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Žiť s Bohom
Evanjelium ani dnes nestráca na aktuálnosti. Nezáleží na mieste, čase, iných
okolnostiach, kedy, kde oslovuje Ježiš „Poďte za mnou“ (Mt 4,19), ale záleží na ochote
prĳať pozvanie, nastúpiť na novú cestu
života, nasledovať Ježiša, pretože v jeho
škole, pod vplyvom jeho slov, učenia, zázrakov, povolanie sa upevní, zocelí a dozreje. Nepodceniť význam pozvania je
dôležité. Ide o celkovú vnútornú premenu
človeka, o radikálnu zmenu spôsobu zmýšľania, konania, keď máme rozpoznať moc
duchovnej skutočnosti. Pokánie v nasledovaní Ježiša má svoje opodstatnenie. Je to
začiatok práce na sebe.
Aj vás už napadlo, prečo si Ježiš za
učeníkov vyvolil rybárov a nie roľníkov?
Predsa Ježiš často používal podobenstvá
aj z roľníckeho prostredia. Všimnime si určité rozdiely medzi životom rybára a roľníka.
Roľník chodí na svoje pole stále tou istou
cestou. Má svoje vychodené cestičky a
osvojené metódy. Nemusí nič meniť. Takáto
práca sa stáva rutinou. Rybár má inú situáciu. Nemá tú istú cestu. Keď vychádza
na more, nikdy nejde tým istým kurzom.
More je každý deň iné. Ryby nečakajú vždy
na tom istom mieste, preto sa rybár pýta:
Kde budú dnes ryby? Rybár musí byť v
pohybe, musí byť originálny. Raz loví pri
brehu a inokedy na otvorenom mori. Premýšľa, ako si prilákať ryby. Dlho si pripravuje
svoju sieť a opravuje ju. More je pre rybára
vždy čosi nové. Raz duje vietor, inokedy
je bezvetrie. Rybár sa prispôsobuje zmenám.
A ako je to s nami? Sme roľníkom vo
viere, ktorý si chodí svojimi vychodenými
cestičkami? Možno sa aj mozoľnato namáhame na svojom políčku. Neprechádzame do rutiny, ktorá spomaluje skutočný
vietor Ducha Svätého? Pripusťme, že máme
byť rybármi, ktorý venujú pozornosť vždy
novým a novým okolnostiam a spôsobom.
Evanjelizácia, duchovné napredovanie,
nový život si vyžaduje odložiť zastaralé
spôsoby, nebáť sa aktuálne, časovo žiť
evanjelium. „Ani nové víno nevlievajú do
starých mechov,... ale nové víno vlievajú

do nových mechov, a tak sa oboje zachová“
(Mt 9,17). Mladí ľudia potrebujú niečo, čo
im patrí. Cirkev je vždy mladá pre otvorenie
sa tým, ktorí sa chcú dať evanjelizovať a
rovnako chcú šíriť učenie Krista. Ježiš z
kraja Zabulon a Neftali, z okolia mesta
Kafarnaum si vyvolil prvých učeníkov. Koľko
rodičov sa dostáva späť k Ježišovi cez
svoje deti, keď sú znova evanjelizovaní pri
ich príprave na krst, či pri evanjelizácii detí
sú evanjelizovaní aj rodičia.
Do nového storočia Ján Pavol II. v apoštolskom liste Novo millennio ineunte píše:
„Pre Cirkev sa otvára nový úsek cesty, opäť
sa ozývajú v našom srdci slová, ktorými
Ježiš... vyzval apoštola, aby šiel loviť ryby:
„Zatiahni na hlbinu“ (Lk 5,4). Je to výzva
na začiatku nového tisícročia poznať dejiny
nielen svojho okolia, národa či sveta, ale
aj Cirkvi.
Keď zomieral na rakovinu mladý taliansky kňaz Gnocchi, daroval svoje zdravé
oči dvom chorým deťom. Očný lekár, profesor Galeazzi jedno oko transplantoval
jedenásťročnému chlapcovi a druhé osemnásťročnej slečne. Po niekoľkých týždňoch
sa ukázali obe operácie úspešné.
To isté čo urobil kňaz pre chorých nevidiacich mladých ľudí, to robí v duchovnom
živote pre nás Ježiš. Žiť bez Krista je život
v tme. Ježiš prináša svetlo, ktoré nemôže
zničiť ani smrť, pretože je ten, čo z lásky
k nám vzal si prirodzenosť človeka, stal
sa nám podobným vo všetkom okrem
hriechu, aby nás zachránil, vykúpil, spasil.
Naša odpoveď má byť aj v znamení slov:
„Robte pokánie“ (Mt 4,17) a vtedy dávame
svoj súhlas a viac, aktívnejšie si uvedomujeme a prežívame realitu slov Pána Ježiša:
„Priblížilo sa nebeské kráľovstvo“ (Mt 4,17).
Život je ako rieka. Čo bolo? Čo bude?
Nevieme. Nemusíme vedieť. Je rozumne,
keď využĳeme správne svoju dobu a aj
dnešnú Nedeľu Bozieho Slova; počúvaním,rozjímanim a uskutočňovaním v našom
každodennom živote.
- Pavol Vandžura, kaplán -

