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Najkrajšie veci

Drahí bratia a sestry! Keď prídete do
obchodu a pýtate si nejaký tovar, dajú
vám ho, ak majú. Predavačka vás potom
požiada o zaplatenie požadovanej sumy
zaň. A vašou povinnosťou je tento tovar
zaplatiť. Ale pozor! V dnešnom evanjeliu
Ježiš hovorí toto: „Ak vaša spravodlivosť
nebude väčšia ako spravodlivosť zákonní-
kov a farizejov, nevojdete do nebeského
kráľovstva.“ Položme si teda otázku: „Čo
tým Ježiš myslel?“ Aká je tá Ježišova „väč-
šia“ spravodlivosť, alebo v inom preklade
„znamenitejšia“ spravodlivosť? Aby sme
mohli odpovedať na túto otázku, pozrime
sa trocha na to, ako spravodlivosť chápali
farizeji. Oni si mysleli, že vonkajším splnením
všetkých prikázaní a predpisov obstoja pred
Bohom, teda že budú spravodliví na základe
splnenej povinnosti. Preto farizejov nazývali
„ospravedlnenými“. Podľa židovskej dog-
matiky totiž medzi Bohom a človekom exis-
tovala určitá dohoda. Podľa nej Boh ako
obchodník mal sústavne zapisovať u kaž-
dého človeka, čo dostal a čo má dať. Boh
a človek stoja vedľa seba ako rovnocenní
obchodní partneri. A preto všetky dobré
skutky, ktoré človek vykoná, zapíše si Boh
„na základe kúpno-právneho vzťahu medzi
sebou a človekom ako pohľadávku člove-
ka“. Ako ty mne, tak ja tebe. Ak ty, človeče,
vykonáš dobré skutky, dostaneš plus, budeš
zdravý, nadobudneš peniaze a budeš
požehnaný! Ak neurobíš nič dobré, dostaneš
mínus, ochorieš, stihne ťa nešťastie, schu-
dobnieš, nedostane sa ti požehnania! Taká
bola mienka synagógy. Urobili si z Boha
obchodníka, obchodného partnera.
Spravodlivosť postavená na „rúhaní sa
Bohu“. Aké strašné bolo toto náboženstvo!
Takúto spravodlivosť sa Ježiš snaží odvr-
hnúť a vytrhnúť zo srdca človeka ako jedo-
vaný koreň. Preto hovorí učeníkom, že ak
ich spravodlivosť nebude celkom inou, ove-
ľa väčšou ako spravodlivosť farizejov, ne-
vojdú do nebeského kráľovstva. Tieto
Ježišove slová boli pravdivé, ale aj strašné
pre farizejov a iných poslucháčov, lebo

všetko zmenili. A v záverečných slovách
reči na vrchu sa hovorí toto: „Keď Ježiš
skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho
učením.“ Boli hlboko otrasení tým, že Ježiš
úplne odhalil farizejov, na ktorých všetci
hľadeli ako na spravodlivých, a že im cel-
kom odoprel nebeské kráľovstvo.

Nie je, drahí bratia a sestry, Ježiš trocha
nespravodlivý voči týmto farizejom? Veď
neurobili nič zlé, snažili sa len do bodky
dodržať Zákon. Ale Zákon nie je Boh. A
ani Boh nie je Zákon. Zákon je len studený
paragraf. A Ježiš neprišiel na svet ako
studený paragraf, ale ako človek, ktorý
má srdce. Ježiš dodržiaval Zákon a nebol
ani zákonník, ani farizej. Viete prečo? Lebo
on Zákon žil. On ho žil a tým ho naplnil.
Naplnil ho sebou samým, lebo sa za nás
obetoval. A keďže Boh je láska a obetoval
sa za nás, môžeme povedať, že Ježiš je
obetavou láskou. Obetavou láskou naplnil
zákon a tým sa zákon stal väčšou spravod-
livosťou. Žĳeme Boží zákon, milí bratia a
sestry, alebo ho len dodržiavame? Ak ho
len dodržiavame, nie sme ako farizeji, ktorí
dodržiavajú zákon, aby boli spravodliví,
ale nenapĺňajú ho obetavou láskou ako
Ježiš? Povedzte, keby sme dokázali zákon
žiť, nebolo by krajšie na zemi? U Boha si
nemožno kúpiť radosť a šťastie ako cukríky
v obchode. Viete, prečo sa bojíme žiť zákon,
prečo ho len dodržiavame? Lebo žiť zákon
je veľmi ťažké. Žiť zákon vyžaduje väčšiu
spravodlivosť a, ak treba, aj obetu. Podobne

pokračovanie článku na strane 3.



