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Milujte svojich nepriateľov

text: Pavol Trgo, SJ
foto: internet

Dnešné Ježišove slová a postoj, ktorý od nás
žiada, je vrcholom evanjelia –
radostnej zvesti.
Je to definícia kresťanstva
a pravá veľkosť
i sloboda človeka. Je to víťazstvo dobra nad
zlom v nás samých. Je to prostredie neba, do
ktorého máme
dozrievať v našom živote.
Milujte svojich nepriateľov
– zdá sa nám to
nemožné? Len
ľudskými silami
oprávnene. Ale Boh si rezervoval miesto
v našom srdci. Jedine s Bohom môžeme
naplniť výzvu z dnešného evanjelia – zjavovať jeho milosrdenstvo a lásku voči ľuďom okolo nás. Len ak v našom srdci
vládne Božia moc a milosť, len vtedy môžeme rásť v láske k nepriateľom, učiť sa
Božej štedrosti a vľúdnosti voči našim blížnym.
K čomu nás dnes Ježiš pozýva, to On
sám dokonale zjavil v utrpení za našu
spásu. Ježiš na kríži nás učí láske k nepriateľom. A jedine v spojení s Ježišom,
len vtedy, keď budeme vkladať seba do
jeho rúk, keď necháme premieňať naše
srdce jeho Srdcom, slovom a jeho spôsobom života – jedine vtedy aj v nás Kristus
bude víťaziť nad zlom. V postoji, ku ktorému nás dnes Ježiš pozýva, je pravá sloboda, ktorá sa nedá zlomiť žiadnym zlom
a ani sa k žiadnemu zlu nedá donútiť.
Práve preto chodíme do kostola, kde
prijímame Ježiša v Eucharistii. Aby sme

aj my skrze jeho moc mali silu aj odvahu ku spôsobu života, ku ktorému nás
pozýva. To On pretvára naše srdce, ktoré postupne dokáže milovať dokonca aj nepriateľov. Preto sa deň čo deň
modlíme rannú aj večernú modlitbu –
aby sme pri stretnutí s ľuďmi vyžarovali
Boha, s ktorým sa v modlitbe stretávame.
V čom sa v dnešnú nedeľu posunieme
k slobode srdca? Za koho sa pomodlíme?
Koho obdarujeme? Komu požičiame bez
toho, aby sme čakali niečo naspäť? Komu
odpustíme? Komu venujeme štedro a veľkoryso svoj čas?
Prejdime si ešte raz dnešné nedeľné evanjelium – a Ježišove slová pritom
vyslovme ako prosebnú modlitbu. Aby
nám Boh skrze svojho Syna daroval lásku k nepriateľom a aby sme Bohu vytvorili
priestor v našom srdci. Tak budeme môcť
víťaziť nad zlom a dorastať do pravej slobody a radosti.

Vedecká konferencia o Teokracii
25. - 27. 2. 2019

Program:
Montag 25. 2. 2019 Monday
Centrum spirituality Východ-Západ
Michala Lacka, Komenského 14
17.00 Peter Olexák - Vzťahy cirkvi a štátu
v dejinách
Dienstag 26. 2. 2019 Tuesday
Kláštor bosých karmelitánov,
Košice-Lorinčík
9.00 – 10.00 Peter Dubovský SJ - Writing
History for Gods: The Case of the Kingdom of
Suhu
10.00 – 11.00 Christoph Levin - Das Gottesvolk Israel als Theokratie
11.00 – 11.15 Coffee
11.15 – 12.15 Jozef Tiňo - A Theocratic Perspective in Chronicles
12.15 – 13.15 Urmas Nõmmik - Theokratie
und alttestamentliche Weisheit – Überlegungen am Beispiel des Hiobbuches
Lunch
15.00 – 16.00 Reinhard Müller - Der Tod der
Götter und die Herrschaft Gottes. Eine Auslegung von Ps 82

16.00 – 17.00 Peter Juhás - Der Thron (Gottes) in syrischer Perspektive. Beobachtungen
zum syrischen Lexem
17.00 – 17.15 Coffee
17.15 – 18.00 Róbert Lapko - Providence as
an Aspect of God's Sovereignty in the Book of
Tobit
19.00 Dinner
Mittwoch 27. 2. 2019 Wednesday
Kláštor bosých karmelitánov,
Košice-Lorinčík
9.00 – 10.00 Petr Mareček - The Great
Commission in Matt 28:16-20 as the Climax of
the Gospel of Matthew
10.00 – 10.45 Juraj Feník - God’s Sovereignty and Transmission of Power: Examples from
John’s Gospel
10.45 – 11.00 Coffee
11.00 – 12.00 Ján Dolný OSB - The Idea of
Theocracy in the Life and Work of Vladimir
Sergeevich Soloviev (1853-1900)
Concluding remarks
Lunch

