžu byť dotknuté,
dávajú im úplne inú podobu a zmysel.
Starý zákon pozná celý rad zázračných
narodení z predtým „neplodných“ žien:
Izák, Samuel, Samson. Tieto deti sa narodia
ako čin milostivého zľutovania Boha, ktorý
robí nemožné možným (Gn 18,14). Táto
línia pokračuje u narodenia Jána Krstiteľa.
Zmysel diania je vždy ten istý: Záchrana,
spása sveta neprichádza od človeka a z jeho
vlastnej moci, človek si ju musí nechať
darovať a môže ju prijať iba ako čistý dar.
Panenský pôrod neznamená ani nepatrí
bezprostredne k učeniu o Ježišovom Božom
synovstve; v prvom rade i v konečnom
dôsledku je teológiou milosti, posolstvom
o tom, ako k nám prichádza spása: v prostote
prijímania, ako dar lásky, ktorý si nemožno
vynútiť, ako dar, ktorý zachraňuje svet.
Ježišov pôvod je zahalený tajomstvom.
V Jánovom evanjeliu Jeruzalemčania
namietajú proti jeho mesiášstvu: „Lenže
o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš,
nik nebude vedieť, odkiaľ je“ (Jn 7,27). Až ďalšie
Ježišove slová odhaľujú, aké nedostatočné
sú ich domnelé vedomosti o jeho pôvode:
„A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý
je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte“ (Jn
7,28). Iste, Ježiš pochádza z Nazareta. Ale ak
vieme udať geografické miesto, z ktorého
pochádza, vie sa už niečo o jeho skutočnom
pôvode? Jánovo evanjelium neustále
zdôrazňuje, že skutočným Ježišovým
pôvodom je „Otec“, že od neho pochádza
úplne a inak ako ktorýkoľvek Boží posol
predtým.
(Pokračovanie v budúcom čísle)
Juraj Pigula OSA
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Povaha ľudí
Človeka
najlepšie
poznávame
prostredníctvom jeho rozmanitých prejavov.
Napríklad, keď čaká u lekára. Poznáme,
že niekto je pokojný a trpezlivý, iný je
nervózny a predbieha sa. Alebo povahu
človeka možno veľmi dobre spoznať pri
hre. Kartári hovoria, že pri mariáši najlepšie
spoznáš človeka. Alebo keď potrebujeme
pomoc. Koľko ľudí je ochotných pomáhať
rečami. Keď však treba konkrétne pomôcť,
vyhovárajú sa.
Ježiš nás poučuje, že povahu ľudí
možno spoznať aj podľa toho, ako sa
správajú v spoločnosti. V dome popredného
farizeja si všímal nepatrný ľudský prejav:
aké miesta zaujímajú pozvaní. Toto
pozorovanie ho priviedlo k závažnému
ponaučeniu. Rozhodol sa dať nám lekciu
z pokory.
Zaiste je veľmi ťažko definovať pokoru
ako čnosť. Ak by človek po nej túžil, alebo by
sa v nej cvičil, už je to signál, že chce niečo
dosiahnuť. Kto má čnosť pokory, nemôže
o nej rozprávať, nemôže sa ňou chváliť,
dokonca nemôže ani o nej vedieť. Bola by to
falošná pokora. Podstatu pokory môžeme
pochopiť len z negatívneho hľadiska:
pokorný človek netúži po niečom, aby to mal
len sám pre seba. Nemyslí na to, keď príde
do spoločnosti, aby si sadol na popredné
miesto, kde ho všetci vidia a obdivujú. Keď
pozýva hostí, pozýva takých, ktorí mu to
nemôžu revanšovať. Pokorný človek, keď
si sadá na posledné miesto, tak nie preto,
aby všetci videli jeho pokoru a potom čaká,

ročník: XXIII.