23.2.2020 o 16:00
Chrám Najsvätejšej Trojice

sólisti Štátneho divadla Košice: Michaela Várady, Myroslava Havryliuk,
Maksym Kutsenko, Marián Lukáč

zbormajster: Lukáš Kozubík
dirigent: Karol Kevický

spoluúčinkuje: orchester a zbor Štátneho divadla Košice

Koncert sa koná pri príležitosti 320. výročia narodenia opáta Andreja Antona Sauberera,
O. Praem. (1700 - 1779), zakladateľa súčasnej podoby Jasovského kláštora

(v rámci svätej omše).

� �

� �

W. A. MozartW. A. Mozart
RequiemRequiem d mol KV 626d mol KV 626

(pre sóla, zbor a orchester)(pre sóla, zbor a orchester)

Mediálni partneriHlavný partner Partneri divadla Divadlo podporili

www.sdke.sk



Farské oznamy
Úplné odpustky na sviatok Katedry sv.
Petra, apoštola
Od poludnia 21. februára do polnoci

22. februára možene za zvyčajných pod-
mienok získať úplné odpustky. Potrebné
je navštíviť katedrálny chrám a tam sa
pomodliť modlitby: Otčenáš a Verím v
Boha.

Pomoc osobám zraneným umelým po-
tratom

Dávame do pozornosti dve víkendové
akcie na pomoc osobám zranených ume-
lým potratom (mama, otec, súrodenec,
zdravotník...). Často sa stáva, že hoci Boh
ponúka odpustenie, človek má ťažkosť
prĳať odpustenie. Inokedy je bolesť spô-
sobená vedomím straty blízkej osoby bez
vlastného pričinenia. Tieto duchovné ob-
novy sú vytvorené tak, aby jemný spôsobom
viedli človeka k plnosti zmierenia a obnovy
vzťahov.

I. Ráchelina vinica - od 24. do 26. apríla
2020 v Trenčianskom kraji.

II. Milujúca náruč - od 29. do 31. mája
2020 v Smižanoch.

Obidve akcie sú vhodné aj pre rodičov
spontánne potratených detí. Kontakt k re-
gistrácii http://detike.eu/

Výstava fotiek - Deti sv. Alžbety
Priatelia, na území Košíc pôsobí od roku

2010 spoločenstvo Deti svätej Alžbety -
Aliancia za život, o.z. Naša činnosť je za-
meraná na prebúdzanie povedomia o plnej
ľudskej dôstojnosti nenarodených detí.

Pri príležitosti desiateho výročia našej
činnosti sa v átriu Teologickej fakulty (Hlav-
ná 89) koná výstava fotografií, ktoré do-
kumentujú aktivity spoločenstva. Výstava
potrvá do 20. februára 2020. Vstup zdarma.

Predstavenie Fatimské deti
Milí priatelia, pozývame Vás na diva-

delno - tanečné predstavenie "Fatimské
deti", ktoré sa uskutoční dňa 16.2.2020 o
16.00 hod. vo Veritase / pri Dominikánskom
kostole /. Predstavenie sa uskutoční pri
príležitosti 100.výročia narodenia sv, Hy-
acinty pre nebo. Predstavenie pripravili
deti z detského centra Ovečka a tanečná
škola Hyacinta.

Volanie na Otca
Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja,

Košice – Podhradová a mládežnícke spolo-
čenstvo Mahaim pod záštitou Arcidiecéz-
neho centra pre mládež vás pozývajú na
modlitbové stretnutie mladých „Volanie na
Otca“, ktoré sa uskutoční v nedeľu
16.02.2020 o 17∶00 v Kostole sv. Ondreja
v Košiciach na Podhradovej. Túžime sa
zjednotiť v modlitbe volaním na nášho
Nebeského Otca. Chceme vytvárať jednotu
medzi kresťanskými spoločenstvami v na-
šom meste a spoločne sa tak modliť aj za
celú našu košickú arcidiecézu.

