
Dobrovoľný príspevokna vydávanie: 0,07€

09/20 – 08.03.2020

Prirodzenosť zjavená cez lásku

Evanjelista Matúš predstavuje Ježišovu
odpoveď na pokušenia v púšti. Posledné
pokušenie bolo to, keď diabol vzal Ježiša
na vysoký vrch – vysoký vrch symbolizuje
božskú prirodzenosť – ponúkajúc mu všet-
ky kráľovstvá a slávu sveta. Čiže pozvanie,
zvádzanie a pokúšanie Ježiša získať božskú
prirodzenosť, získať vládnucumoc. Pozrime
sa teraz na sedemnástu kapitolu Matúšov-
ho evanjelia. „Šesť dní neskôr“, toto je dô-
ležitý údaj. Šesť dní pripomína dve dôležité
udalosti: stvorenie človeka v knihe Genezis
a predstavenie slávy Boha na vrchu Sinaj.
Čiže číslo „šesť dní“ pripomína stvorenie
človeka a slávu Boha. Evanjelista chce po-
ukázať, že v Ježišovi sa predstavuje plnosť
stvorenstva a s ňou božia sláva. A uvidíme
prečo. „Ježiš vzal so sebou Petra“, učeník
je tu predstavený svojou prezývkou /talian-
sky il Pietro/, ktorá znamená „tvrdohlavý“,
„Jakuba a Jána“. Sú to traja komplikovaní
učeníci, sú to tí, ktorí sa pokúšajú o získanie
moci. Keď Ježiš vyhlási, že v Jeruzaleme
zomrie, budú to Jakub a Ján ktorí ho
požiadajú, aby s ním zdieľali najdôležitejšie
miesta v jeho kráľovstve. A okrem toho,
berie Ježiš Petra, ktorý bol v predchádza-
júcej časti objektom silného obvinenia, naj-
silnejšieho epitetonu zo strany Ježiša k
svojmu učeníkovi. Ježiš ho nazval „sata-
nom“. „Odíď odomňa, satan!“, tie isté slová,
ktorými Ježiš odohnal pokušenia v púšti.
Ale Petrovi dáva jednu možnosť, „Choď
mi z cesty, satan“, pretože Peter chcel Je-
žišovi ukázať cestu a hlavne, pretože Peter
odmietalmyšlienku Ježišovej smrti, nakoľko
pre Petra bola smrť koncom všetkého. A
teda Ježiš teraz vezme so sebou svojho
„satana“ a odpovie na pokušenie Petra a
na to z púšte. „A vyviedol ich do samoty“,
keď nájdeme frázu „do samoty“, jedná sa
o technický termínpoužívaný evanjelistami,
ktorý vždy znamená nepriateľstvo, nepo-
chopenie zo strany učeníkov alebo iných
ľudí smerom k Ježišovi a jeho posolstvu.
„Na vysoký vrch“, skutočne, ako diabol zo-
bral Ježiša na vysoký vrch, hľa, Ježiš berie
svojho učeníka, svojho pokušiteľa, Petra,

na vysoký vrch, namiesto božskej prirodze-
nosti. „Tam sa pred nimi premenil.“ Božská
prirodzenosť, sa v Ježišovi nezjavuje
prostredníctvom moci, ale cez lásku; nie
dominujúc, ale milujúc; nie berúc život, ale
ponúkajúc svoj vlastný. Efekt tohto zame-
rania života na dobro iných je premenenie.
Pre Ježiša smrť nezmenšuje osobu, ale je
tým, čo ju premieňa. Čiže smrť je preme-
nením človeka. „Tam sa pred nimi premenil:
tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu
zbelel ako svetlo.“, toto symbolizuje božskú
prirodzenosť.





Farské oznamy

Krížové cesty v Košiciach

Zbierka na charitu dňa 01. 03. 2020
Dóm sv. Alžbety 376,00 €
Uršulínky 335,00 €
Krista Kráľa 1 050,63 €
Charita 57,44 €
Džungľa 50,00 €
Kaplnka sv. Michala 11,00 €
Dominikáni 323,21 €
Jezuiti 845,00 €
Geriatria 300,00 €
Spolu 3 348,28 €

Krížové cesty v katedrále
K pôstnemu obdobiu neodmysliteľne

patria krížové cesty, ktorými si ľudia pri-
pomínajú udalosti utrpenia Božieho Syna.
V našej katedrále budú krížové cesty každý
piatok o 17.15 hod.