DVADSIATADRUHÁ NEDEĽA
kedy ho zavolajú na popredné miesto.
Pokorného človeka nezaujíma pozícia, akú
má medzi ľuďmi. A keď mu Pán povie, že
za svoje správanie dostane odmenu „pri
vzkriesení spravodlivých“, pokorný človek
to jednoducho príjme, že bude u Boha. Lebo
si uvedomuje, že Boh je svojou dobrotou,
mocou a majestátom tak nekonečne vysoko
nad ním, že on je len nepatrný tvor a nie je
toho ani hoden.
Dnes je veľmi moderné ponúkať
v časopisoch rozličné testy, ktoré nám
majú ukázať, či sme napríklad zodpovední,
alebo usilovní, alebo priateľskí. Čitateľ
musí odpovedať na niekoľko otázok, ktoré
majú rozličné číselné hodnotenie podľa
toho, ako odpovedáme. Potom si to spočíta
a podľa počtu bodov si prečíta, ako v teste
obstál. Ak by sme si chceli urobiť takýto
test z pokory alebo z pýchy, mali by sme
si položiť napríklad takéto otázky: Mám
o sebe vysokú mienku, pokladám sa za
centrum sveta, som rád, keď sa všetko točí
okolo môjho „ja“? Ak áno, získavam nula
bodov. Túžim po úspechoch, obdivoch
a pochvalách? Závidím tým, ktorých to
stretne? Som nešťastný z toho, ak ma
niekto nedocení, ak sa na mňa zabudne, ak
nedosiahnem to, čo som túžil dosiahnuť?
Ak áno, tak získavam nula bodov. Teším
sa z toho, ak sa môžem niečím ukázať,
niečím „blysnúť“, ak sa správam podľa
“chuti” druhých, aby ma obdivovali, ak
sa kriticky vyjadrujem o schopnostiach
iných? Ak áno, získavam nula bodov.
Nemám ochotu poradiť sa s inými ľuďmi
len preto, aby nevideli, že niečo neviem, že
(Pokračovanie na strane 3)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Po
2.9.

Liturgický kalendár

St
4.9.

Št
5.9.

Pi
6.9.

6:15 † Juraj, Anna, Ľudmila

Č 1: 1 Sol 4, 13-18
Ž 96, 1+3. 4-5. 11-12a. 12b-13
Ev: Lk 4, 16-30

pápeža a učiteľa Cirkvi
spomienka

Č 1: 1 Sol 5, 1-6. 9-11
Ž 27, 1. 4. 13-14
Ev: Lk 4, 31-37

7:00 † Matilda - pohrebná
12:00 † Anna Malinovská
18:00 † Štefánia, František, Anna, Tomáš
5:45 ZBP Anna s rod.
6:15 † Imrich, Ema
7:00
12:00 † Ladislav, Katarína, Ján, Mauro
18:00 ZBP Judita (75 r.)
5:45 ZBP František s rod.

Féria

6:15 † Mária, Ján, Ladislav
7:00

Č 1: Kol 1, 1-8
Ž 52, 10. 11
Ev: Lk 4, 38-44

12:00 † Oľga (3. výr.)
18:00 ZBP Ján (75 r.)
5:45 ZBP Jozef (80 r.)

Féria

6:15 ZBP Vincent, Viera (40. výr. manžels.)

Č 1: Kol 1, 9-14
Ž 98, 2-3b. 3c-4. 5-6
Ev: Lk 5, 1-11

Výročie posviacky katedrálneho
chrámu sv. Alžbety
sviatok
Cemjata 17.00 hod.

Č 1: Iz 56, 1. 6-7
Ž 84, 3. 4. 5+10. 11; Ev: Jn 2, 13-22

So
7.9.

Úmysly sv. omší

5:45 † Andrej, Zuzana, Pavlina, Štefan

Féria

Sv. Gregora Veľkého ,
Ut
3.9.

Čas

Infolist

Sv. Marka Križina, Melichara
Grodzieckého a Štefana Pongrácza,
kňazov a mučeníkov
spomienka

7:00 † František
12:00 † Vasiľ, Anna, Michal
18:00 † Hanka, Mária, Juraj
5:45 ZBP Michal
6:15 ZBP Mária s rod.
7:00
12:00 ZBP a dary Ducha Sv. - Zuzana
18:00 † Milan, Jozef, Anna, Jozef, Margita, Štefan
5:45 † Mária
6:15 ZBP - ružencové bratstvo
18:00 ZBP Peter s rod.

Č 1: Kol 1, 21-23; Ž 54, 3-4. 6+8; Ev: Lk 6, 1-5

Ne
8.9.

