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DNES SA SPLNILO TOTO PÍSMO
Podľa Lukášovho evanjelia Ježiš vstúpil do synagógy štyri krát a zakaždým čelil
konfliktnej situácii. V prvej, ktorá je predstavená v dnešnej Liturgii, sa mu ľudia dokonca pokúsili siahnuť na život. Poďme sa
pozrieť prečo. Liturgia nám predstavuje
začiatok Lukášovho evanjelia, kde Lukáš
presne opisuje udalosti, ktoré už povedali
iní, a potom Liturgia hneď pokračuje štvrtou kapitolou kvôli zvláštnej alchémii liturgistov. „Ježiš sa vrátil do Galilei naplnený
Duchom Svätým“ po pokúšaní na púšti,
„a zvesť o Ňom sa rozšírila po celej okolitej
krajine. A On učil v ich synagógach“. Vidíme ako sa evanjelista oddeľuje od nich
hovoriac „ich synagógy“. Kresťanská komunita sa už oddelila od Židovskej a preto sú odlíšení, oni sú „ich synagógy“. „Byť
oslávený všetkými“, zrejme všetci ho oslavovali, ale v Nazarete to vyzerá byť inak.
„A On prišiel do Nazaretu“ – Nazaret bola
malá dedinka trogloditov, známa ako brloh nacionalistov, čo znamená ľudí „zviazaných“ náboženskými ideálmi Izraelitskej
nadvlády a násilia proti Rímskym vladárom – „A ako bolo Jeho zvykom, išiel do
synagógy v sobotu“, toto je prvá zo štyroch návštev, keď Ježiš vošiel do synagógy,
podľa Lukášovho Evanjelia a zakaždým sa
táto návšteva zvrtla do konfliktu, „a postavil sa a čítal“. „Zvitok proroka Izaiáša mu
bol podaný“, liturgické čítania boli založené na trojročnom cykle, a čítanie na každú
sobotu bolo dané vopred. A Ježiš tu spôsobí prvé pohoršenie. Nečíta daný text, ale
my čítame „Rozvinul zvitok a našiel“. Tento
výraz „nájsť“ je výsledkom hľadania, grécke sloveso použité je „eurisko“, z ktorého aj
známe slovo Eureka je odvodené. Čo slovo
Eureka presne znamená? Našiel som niečo, čo som hľadal. To znamená, že Ježiš
nehľadá určenú stať, ale niečo iné. On hľadá stať proroka Izaiáša, kapitola 61, v ktorej číta o uvedení Mesiáša. „Duch Pána je
nado mnou, pretože Boh ma pomazal“,
pomazanie v hebrejčine je mashiah, čo

je preložené do gréčtiny ako
Kristus, čo znamená „pomazaný“. Čo znamená „pomazaný“?
„Pomazaný“ je niekto, kto má
silu od Boha, ktorá ho premieňa na božieho človeka reprezentujúceho Boha a Jeho
silu. „ Prinášať dobrú zvesť chudobným“.
Ktoré sú to dobré správy, na ktoré čakajú chudobní? Koniec chudoby. „On ma
posiela ohlásiť slobodu uväzneným a navrátenie zraku slepým.“ Nejde tu o vrátenie zraku slepým; väznice boli pod zemou
a väzni boli v tme. Preto “vrátenie zraku
slepým“ znamená uvoľnenie, oslobodenie
väzňov, tých, čo sú utláčaní, ako to ďalej
pokračuje „Vyslobodiť tých, čo sú utláčaní a ohlásiť milostivý rok“. To je ten dôvod,
prečo je to dobrá zvesť pre chudobných,
milostivý rok je Jubileom keď podľa knihy
Levitikus, sloboda je vyhlásená po krajine
pre všetkých jej obyvateľov. Ježiš potom
hovorí o tomto čase slobody pre všetkých,
ale ďalej verš proroka Izaiáša pokračuje zvláštne hovoriac: “A deň pomsty nášho Boha“. Ale Ježiš sa vyhýba čítaniu tejto
časti; vôbec s Izaiášom nesúhlasí. Súhlasí
s ohlásením Pánovho milostivého roku, to
je znak slobody, ale nesúhlasí s pomstou
vládcom. Tak verš pokračuje s dňom Božej
pomsty, ale Ježiš toto vynecháva. Prvým
Ježišovým pohoršením bolo, keď hľadal
iný text ako bol vopred daný; teraz koná
ďalšie pohoršenie: vynecháva druhú časť
tohto verša. „A zložil zvitok, podal ho naspäť sluhovi a sadol si“. „Posadenie sa“ reprezentuje postoj učiteľa; nuž atmosféra
je plná napätia – nanešťastie táto pasáž
je rozdelená do dvoch oddelených častí, strácajúc tak najdôležitejšiu časť svojho pátosu a emocionálny „náboj“ – „A oči
všetkých v synagóge sa upierali na Neho.“
Je tam veľké napätie, kvôli týmto dvom
pohoršeniam, najmä fakt, že Ježiš nikdy
nehovorí o pomste, kým zjatrení obyvatelia Nazaretu na ňu čakali. „A začal im hovoriť, «Dnes sa toto Písmo, ktoré ste počuli,
naplnilo.»“ Evanjelista spája „oči“ v synagóge (oči všetkých v synagóge boli upreté
na Neho) s týmto počúvaním.
text:
internet