Volanie na Otca
Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja,

Košice – Podhradová amládežnícke spolo-
čenstvo Mahaim pod záštitou Arcidiecéz-
neho centra pre mládež vás pozývajú na
modlitbové stretnutie mladých „Volanie na
Otca“, ktoré sa uskutoční v nedeľu
15.03.2020 o 17∶00 v Kostole sv. Ondreja
v Košiciach na Podhradovej. Túžime sa
zjednotiť v modlitbe volaním na nášho

Nebeského Otca aj v tomto pôstnom čase.
Chceme vytvárať jednotu medzi kresťan-
skými spoločenstvami v našom 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, moderovaná adorácia,
Eucharistické požehnanie.

Katolícke hnutie žien Slovenska orga-
nizuje každoročnú pôstnu zbierku Podeľ-
me sa!

Tohtoročný 14. ročník podujatia Podeľ-
me sa! 2020 organizuje Katolícke hnutie
žien Slovenska v pôstnom období od
26.2.2020 do 31. 5. 2020. Výťažok zbierky
bude určený na podporu dvoch projektov:

V rámci projektu Pomáhajme spoločne
podporíme projekt OÁZY- Nádej pre nový
život: Bývanie pre rodiny v núdzi v Ber-
nátovciach pod vedením duchovného otca
Petra Gombitu.

Druhá časť z výnosu zbierky v tomto
roku pôjde na zriadenie Centra prevencie
rodinných konfliktov v Bratislave, ktoré po-
skytne kvalitnú poradenskú a terapeutickú
podporu rodinám v náročných životných
situáciách.

Viac informácii o tomtoprojektenájdete
na khzs.sk

Krížová cesta je možnosť zamyslieť sa nad utrpením Božieho Syna a nájsť v
ňom silu znášať i naše ľudské utrpenia a bolesti. Niesť svoj životný kríž spolu s
Kristom. V našej farnosti vám ponúkame možnosť zúčastniť sa pravidelne na týchto
krížových cestách:

Dóm sv. Alžbety
každý pôstny piatok od 17.15 hod.
Seminárny kostol
každú pôstnu stredu a piatok od 15.45 hod.
Uršulínky
každý pôstny piatok od 15.00 hod.
Premonštráti
každá pôstna streda od 16.30 hod.
(v maďarskom jazyku)
Dominikáni
každý pôstny piatok od 16.45 hod.
Krista Kráľa
každý pôstny piatok od 16.30 hod.
Jezuiti
každý pôstny piatok od 17.30 hod.
Kalvária
každá pôstna nedeľa od 14.30 hod.
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Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

Ne
08.03. 2. PÔSTNA NEDEĽA

Č1: Gn 12, 1-4a
Ž: Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22
Č2: 2 Tim 1, 8b-10
Ev: Mt 17, 1-9

Po
09.03. Pondelok po 2. pôstnej nedeli

Č1: Dan 9, 4b-10
Ž: Ž 79, 8. 9. 11. 13
Ev: Lk 6, 36-38

Ut
10.03. Utorok po 2. pôstnej nedeli

Č1: Iz 1, 10. 16-20
Ž: Ž 50, 8-9. 16b-17. 21ab+23
Ev: Mt 23, 1-12

St
11.03. Streda po 2. pôstnej nedeli

Č1: Jer 18, 18-20
Ž: Ž 31, 5-6. 14. 15-16
Ev: Mt 20, 17-28

Št
12.03. Štvrtok po 2. pôstnej nedeli

Č1: Jer 17, 5-10
Ž: Ž 1, 1-2. 3. 4+6
Ev: Lk 16, 19-31

Pi
13.03. Piatok po 2. pôstnej nedeli

Č1: Gn 37, 3-4. 12-13a. 17b-28
Ž: Ž 105, 16-17. 18-19. 20-21
Ev: Mt 21, 33-43. 45-46

So
14.03. Sobota po 2. pôstnej nedeli

Č1: Mich 7, 14-15. 18-20
Ž: Ž 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12
Ev: Lk 15, 1-3. 11-32

Ne
15.03. 3. PÔSTNA NEDEĽA

Č1: Ex 17, 3-7
Ž: Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9
Č2: Rim 5, 1-2. 5-8
Ev: Jn 4, 5-42

Liturgický prehľad na 2. pôstny týždeň

Detské okienko
Čaute všetci! Dnes čítam

o tom, ako Ježiš aj s Petrom,
Jakubom a Jánom vystúpil na
vrcha tamsapremenil. Pomôž-
te týmto štyrom nájsť cestu
na horu, aby sa im Ježiš mohol
zjaviť vo svojej sláve.