DVADSIATA TRETIA 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: Múd 9, 13-18; Ž 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14+17; Č 2: Flm 9b-10. 12-17; Ev: Lk 14, 25-33
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Infolist
1.
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.

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

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
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2.

3.

4.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• bohuznámy Tomáš 20 €
• bohuzmámy z Košíc 50 €
• z pohrebu bohuznámej 50 €
Na filiálny kostol na Cemjate:
• bohuznáma 20 €
• EZV s. r. o. Jaroslav Pulik 300 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Slávnostná sv. omša pri príležitosti
otvorenia školského roku 2013/14
bude pre naše cirkevné školy
v pondelok dňa 2.9.2013 o 9:00 hod. Ste
srdečne pozvaní.
V sobotu 7.9.2013 na sviatok
sv. Košických mučeníkov budú
v katedrále v Košiciach celodiecézne
rekolekcie. Začiatok o 9:30 Fatimská
sobota; 10:00 sv. omša.
Upozorňujeme, že od semptembra
začína v konkatedrále spovedná
služba v čase od 10:00 do 12:00 hod.
Mená kňazov budú na výveske.

5.

V tomto týždni máme prvý piatok
v mesiaci, spovedáme a chorých
navštívime, ako je to zvykom.

6.

Poklona ku vyloženej Sviatosti
oltárnej bude vo štvrtok a v piatok,
vždy od 12:30 hod. Prosíme členov RB
o zabezpečenie adorantov.

7.

Cemjata: Sviatosť zmierenia na prvý
piatok bude od 16:00 hod. Sv. omša
o 17:00 hod.

8.

Sobotu slávime ako fatimskú, prosíme
členov RB o prípravu modlitby sv.
ruženca. Nezabúdajme, že v sobotu sv.
omša o 7:00 hod. už nebude.

9.

Otváracie hodiny v knižnici na
Jarkovej ulici v Katolíckom kruhu sú
v stredu a piatok od 17:00 do 18:00 hod.

10. 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.
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Zahŕňme Národný pochod za život do
úmyslov našich modlitieb, aby priniesol
hojné duchovné ovocie. Kompletný
program a sprievodné akcie nájdete na:
www.ke-arcidieceza.sk/

Krsty 24.8. a 25.8.2013

Lea Lipjancová, Tomáš Hudák, Martin
Berko, Šimon Uhrin, Renáta Horváthová,
Zara a Damián Gomulecovi (jezuiti)

Sobáše 24.8.2013

Peter Sitarčík - Eva Antušová,
Bc. Juraj Zákutný Bc. Patrícia Sentadnrášiová (františkáni),
Ing. Kamil Šoltis - Mgr. Lýdia Čabalová,
Marek Bańkowski - Lenka Tkáčová,
Peter Mižák - Renáta Michalíková
(Pokračovanie zo strany 1)
niečomu nerozumiem, že v niečom nie som
odborník? Trpím a som nervózny, ak ma
niekto napomenie? Odmietam akúkoľvek
závislosť a len ja sám som sebe normou?
A netúžim byť napokon rovný Bohu? Ak
áno, získavam nula bodov.
Johannes
Kepler
bol
veľkým
astronómom a jeho géniovi vďačíme
za objavenie zákonov pohybu planét.
Nenašiel však veľké uznanie medzi svojimi
súčasníkmi a jeho objavy neboli známe
širšiemu okoliu. V starobe sa ocitol vo veľkej
núdzi. Smrteľne chorého vedca navštívil
priateľ a spýtal sa ho, či ho nebolí, že musí
opustiť svet bez uznania jeho práce. „Priateľ
môj”, odpovedal Kepler, „Boh očakával
tisíce rokov, pokiaľ jedno z jeho stvorení
objavilo zákony pohybu nebeských telies.
Či nemôžem počkať aj ja, pokiaľ sa mi
dostane spravodlivosti?” Tento veľký vedec
odchádzal bez nenávisti z tohto sveta, lebo
veril, že skutočnú vďačnosť mu prejaví Boh
vo svojom kráľovstve.
Svätý František z Assisi sa o sebe
vyjadril, že v skutočnosti je toľko hodný,
koľko je hodný u Boha. A tak je to aj s nami.

