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Kristus dáva a mení život
Evanjeliový úryvok tejto nedele (Mk
5,21 – 43) ponúka dva príbehy, ktorých
spoločným prvkom je viera v Krista. Je to
príbeh ženy, ktorej viera prináša
uzdravenie z choroby, a príbeh otca,
ktorého viera prináša vzkriesenie jeho
dcéry.
Stretnutie s Kristom
Z literárneho hľadiska evanjelista Marek
ponúka zaujímavú štruktúru, keď do
príbehu o vzkriesení Jairovej dcéry vložil
nový „mikro-príbeh“ o uzdravení ženy
trpiacej na krvotok. Tento vnútorný
príbeh pomáha lepšie porozumieť
posolstvo hlavného príbehu. Ježišova
odpoveď uzdravenej žene: „Dcéra, tvoja
viera ťa uzdravila“ (Mk 5,34), je vlastne
príkladom pre otca inej dcéry: „Neboj
sa, len ver!“ (Mk 5,36) Jairus, otec dcéry,
ktorá práve zomrela, je pozvaný, aby
zaujal
postoj
viery
podobným
spôsobom, ako ho preukázala práve
uzdravená žena. Evanjelista Marek má
za cieľ ponúknuť svojim čitateľom
príbeh dvoch prosiacich osôb, ktoré
s vierou prichádzajú za Ježišom. Je to
príbeh viery ženy trpiacej na krvotok
a otca zomierajúcej dcéry, ktorých
stretnutie s Kristom vedie k rastu
a očisteniu ich viery.
Dotyk, ktorý uzdravuje
Obidva príbehy majú viacero spoločných prvkov. Je to príbeh dvoch žien.
Z obidvoch uniká život, keďže v biblickom ponímaní sa krv považovala za
sídlo života. Obidve ženy spája číslovka 12,ktorá je číslom Izraela – 12
kmeňov. Dospelá žena trpí 12 rokov na
chorobu, ktorá jej bráni stať sa matkou.
Dievča je vo veku 12 rokov, v ktorom sa
mení na ženu, ale zomiera a nebude
môcť naplniť svoje poslanie ženy –
matky.

Podľa predpisov Mojžišovho zákona
sú obidve ženy obradne nečisté. Jedna
z dôvodu krvotoku, ako to píše
starozákonná kniha Levitikus 15, 19 – 24.
Každý, kto by sa dotkol takejto ženy
alebo veci, s ktorou prišla do kontaktu,
stáva sa taktiež obradne nečistým. Druhá
je nečistá svojou smrťou, lebo podľa
starozákonnej knihy Numeri 19, 11
každý, kto sa dotkne mŕtveho, stáva sa
taktiež obradne nečistým. V obidvoch
prípadoch teda dochádza k uzdraveniu na
základe
„prestúpenia“
Mojžišovho
zákona. Je to žena, ktorá sa dotýka Ježiša,
a potom samotný Ježiš, ktorý chytí za
ruku mŕtve dievča. Vidíme, že v obidvoch
príbehoch je dôležitý symbol „dotyku“.
Žena sa chce aspoň dotknúť Ježišovho
odevu a Ježiš sa dotkol dievčaťa, keď ju
chytil za ruku. V prenesenom význame
môžeme hovoriť o dôležitosti zachovať si
„duchovný kontakt“ s Kristom, túžiť sa
dotknúť Krista a dovoliť mu, aby sa on
dotkol nás svojím uzdravením (cez
modlitbu, sviatosti, druhých ľudí ...).
Majme odvahu a dôveru prísť za
Kristom,
povedať
mu
o
svojich
nezahojených ranách a krvácajúcich
bolestiach. Chce ich uzdraviť a vyliečiť.
Otec
dievčaťa
je
označený
ako
predstavený synagógy, preto môžeme
povedať, že zastupuje tých zo židovského
národa, ktorí prĳali Krista. V príbehu však
vidíme aj odlišnú reakciu jeho učeníkov.
Hoci stoja blízko neho a nasledujú ho,
nezdieľajú tento jeho prístup. Jairus
a neznáma žena majú viac viery ako jeho
vlastní učeníci, ktorí predtým boli
svedkami viacerých zázra-kov svojho
Majstra. Podobne odmietavo reagujú
smútiaci, ktorí Ježiša vysmejú. Aké silné
ponaučenie aj pre nás! Môžeme stáť,
doslova sa až tlačiť na Ježiša, a predsa mu
môžeme byť cudzí, keď nám chýba živá
viera a láska k nemu.

Farské oznamy
Tel. č.: +421 55 622 15 55
E-mail: domsvalzbety@gmail.com
Otváracie časy:
Pondelok - Štvrtok
10:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00 hod (streda 17:30)
Piatok
10:00 - 12:00 hod.