Farské oznamy
Sv. omša s modlitbou za chorých a pomazaním olejom sv. Ondreja
V pondelok 25.2 sa bude vo farskom
kostole sv. Ondreja v Košiciach na Podhradovej sláviť votívna sv. omša o sv. Ondrejovi, apoštolovi spojená s modlitbami
za chorých a utláčaných. Po nej nasleduje
pomazanie olejom sv. Ondreja a požehnanie na príhovor apoštola.
Závislosti a rodina
Nadácia výchova a vzdelávanie pripravuje seminár s názvom Závislosti a rodina.
Ide o prezentáciu svedectiev troch manželských párov, ktoré prešli skúsenosťou
v Komunite Cenacolo. Podujatie sa uskutoční v utorok, 26. februára 2019 v priestoroch Teol. fakulty v Košiciach, Hlavná 89.
Začiatok o 16:30. Vstupné dobrovoľné.
Vedecká konferencia o Teokracii
Koncom februára vás pozývame na
vedeckú konferenciu s medzinárodnou
účasťou na tému Teokracia. Lingvistické, exegetické a systematicko-teologické
prístupy. Konferenciu otvoríme 25. februára o 17:00 v aule Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach
(Komenského 14) prednáškou pre širokú
verejnosť Petra Olexáka, člena Slovenského historického ústavu v Ríme, pod názvom Vzťahy cirkvi a štátu v dejinách.
Konferencia bude ďalej pokračovať 26.
a 27. februára v Kláštore bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčíku v prednáškových blokoch v anglickom a nemeckom
jazyku. Prednášať budú hostia z univerzít
a inštitúcií Nemecka, Estónska, Talianska,
Českej republiky a Slovenska
Večer milosrdenstva
Katolícka komunita Emanuel Vás srdečne pozýva na večer milosrdenstva s témou "Pokorný", ktorý sa uskutoční dňa 28.
februára 2018 o 19:00 v kostole Sv. Ondreja vo farnosti Košice - Podhradová.
Svetlo duše Východ-Západ
Združenie ResArtis a Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach organizujú 1.marca 2019 (piatok)
podujatie : festival duchovného umenia
„Svetlo duše Východ – Západ“
17.00 - v kostole jezuitov - Zbor Katedrálneho Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a spevácky zbor Vienala
18.00 - v Centre spirituality - Veľká kolektívna výstava ikon slovenských ikonopiscov.

Ekumenická bohoslužba
Pozývame vás na ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa bude konať dńa 1. marca
2019 o 17.00 hod. v modlitebni Cirkvi bratskej na Kováčskej 31 v Košiciach. Bohoslužbu na tému: "Poďte, všetko je pripravené"
pripravili kresťanské ženy zo Slovinska,
v rámci Svetového dńa modlitieb 2019.
Ples rodín
Farnosť sv. Alžbety, sestry Uršulínky
a uršulínske spoločenstvo rodín vás srdečne pozývajú na Ples rodín, 3. marca od 15.00 hod. v Aule na Hlavnej ulici.
Vstupenky a bližšie informácie nájdete na
vrátnici kláštora sestier Uršulínok alebo
po rodinnej sv. omši v nedeľu o 10.00 hod.
v kostole Uršulínok.
Sv. omša na cintoríne Rozália
V nedeľu 3.3.2019 o 15:15 bude v kaplnke sv. Rozálie na cintoríne slávená sv. omša
za pochovaných na cintoríne sv. Rozálie.
Oslávte 25. výročie manželstva
V rámci Roka sv. Košických mučeníkov
si prvýkrát v košickej katedrále spoločne
pripomenieme jubileum manželov 25. výročie manželstva z celej arcidiecézy: 26.
mája o 15.00 hod.
Pozývame všetkých jubilujúcich manželov našej farnosti, aby nám svoju túžbu
osláviť svoje výročie oznámili v kancelárii
farského úradu.
Prihlášky do kňazského seminára
Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa
prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach. Žiadosť o prijatie je potrebné poslať
do 31. marca 2019 na adresu:
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice.
K žiadosti je potrebné pripojiť list,
v ktorom kandidát objasní dôvody, pre
ktoré sa hlási do seminára. Termíny pohovorov pre prijatie do kňazského seminára
budú oznámené individuálne. Detailnejšie informácie sú na internetovej stránke
www.kske.sk. Zároveň je potrebné prihlásiť
sa na štúdium na Teologickej fakulte v Košiciach.
Ponuka TF KU Košice
Katolícka teológia, náuka o rodine, sociálna filozofia, sociálna práca a učiteľstvo.
Podmienky prijatia v roku 2019/20: pre bakalársky stupeň: úplné stredné vzdelanie;
pre magisterský stupeň: ukončené baka-

