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Čo minuli nazaretčania?

text: Katarína Kalloková
foto: internet

Čo minuli nazaretčania a neminula
vdova zo Sarepty a sýrčan Náman? A minuli vôbec niečo...? Mohla by padnúť aj takáto otázka. Odpoveď bude závisieť od
uhla pohľadu, ktorý používame, keď si vypočujeme, alebo  prečítame nedeľné Božie Slovo.  
Ježiš v nazaretskej synagóge dočíta
stať z proroka Izaiáša a vyhlási: „Dnes sa
splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ A z prítomných v synagóge plynie akési
očakávanie: „Počuli sme, čo sa dialo v Kafarnaume, urob to aj tu vo svojej domovine“.
Ježiš na výzvu „vykonaj zázrak aj
tu“  odpovedá tým, že pripomenie náročnosť pôsobenia proroka vo svojej vlasti a uvádza 2 príklady ľudí, ktorí napriek
tomu, že boli pohanmi, Boží zázrak získali:
vdova zo Sarepty a sýrčan Náman. Pozrime sa na tieto postavy bližšie, aby sme to
neminuli ako Nazaretčania:  
Ako prvú, spomína Ježiš, pohanskú
ženu - vdovu zo Sarepty, od ktorej sa môžeme naučiť ako konať skutky viery. Ona
na slová proroka Eliáša pripraví malý posúch, najprv pre proroka a potom pre seba
a svojho syna. Eliáš jej povedal: Lebo toto
hovorí Pán, Boh Izraela: "Múky z hrnca neubudne a z krčaha nebude chýbať olej až
do dňa, keď Pán dá na zem dážď." Vdova videla v Eliášovi proroka, toho, cez
koho hovorí Boh, konala ako Eliáš povedal
a skutkom viery získala Božie prisľúbenie.

Nazaretčania to v porovnaní s vdovou zo
Sarepty minuli v tom, že v Ježišovi videli iba syna tesára..., že na vypočuté Božie
Slovo nereagovali s vierou a nekonali podľa neho, hoci Ježiš vyhlásil Božie prisľúbenia práve pred malou chvíľou...
Druhý príklad je opäť pohan - sýrčan
Náman, ktorý prišiel k Elizeovi, pretože bol
prorok a pretože uveril, že Boh ho môže
uzdraviť z malomocenstva. Keď poslúchol
slová proroka: „choď, okúp sa 7-krát v Jordáne a potom ti telo ozdravie“ , získal Božie prisľúbenie uzdravenia. Bol uzdravený
z malomocenstva.
Nazaretčania neodpovedajú vierou,
ale  hnevom a vyháňajú Ježiša... Minuli to.
A On prešiel pomedzi nich a odišiel.
Ako neminúť to „Božie najlepšie“, čo
má pre nás Pán pripravené? Zmeniť uhol
pohľadu na Božie Slovo. Sústrediť pozornosť na Ježiša, nie na človeka a odpovedať ako vdova zo Sarepty a sýrčan Náman
vo viere.  Nestačí si len vypočuť Božie Slovo, je potrebné aj konať podľa Božieho
Slova a tak získať Božie zasľúbenie uzdravenia, oslobodenia, nového zraku srdca...
Keď Boh hovorí, vždy sa niečo deje, ak nachádza odpoveď viery.
Otázka na záver pre každého: O čo prichádzam svojím nezáujmom o Božie Slovo, nesprávnym postojom, nevierou voči
Slovu? Boh nás chce obdarovať cez svoje Slovo vo svojich prisľúbeniach, postačí
odstrániť prekážky a konať ako vdova zo
Sarepty, alebo sýrčan Náman.