Život vo farnosti:
Zbierka
V túto nedeľu máme zbierku na
dobročinné diela Svätého Otca
(Halier sv. Petra)
Poďakovanie a prosba
Chod našej farnosti môžete podporiť
vhodením svojho milodaru do
pokladničiek vzadu pri vstupe do
chrámu alebo elektronicky na číslo účtu:
IBAN: SK28 0900 00000000 82121833.
Ďakujeme!

Trinásta nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie:
Múd 1, 13-15, 2, 23-24
Žalm:
Ž
30
Druhé čítanie:
2Kor
8, 7.9 13-15
Evanjelium:
Mk
5, 21-24. 35b-43
Prvopiatkový týždeň
Tento týždeň bude prvý piatok v mesiaci,
spovedať budeme ako býva zvykom.
Omša za život
V pondelok 28. 6. o 18:00 h. bude v Dóme sv.
omša za život.

Poďakovanie a privítanie
Prikázaný sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla
Týmto sa chceme poďakvať duchovnému V utorok 29. 6. máme prikázaný sviatok sv.
otcovi Romanovi Haškovi, ktorý po
apoštolov Petra a Pavla. Sv. omše budú v
štyroch rokoch služby kaplána v našej
Dóme: 6.00; 7.00; 8.00; 11.30; 15.00; 18.00 h.
farnosti odcháza na nové pôsobisko,
Uršulínsky kostol:
8:00 a 15:45 h.
ktoré mu prideli o. Arcibiskup. Od 1. 7.
bude o. Roman pôsobiť vo farnosti
Sviatok Navštívenia Panny Márie
Všetkých svätých Humenné-mesto. Za
V piatok 2. 7. máme sviatok Navštívenia Panny
Vašu obetavú a precíznu prácu Vám
Márie a zároveň prvý piatok v mesiaci. V závere
ďakujeme a na novom mieste Vám
sv. omše Eucharistické požehnanie.
vyprosujeme všetky potrebné Božie
milosti.
Prvá sobota v mesiaci
V sobotu 3. 7. bude prvá sobota v mesiaci.
Zároveň od 1. 7. v našej farnosti vítame Pobož. v Obišovciach sa začínajú o 9.00 h.
nového pána kaplána Františka Bujňáka
- novokňaza a takisto mu vyprosujeme Prvá nedeľa v mesiaci
všetky potrebné milosti pre kňazskú
V nedeľu 4.7. bude prvá nedeľa v mesiaci – pri
službu.
sv. omši o 10.30 h. bude prvonedeľná pobož.
!!!Zrušenie dišpenzu!!!
Na základe rozhodnutia Konferencie bis-kupov
Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej
účasti na nedeľných boho-službách a
prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30.
júna 2021. Následne povinnosť účasti nebude
zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva
chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné
riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť
neumožnia lokálne okolnosti, napríklad
zhoršená epidemická situácia.

Liturgický kalendár na 13. týždeň v Cezroč. obd.
Deň

Liturgické slávenie

Nedeľa
27. 6.

TRINÁSTA NEDEĽA
V
CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období
28.06.
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka
Utorok
29.06.

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
SLÁVNOSŤ

Streda
30.06.

Streda 13. týždňa v Cezročnom období

Štvrtok
1.07.
Piatok
2.07.
Sobota
3.07.
Nedeľa
4.07.

Piatok 13. týždňa v Cezročnom období
NAVSŠTEVA PREBL. PANNY MÁRIE
SVIATOK
SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA
SVIATOK
ŠTRNÁSTA NEDEĽA
V
CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgické texty
1Č: Múd 1, 13-15, 2, 2324
Ž: 30
2Č: 2Kor 8, 7.9. 13-15
Ev: Mk 5, 21-24. 35b-43
1Č: Gn 18, 16-33
Ž: 103
Ev: Mt 8, 18-22
1Č: Sk 12, 1-11
Ž: 34
2Č: 2Tim 4, 6-8
Ev: Mt 16, 13-19

1Č: Gn 21, 5. 8-20
Ž: 34
Ev: Mt 8, 28-34
1Č: Gn 22, 1-19
Ž: 116
Ev: Mt 9, 1-8
1Č: SOF 3, 14-18
Ž: IZ 12
Ev: Lk 1, 39-56
1Č: Ef 2, 19-22
Ž: 117
Ev: Jn 20, 24-29
1Č: Ef 2, 2-5
Ž: 123
2Č: 2Kor 12, 7b-10
Ev: Mk 6, 1-6
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Rímskokatolícka farnosť sv. Alžbety Uhorskej,
Košice / Hlavná 26, 040 01 Košice /
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava
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