Farské oznamy
Fatimská sobota
Bratia dominikáni srdečne pozývajú na
fatimskú sobotu, ktorá sa bude konať v
sobotu 1. februára 2020 v dominikánskom
kostole v Košiciach. Program bude
mimoriadne začínať už o 8∶30 hod. rozjímavým posvätným ružencom, keďže bude
predchádzať stretnutiu rehoľníkov a zasvätených osôb s otcom arcibiskupom v rámci
Dňa zasväteného života. Program bude
pokračovať sv. omšou o 9∶30 hod., ktorú
bude celebrovať otec arcibiskup Bernard
Bober. K spoločnej modlitbe za všetkých
Bohu zasvätených srdečne pozývame.
Problematika sexuálnej výchovy a jej
riziká
V pondelok 3. februára 2020 večer o
20∶00 hod. v seminárnom kostole sv. Antona
Paduánskeho v Košiciach sa uskutoční odborná prednáška na tému Problematika
sexuálnej výchovy a jej riziká, ktorú bude
mať známy poľský kňaz a filozof prof.
Dariusz Oko. Je kňazom krakovskej
arcidiecézy a pracuje ako profesor a vedúci
Katedry Filozofie Poznania na Filozofickej
fakulte Pápežskej univerzity sv. Jána Pavla
II. v Krakove. Je tiež mediálne známy ako
kritik ideológie Gender (rodovej rovnosti).
Všetci ste srdečne pozvaní!
Sv. omša pre rodičov spontánne a umelo potratených detí
"Kde je naše potratené dieťa?" "Ako
vykročiť na cestu uzdravenia?" Na tieto i
ďalšie otázky budeme hľadať odpovede
pri košickej sv. omši za život v jezuitskom
kostole 30. januára 2020 o 16.30. Rodičia
spontánne i umelo potratených detí budú
mať možnosť zapísať ich mená do Knihy
života. Po sv. omši ich pri spoločnom obrade
v modlitbe odovzdáme Bohu-Otcovi..
Detský fašiangový karneval
Spoločenstvo rodín pri uršulínskom
kostole vás pozýva na Detský fašiangový
karneval v sobotu 8.2.2020 od 15.00 hod.
v priestoroch kláštora Uršulínok na Hlavnej
66. Témou tohtoročného karnevalu je „Môj
hrdina“. Vstupné na karneval je 1kg trvanlivých potravín pre rodiny v núdzi. Tešíme
sa na vás.
Alžbetin list priamo na mail
Ak máte záujem byť priamo informovaný a dostávať Alžbetin list elektronicky
na mail, môžete sa prihlásiť k jeho odberu
cez formulár na našej web stránke farnosti

www.domsvalzbety.sk v časti farské
oznamy alebo priamo na adrese
newsletter.domsvalzbety.sk