Prečo? Pretože je tu dôkaz v Ezechielovi, kapitola 12, verš 2, kde prorok píše
„Syn človeka, bývaš uprostred odbojného
domu, ktorí majú oči na videnie, no nevidia, uši na počúvanie, no nepočujú, pretože sú odbojný dom“. Tieto oči upreté na
Ježiša nemôžu vidieť, kto to v skutočnosti

je, uši nepočujú jeho zvesť, a nerozumejú,
pretože sú odbojným domom. A tu sa liturgická verzia končí. Bude pokračovať na
budúcu nedeľu, keď celá synagóga bude
proti Ježišovi a rozhodnú sa Ho zabiť. To
sa stane, keď Ježiš vstúpi do synagógy.

Farské oznamy
Zbierka na pastoráciu mládeže UPC
a ACM dňa 20. 01. 2019
Jezuiti			315,00 €
Dóm sv. Alžbety		
244,00 €
Uršulínky		
172,00 €
Krista Kráľa		
150,00 €
Seminár			332,20 €
Dominikáni		
270,51 €
Geriatria		
70,00 €
Spolu			
1 553,71 €
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Sv. omša za život s exorcistom o bolesti po potrate a ako dosiahnuť uzdravenie
Pozývame vás na pravidelnú sv. omšu
do jezuitského kostola - vo štvrtok 31. januára 2019 o 16:30. Budeme sa venovať veľmi rozšírenej, no málo riešenej bolesti po
skúsenosti umelého alebo aj spontánneho potratu. Hosťom večera bude o. Matúš
Marcin, exorcista košickej eparchie. Jeho
služba je bohatým zdrojom skúsenosti
s touto skrytou bolesťou. Bolesť po potrate

je veľká, no rovnako veľké sú aj duchovné
lieky, ktoré môžu ženám i mužom prinavrátiť radosť a nový život. Sv. omša bude
spojená s modlitbou za uzdravenie.
Časopis VERBUM
Ponúkame vám kvalitné čítanie aj pre
náročnejších - časopis, ktorý vznikol a stále žije v Košiciach - Verbum, časopis pre
kresťanskú kultúru. Najnovšie číslo sa zaoberá charizmatickými hnutiami, projektom
Godzone či tradicionalizmom. Nájdete
v ňom aj portrét kontroverzného biskupa
Marcela Lefebvrea, poviedku nášho kňaza
Vlada Štefaniča, rozbor Silanových básní či vzdanie holdu P.O.Hviezdoslavovi od
spisovateľa Jula Rybáka. Cena 5 eur. Viac
o časopise: http://casopisverbum.sk.
Večer milosrdenstva
Katolícka komunita Emanuel Vás srdečne pozýva na večer milosrdenstva s témou "Požehnaný", ktorý sa uskutoční dňa
31. januára 2018 o 19.00 v kostole Sv. Ondreja vo farnosti Košice - Podhradová.

