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Kto je skutočne blahoslavený, šťastný? text: Peter Ján Budzák, O.Praem.
foto: internet

Môže to byť chudobný bezdomovec, 
ktorý smutne naťahuje otvorenú dlaň pri 
bráne kostola, a prosí o almužnu, alebo 
ten, ktorý mu dáva pár centov zo svojej 
peňaženky?  Odpoveď nie je taká ľahká, 
ako sa zdá.

Kľúčom k správnemu pochopeniu 
evanjeliových blahoslavenstiev podľa ta-
lianskeho exegétu Enza Bianchyho je sám 
Ježiš ako chudobný, plačúci a prenasle-
dovaný. Ježiš, ktorý sám naplno prežíval 
vyslovené blahoslavenstvá a pre nás sú 
pozvaním, aby sme ho nasledovali.

Keď sa dôkladne zamyslíme nad Ježi-
šovým životom, môžeme si klásť otázku: 
Kto je teda naozaj blahoslavený, šťastný? 
- Boháč, ktorý dennodenne vníma svo-
ju vzrastajúcu osamotenosť a sebelásku, 
alebo chudák, ktorý vo svojej núdzi mož-
no musí otvárať s prosbou ruku, keď prosí 
o almužnu, ale práve v tomto geste vy-
jadruje to, že potrebuje druhého človeka, 

a tak sa otvára zdieľaniu a spoločenstvu? 
Je blažený ten, kto je sýty, a tak nič neo-
čakáva, alebo ten, kto sa neustále usiluje 
o ľudskú spravodlivosť a očakáva pomoc 
od živého Boha? Je blažený ten, kto sa 
vo svojom bláznovstve len smeje, alebo 
ten, kto plače, lebo vie, že existujú dôvody 
k tomu, aby investoval svoj život v mene 
najvyšších hodnôt až po jeho položenie za 
ostatných, keď za nich zomrie?

Áno, blahoslavenstvá musia zaznievať 
tak, ako sú napísané. Nesmieme ich nijako 
otupovať ani rozrieďovať. Keď sa vystavu-
jeme ich pôsobeniu počas nedeľného li-
turgického zhromaždenia, potom v týchto 
slovách musíme cítiť ten ostrý meč, ktorý 
oddeľuje bohatých, sýtych a tých, ktorým 
sa tlieska, od tých, ktorí sú ponorení v chu-
dobe, ktorí sú hladní a ktorí plačú. Polož-
me si naozaj a úprimne otázku: A my, na 
ktorej strane stojíme?





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 po-
modliť modlitby: Otčenáš a Verím v Boha.

Mesačné modlitbové stretnutie hnutia 
na pomoc rozvedeným 

Hnutie na pomoc rozvedeným kres-
ťanom pozýva rozvedených, slobodných, 
vdovy a vdovcov na pravidelné mesačné 
stretnutie, ktoré sa uskutoční 19. 2. 2019 
o 17:00 v Katolíckom kruhu (Jarková 77) 
v Prešove. Témou stretnutia bude: Refor-
ma kánonického procesu v kauzách na vy-
hlásenie neplatnosti manželstva.

Stretnutie tentokrát povedú zástupco-
via gréckokatolíckeho Metropolitného tri-
bunálu v Prešove.

Závislosti a rodina
Nadácia výchova a vzdelávanie pripra-

vuje seminár s názvom Závislosti a rodina. 
Ide o prezentáciu svedectiev troch man-
želských párov, ktoré prešli skúsenosťou 
v Komunite Cenacolo. Podujatie sa usku-

Farské oznamy toční v utorok, 26. februára 2019 v priesto-
roch Teol. fakulty v Košiciach, Hlavná 89.  
Začiatok o 16:30. Vstupné dobrovoľné.

V BETÁNI - divadelné predstavenie
Divadelná skupina NÁDENNÍK vás po-

zýva na divadelné predstavenie biblického 
príbehu Lazarovej rodiny na motívy knihy 
"EVANJELIUM, AKO MI BOLO ODHALE-
NÉ" od Márie Valtorty. Účinkujú mladí zo 
saleziánskeho strediska Košice, Tri Hôrky. 

Lístky a info: www.fuga.sk
Dátum: 9.3.2019 a 10.3.2018 vždy 

o 19,00. 
Miesto: FUGA - kultúrne centrum kres-

ťanov, Moyzesova 62, Košice

RADOSŤ LÁSKY - sympózium
OZ KAMPANILA a OZ FUGA vás po-

zývajú na sympózium RADOSŤ LÁSKY /
AMORIS LAETITIA/. Majú dnešné rodiny 
svoju radostnú zvesť, teda dôvod na ra-
dosť a nádej? Veríme, že áno a že tento 
dôvod stále trvá. Chceme ho objavovať, 
zamýšľať sa nad ním a čo najviac ho po-
menovať. Tešíme sa na vás. 

Lístky a info: www.fuga.sk
Dátum:  4.5.2019 o 9,00
Miesto: FUGA - kultúrne centrum kres-

ťanov, Moyzesova 62, Košice
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Liturgický prehľad na 6. týždeň cez rok "C"
Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

Ne
17.02. 6. NEDEľA V CEZROčNOM OBDOBí

č1: Jer 17, 5-8
Ž: Ž 1, 1-2. 3. 4+6
č2: 1 Kor 15, 12. 16-20
Ev: Lk 6, 17. 20-26

Po
18.02. Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období

č1: Gn 4, 1-15. 25
Ž: Ž 50, 1+8. 16b-17. 20-21
Ev: Mk 8, 11-13

Ut
19.02. Utorok 6. týždňa v Cezročnom období

č1: Gn 6, 5-8; 7, 1-5. 10
Ž: Ž 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10
Ev: Mk 8, 14-21

St
20.02. Streda 6. týždňa v Cezročnom období

č1: Gn 8, 6-13. 20-22
Ž: Ž 116, 12-13. 14-15. 18-19
Ev: Mk 8, 22-26

Št
21.02.

Svätého Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi
ľub. spomienka

č1: Gn 9, 1-13
Ž: Ž 102, 16-23
Ev: Mk 8, 27-33

Pi
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

So
23.02.

Svätého Polykarpa, biskupa a mučeníka
spomienka

č1: Hebr 11, 1-7
Ž: Ž 145, 2-3. 4-5. 10-11
Ev: Mk 9, 2-13

Ne
24.02. 7. NEDEľA V CEZROčNOM OBDOBí

č1: 1 Sam 26, 2-9. 12-13. 22-23
Ž: Ž 103, 1-2. 3-4. 8+10. 12-13
č2: 1 Kor 15, 45-49
Ev: Lk 6, 27-38

Detské okienko Lk 6, 17. 20-26

Ahojte! Tento týždeň tu máme osem-smerovku. Dokážete nájsť všetky slová? A doká-
žete nájsť všetky tieto slová aj v dnešnom evanjeliu?