Program stretnutia:
17∶00 – 17∶30 – modlitba chvál
17∶30 – 18∶00 – slovo/katechéza
18∶00 – 19∶00 – modlitba chvál, modero-

vaná adorácia, Eucharistické požehnanie.

ako v tejto filozofickej rozprávke od an-
glického spisovateľa Oscara Wilda, v ktorej
píše: V meste stála socha zlatého princa.
K nohám sochy si sadla lastovička, unavená
dlhým letom do teplých krajín, a zaspala.
Zrazu ju zobudila kvapka vody. Prebrala
sa. Veď neprší, čo to je? Pozrela hore a
videla, že zlatý princ plače. „Prečo plačeš?“,
pýtala sa. „Lastovička, plačem preto, lebo
nemôžem ľuďom poskytnúť pomoc, ktorú
potrebujú. Ale vieš čo, niečo predsa len
urobím.“ A tak krajčírke, ktorá nemala čím
zakúriť, daroval rubín zo svojho prsteňa.
Chudobnému skladateľovi, ktorý nemal čo
jesť, daroval zlaté oko. Malému dievčatku,
čo predávalo zápalky a vysypali sa jej do
kaluže, daroval druhé zlaté oko. „A teraz

už leť, lastovička, lebo príde zima a ty
zamrzneš,“ hovorí zlatý princ. „Neodletím,
lebo sa mi zapáčilo ľuďom pomáhať. Od-
trhnem zlaté lupienky a budem ich odnášať
ľuďom.“ Richtárovi sa socha znevidela, dal
ju vyhodiť. Ostalo z nej len srdce a na
smetisko so sochou vyhodili aj mŕtve telo
lastovičky, ktorá pri nohách zlatého princa
zamrzla. Tu Boh povedal anjelom: „Prineste
mi zo zeme dve najkrajšie veci.“ A oni
priniesli srdce zlatého princa a mŕtve telo
lastovičky. V obchode si môžeme kúpiť
hocičo, keď zaplatíme za tovar. Zadosťu-
činíme tým spravodlivosti. Ale nikdy takáto
spravodlivosť nie je dostačujúca, lebo v
obchode sa nedá kúpiť srdce človeka na-
plnené láskou. Lebo láska sa nedá kúpiť,
ona v človeku rastie.

pokračovanie úvodného článku
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Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

Ne
16.02. 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Č1: Sir 15, 16-21
Ž: Ž 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34
Č2: 1 Kor 2, 6-10
Ev: Mt 5, 17-37

Po
17.02. Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období

Č1: Jak 1, 1-11
Ž: Ž 119, 67. 68. 71. 72. 75. 76
Ev: Mk 8, 11-13

Ut
18.02. Utorok 6. týždňa v Cezročnom období

Č1: Jak 1, 12-18
Ž: Ž 94, 12-13a. 14-15. 18-19
Ev: Mk 8, 14-21

St
19.02. Streda 6. týždňa v Cezročnom období

Č1: Jak 1, 19-27
Ž: Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5
Ev: Mk 8, 22-26

Št
20.02. Štvrtok 6. týždňa v Cezročnom období

Č1: Jak 2, 1-9
Ž: Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7
Ev: Mk 8, 27-33

Pi
21.02. Piatok 6. týždňa v Cezročnom období

Č1: Jak 2, 14-24. 26
Ž: Ž 112, 1-2. 3-4. 5-6
Ev: Mk 8, 34 – 9, 1

So
22.02.

Katedra svätého Petra, apoštola
sviatok

Č1: 1 Pt 5, 1-4
Ž: Ž 23, 1-3. 4. 5. 6
Ev: Mt 16, 13-19

Ne
23.02. 7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Č1: Lv 19, 1-2. 17-18
Ž: Ž 103, 1-2. 3-4. 8+10. 12-13
Č2: 1 Kor 3, 16-23
Ev: Mt 5, 38-48

Liturgický prehľad na 6. týždeň cez rok

Detské okienko
Ahojte! Tento týždeň nám Ježiš pripomína, že máme dodržiavať

prikázania, aby sme sa mohli radovať v nebeskom kráľovstve.
Dokážete nájsť slová z dnešného evanjelia v tejto osemsmerovke?