Farské oznamy
Sv. omša na cintoríne Rozália
V nedeľu 3.2. bude v kaplnke sv. Rozálie o 15:15 sv. omša za zosnulých a pochovaných na cintoríne sv. Rozálie.
Stretnutie 25+ u Dominikánov
Vo štvrtok 7. februára o 18.30 hod Vás
bratia dominikáni pozývajú v rámci Klubu
25+ na biblický večer do Veritasu. Témou
bude text evanjelia podľa Jána o stretnutí
Ježiša so Samaritánkou (Jn 4,1-42).
Detský karneval - Cesta okolo sveta
Srdečne pozývame všetky deti a ich ro
dičov na tradičný detský karneval u sestri
čiek uršulínok v sobotu 9. februára 2019
od 15.00 do 18.00 hod. Môžete sa tešiť na
množstvo zábavy a hier. My sa budeme
tešiť na vašu kreativitu, ktorá sa prejaví v
originalite masiek a detskú radosť. V tom-

Ponuka arcidiecéznych púti
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to roku sa témou karnevalu stala - Cesta
okolo sveta. Takže vítame všetkých, ktorí
po svete pobehujú. Vstupenkou na karneval je 1 kg trvanlivých potravín, ktoré poputujú rodinám v núdzi.
DOD na GTA
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského
v Košiciach, Zbrojničná 3 vás pozýva vo
štvrtok 07. 02.2019 na deň otvorených
dverí, určený pre záujemcov o 4-ročné
ako aj 8-ročné štúdium. V čase od 9:00
hod do 12:00 hod. sa uskutočnia workshopy pre žiakov a o 15.00 informácie pre rodičov. Ponúkame vám príležitosť stretnúť sa
s učiteľmi, žiakmi a s absolventmi gymnázia, ktorí budú odpovedať na všetky vaše
otázky týkajúce sa štúdia na tejto škole.
Budete si môcť pozrieť priestory školy a na
workshopoch vám priblížime vyučovacie
predmety a najrôznejšie školské a mimoškolské aktivity. Teší sa na vás spoločenstvo GTA - www.gta.sk.

info: www.ke-arcidieceza.sk

Liturgický prehľad na 4. týždeň cez rok "C"
Deň

Liturgická spomienka

Liturgické čítania

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

Po
04.02.

Pondelok 4. týždňa v Cezročnom období

Č1: Hebr 11, 32-40
Ž: Ž 31, 20. 21. 22. 23. 24
Ev: Mk 5, 1-20

Ut
05.02.

Svätej Agáty, panny a mučenice
spomienka

Č1: Hebr 12, 1-4
Ž: Ž 22, 26-27. 28+30, 30c-32
Ev: Mk 5, 21-43

St
06.02.

Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
spomienka

Č1: Hebr 12, 4-7. 11-15
Ž: Ž 103, 1-2. 13-14. 17-18a
Ev: Mk 6, 1-6

Št
07.02.

Štvrtok 4. týždňa v Cezročnom období

Č1: Hebr 12, 18-19. 21-24
Ž: Ž 48, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11
Ev: Mk 6, 7-13

Pi
08.02.

Piatok 4. týždňa v Cezročnom období

Č1: Hebr 13, 1-8
Ž: Ž 27, 1. 3. 5. 8b-9c
Ev: Mk 6, 14-29

So
09.02.

Sobota 4. týždňa v Cezročnom období

Č1: Hebr 13, 15-17. 20-21
Ž: Ž 23, 1-3. 4. 5. 6
Ev: Mk 6, 30-34

Ne
10.02.

5. nedeľa v Cezročnom období

Č1: Iz 6, 1-2a. 3-8
Ž: Ž 138, 1-2a. 2b-3. 4-5. 7c-8
Č2: 1 Kor 15, 1-11
Ev: Lk 5, 1-11

Detské okienko

Lk 4, 21-30 Ahojte! V dnešnom evanjeliu čítame o tom, čo sa stalo Ježišovi, po tom, ako hovoril v synagóge. Ako sa
Ježiš zachoval, keď ho ľudia chceli zhodiť z vrchu? A čo vy? Dokážete nájsť správnu cestu
bludiskom?

Alžbetin list – týždenný katolícky informačný bulletin. Zmena oznamov a článkov vyhradená.
Adresa redakcie: Alžbetin list, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Alžbety Uhorskej, Hlavná 26, 040 01 Košice,
tel. č. 055/622 15 55 email: domsvalzbety@gmail.com alzbetinlist@gmail.com web: www.dom.rimkat.sk www.facebook.com/dom.rimkat.sk