Nové číslo časopisu Verbum s možnosťou už aj digitálneho predplatného
Najnovšie číslo Verbumu sa zameriava
na Rusko: jeho filozofiu, teológiu a prínos
pre našu katolícku vieru. Štúdia benediktína
Jána Dolného o Vladimírovi Solovjovovi
Kritik ruského nacionalizmu poukazuje na
problematiku jednostranného vnímania
úlohy Ruska medzi samotnými Rusmi. Prof.
Helena Hrehová ponúka portrét osobnosti
a osobné spomienky na človeka, ktorý po
Bohu zasvätil svoj život Rusku a Rusom –
kardinála Tomáša Špidlíka. Neznámym Rusom, ktorý v značnej miere ovplyvnil aj
teológiu na 2. vatikánskom koncile, bol
Nikolaj Afanasiev. Jeho význam približuje
Lukáš Sekerák v štúdii Dve idey všeobecnej
Cirkvi: počiatky eucharistickej ekleziológie
Nikolaja Afanasieva. Posledným Rusom
tohto čísla je filozof personalizmu Nikolaj
Berďajev, ktorého predstaví Róbert Sarka
v štúdii Berďajevov pokus o rekonštrukciu
kresťanskej apologetiky.
Medzi naše slovenské top témy v ostatnej dobe patrí aj stret konzervativizmu
a liberalizmu. O tom, či medzi nimi prebieha
tzv. kultúrna vojna, sa dočítate v štúdii
Miroslavy Psárovej Kultúrna vojna v médiách v kontexte bojov konzervatívnej a liberálnej strany. Právnik Marek Šmid
ponúka súčasný stav slovenskej legislatívy
v otázke ochrany slobody svedomia vo
svojej štúdii Milosrdenstvo a ochrana
svedomia. Jana Juhásová vstúpila do problematiky subjektu u takých spirituálnych
básnikov, ako Rudolf Dilong či Czesław
Miɫosz v štúdii O podobách subjektu v tvorbe (spirituálnych) básnikov. Peter Zubko
ponúkol jedinečný osobný vhľad do pozadia procesu skúmania a digitalizácie tvárí
troch košických mučeníkov vo svojom Rozprávaní o tom, ako to bolo s tvárami košických mučeníkov.
V rubrike Beletria ponúkame poviedku
venovanú ďalšiemu veľkému Rusovi, F.M.
Dostojevskému od nášho redaktora Jána
Mička - Bojovníci Boží, ako aj dva portréty
spisovateľov: prvý z pera Evy Baloghovej
o svetovom spisovateľovi, ktorý vo veľkej
miere ovplyvnil generáciu G.K. Chestertona,
C.S. Lewisa či J.R.R. Tolkiena – o Georgeovi
MacDonaldovi a druhý od Jána Mička
o košickom spisovateľovi Martinovi Vladovi.
Novinkou v možnosti objednávania Verbumu je digitálne predplatné na rok so
vstupom do celého archívu. Viac na https://casopisverbum.sk/objednavka/.

Liturgický prehľad na 3. týždeň cez rok
Deň

Liturgická spomienka

Ne
26.01.

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po
27.01.

Svätej Angely Merici, panny
ľub. spomienka

Č1: 2 Sam 5, 1-7. 10
Ž: Ž 89, 20. 21-22. 25-26
Ev: Mk 3, 22-30

Ut
28.01.

Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

Č1: 2 Sam 6, 12b-15. 17-19
Ž: Ž 24, 7. 8. 9. 10
Ev: Mk 3, 31-35

St
29.01.

Streda 3. týždňa v Cezročnom období

Č1: 2 Sam 7, 4-17
Ž: Ž 89, 4-5. 27-28. 29-30
Ev: Mk 4, 1-20

Št
31.01.

Štvrtok 3. týždňa v Cezročnom období

Č1: 2 Sam 7, 18-19. 24-29
Ž: Ž 132, 1-2. 3-5. 11. 12-14
Ev: Mk 4, 21-25

Pi
01.02.

Svätého Jána Boska, kňaza
spomienka

Č1: 2 Sam 11, 1-4. 5-10-17
Ž: Ž 51, 3-4. 5-6. 6-7. 10-11
Ev: Mk 4, 26-34

So
02.02.

Sobota 3. týždňa v Cezročnom období

Č1: 2 Sam 12, 1-7a. 10-17
Ž: Ž 51, 12-13. 14-15. 16-17
Ev: Mk 4, 35-41

Ne
03.02.

OBETOVANIE PÁNA

Č1: Mal 3, 1-4
Ž: Ž 24, 7. 8. 9. 10
Č2: Hebr 2, 14-18
Ev: Lk 2, 22-40

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

Detské okienko

Liturgické čítania
Č1: Iz 8, 23b – 9, 3
Ž: Ž 27, 1. 4. 13-14
Č2: 1 Kor 1, 10-13. 17
Ev: Mt 4, 12-23

Ahojte! Dnes nás Ježiš, rovnako ako učeníkov, pozýva, aby
sme sa stali rybármi ľudí. Dokážete nájsť na týchto dvoch obrázkoch 5 rozdielov?
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