lárske štúdium. Rešpektovanie katolíckeho
ducha univerzity.
Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 30.04.2019.
Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 31.05.2019. Poplatok za
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 35 € papierová prihláška. Je potrebné vypísať aj elektronickú prihlášku
(stránka www.tf.ku.sk). Deň otvorených
dverí na TF KU: 5. február 2019. Všetky informácie sú na stránke www.tf.ku.sk.
Master v teológii manželstva a rodiny
Teologická fakulta KU v Ružomberku v spolupráci s Košickou arcidiecézou a Akadémiou Karola Wojtylu
otvára prihlasovanie na dvojročný akademický program Master v teológii manželstva a rodiny. Program je určený pre
osobnú a profesionálnu formáciu a profiláciu jednotlivcov, manželských párov,
seminaristov, kňazov, zasvätených, odborníkov pre prácu s rodinou a budúcich koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach.
Obsah programu tvorí pohľad učenia
Cirkvi a spoločenských vied na manželstvo a rodinu. Prihlásiť sa je možné do
30.4.2019 prostredníctvom www.tf.ku.sk.

Štvrtky sv. Rity u Augustiniánov
Bratia augustiniáni pozývajú na Štvrtky sv. Rity v kostole sv. Rity v Košiciach.
Celkovo 15 Štvrtkov sv. Rity je dlhšia príprava na slávnosť svätice z Umbrie (22.
mája). Pripomína nám 15 rokov stigmy,
ktorú nosila na svojom tele Rita z Cascie,
“svätá v nemožných prípadoch”. Budeme
sa modliť spoločne za rodiny, zmierenie
a odpustenie v rodinách, za chorých a trpiacich.
Program:
17:30 ruženček sv. Rity - možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia.
18:00 sv. omša s krátkou pobožnosťou.
Relikviu sv. Rity si možno uctiť pred
alebo po sv. omši, pod kostolom v kaplnke.
V BETÁNI - divadelné predstavenie
Divadelná skupina NÁDENNÍK vás pozýva na divadelné predstavenie biblického
príbehu Lazarovej rodiny na motívy knihy
"EVANJELIUM, AKO MI BOLO ODHALENÉ" 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 kresťanov, Moyzesova 62, Košice

Liturgický prehľad na 7. týždeň cez rok "C"
Deň

Liturgická spomienka

Liturgické čítania

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

Po
25.02.

Pondelok 7. týždňa v Cezročnom období

Č1: Sir 1, 1-10
Ž: Ž 93, 1ab. 1c-2. 5
Ev: Mk 9, 14-29

Ut
26.02.

Utorok 7. týždňa v Cezročnom období

Č1: Sir 2, 1-13
Ž: Ž 37, 3-40
Ev: Mk 9, 30-37

St
27.02.

Streda 7. týždňa v Cezročnom období

Č1: Sir 4, 12-22
Ž: Ž 119, 165-175
Ev: Mk 9, 38-40

Št
28.02.

Štvrtok 7. týždňa v Cezročnom období

Č1: Sir 5, 1-10
Ž: Ž 1, 1-2. 3. 4+6
Ev: Mk 9, 41-43. 45. 47-50

Pi
01.03.

Piatok 7. týždňa v Cezročnom období

Č1: Sir 6, 5-17
Ž: Ž 119, 12. 16. 18. 27. 34. 35
Ev: Mk 10, 1-12

So
02.03.

Sobota 7. týždňa v Cezročnom období

Č1: Sir 17, 1-13
Ž: Ž 103, 13-14. 15-16. 17-18a
Ev: Mk 10, 13-16

Ne
03.03.

8. nedeľa v Cezročnom období

Č1: Sir 27, 5-8
Ž: Ž 92, 2-3. 13-14. 15-16
Č2: 1 Kor 15, 54-58
Ev: Lk 6, 39-45

Detské okienko
Lk 6, 27-38
Čaute!
V dnešnom
evanjeliu Ježiš
hovorí, ako sa
máme správať
k ostatným ľuďom. Dokážete
do jeho výroku
doplniť všetky
chýbajúce slová? Ak nie, môžete si pomôcť
Svätým
Písmom.
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