Kurz pre rodičov detí do 10 rokov
Kurz sa uskutoční počas 5-tich týždňov od 6. 3. 2019 (vždy v stredu – končí 3. 4.
2019) na Inštitúte rodiny, Košice, Hlavná 91/príz.- vchod cez TF Hlavná č. 89. Čas začiatku stretnutí vždy od 18:00 hod. Uzávierka prihlášok je 1. 3. 2019.
Viac informácií telefonicky na tel. č.: 0915 556563, 0948 727599 alebo e-mail: metinov@gmail.com, k2novakova@gmail.com. Prihlášky zasielajte e - mailom na uvedené adresy - do prihlášky uveďte: meno rodiča- ov (účastníka- ov), mailovú adresu, tel.
číslo, vek detí.
Každé stretnutie trvá cca 2 a pol až 3 hodiny, vrátane večere, prednášok z DVD –
(autori kurzu, odborníci, rodičia a ich deti), cvičení a diskusií s ostatnými účastníkmi.
Náklady spojené s celým kurzom (príručka účastníka, večera, občerstvenie) na 1 účastníka sú cca 20 € - t.j. 4€ / 1 účastníka a 1 stretnutie) - účastníci kurzu prispievajú dobrovoľným príspevkom (na začiatku, v priebehu stretnutí., alebo na konci kurzu).
Témy jednotlivých stretnutí:
1 – Budovanie pevných základov: (týždenný „rodinný čas“; stanovenie cieľov pre
svoju rodinu; zavedenie zdravého rodinného života a zdravej rutiny počas jedla a ukladania detí na spánok)
2 – Napĺňanie potrieb našich detí: (Plná „citová nádrž“ dieťaťa; koncepcia „piatich
jazykov lásky“: slová, dotyky, čas, darčeky a skutky)
3 – Stanovenie hraníc: (Štýly rodičovskej výchovy; správne a nesprávne rozhodnutia; ako zachovať pokoj a ovládať sa; stanovenie hraníc svojim deťom; uplatnenie následkov, keď deti prekročia stanovené hranice)
4 - Učiť deti zdravým vzťahom: (Príklad rodičov; pozorné, ničím nerušené počúvanie dieťaťa rodičom; „počúvanie s odozvou“; ako primerane zvládnuť svoj hnev; ako
pomôcť zvládnuť hnev našim deťom; riešenie konfliktov, formulácie ospravedlnenia
a vyjadrenia odpustenia)
5 – Náš dlhodobý cieľ pre rodinu
(Ako rozpoznať v nás samých príznaky nezdravého riadenia; praktické rady, ako
pomôcť deťom správne sa rozhodovať; ako odovzdať našim deťom naše presvedčenie,
zásady, pozitívne hodnoty, rodinné tradície, pocit bezpečnej identity).

Liturgický prehľad na 3. týždeň cez rok "C"
Deň

Liturgická spomienka

Liturgické čítania

Ne
27.01.

3. nedeľa v Cezročnom období

Č1: Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Ž: Ž 19, 8. 9. 10. 15
Č2: 1 Kor 12, 12-30
Ev: Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Po
28.01.

Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

Č1: Hebr 9, 15. 24-28
Ž: Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6
Ev: Mk 3, 22-30

Ut
29.01.

Utorok 3. týždňa v Cezročnom období

Č1: Hebr 10, 1-10
Ž: Ž 40, 2+4ab. 7-8a. 10. 11
Ev: Mk 3, 31-35

St
30.01.

Streda 3. týždňa v Cezročnom období

Č1: Hebr 10, 11-18
Ž: Ž 110, 1. 2. 3. 4
Ev: Mk 4, 1-20

Št
31.01.

Svätého Jána Boska, kňaza
spomienka

Č1: Hebr 10, 19-25
Ž: Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6
Ev: Mk 4, 21-25

Pi
01.02.

Piatok 3. týždňa v Cezročnom období

Č1: Hebr 10, 32-39
Ž: Ž 37, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40
Ev: Mk 4, 26-34

So
02.02.

Obetovanie Pána
sviatok

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

Ne
03.02.

4. nedeľa v Cezročnom období

Č1: Jer 1, 4-5. 17-19
Ž: Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15+17
Č2: 1 Kor 12, 31 – 13, 13
Ev: Lk 4, 21-30

Detské okienko

Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Čaute! Tak, ako
my chodíme v nedeľu do kostola, aj
Ježiš mal zvyk chodiť do chrámu a čítať Písmo. No kedysi
knihy nevyzerali ako
dnes.
Vymaľuj obrázok
podľa nasledujúcej
legendy:
1 – žltá
2 – červená
3 – tmavomodrá
4 – oranžová
5 – zlatá
6 – svetlomodrá
7 – svetložltá
8 – telová
9 – fialová
10 – ružová
11 – zelená
12 – sivá
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