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Redakcia Alžbetinho listu oznamuje, že aktuálne číslo je možné stiahnuť si z našej
web stránky www.dom.rimkat.sk .
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DOBRÝ HOSPODÁR, Dokončenie zo str. 1
I veľkorysá služba, napríklad pre Božie kráľovstvo a evanjelium, prežívaná
v horkosti dňa, v príkladnej vernosti od začiatku až do konce, môže byť nesená
duchom ziskuchtivosti, skrytej závisti, prejavujúcej sa vtedy, keď „menej
záslužný“ jedinec obdrží od Pána toľko darov, koľko ja za celý svoj príkladný
život.
V takýchto chvíľach sa ukáže, či mi išlo o Krista, alebo o seba
(ziskuchtivosť sa môže prejaviť veľmi rôzne, nielen túžbou po majetku, ale i túžbou po sláve, ocenení, obdive, vedúcim či uznávanom postavení).
Pomoc rozpoznať, či je moje služba vedená „láskou ku Kristovi“ a k dru-

hým, či láskou k sebe a túžbou po seba presadení, sú chvíle, keď sú iní ľudia ocenení, obdarení či už od Boha, alebo od ľudí. Vtedy sa veľmi zreteľne ukáže, čo mnou
hýbe: radosť, alebo závisť? Radujem sa, že ten človek prijal také obdarovanie, napríklad prejavy ľudskej priazne, alebo závidím, že stredom pozornosti je niekto iný?
Je možné žiť naoko pre Boha ... ale v skutočnosti pre sebe.
Hľadať „naoko“ Božie kráľovstvo, ale v skutočnosti kráľovstvo svoje.
Hľadieť skôr na svoj zisk ... než na dobrotu Hospodára.

Alžbetin list - týždenný katolícky informačný bulletin. Zmena oznamov a článkov vyhradená.
Adresa redakcie: Alžbetin list, Rímskokatolícky farský úrad, Hlavná 26, 040 01 Košice, tel. č. 055/622 15 55,
e-mail: dom@rimkat.sk; alzbetinlist@gmail.com.Web: www.dom.rimkat.sk; www.facebook.com/dom.rimkat.sk.
Neprešlo jazykovou úpravou.

Dobrý hospodár
„Alebo závidíš, že som dobrý?" Áno, závidí, pretože vidí len vlastný zisk.
Taký človek sa neteší z toho, že je hospodár dobrý, ba ani sa z toho radovať nemôže, pretože sa o hospodára a o "tých ďalších" nezaujíma. Keby vnímal nielen seba,
ale taktiež ich, neprepadol by závisti, že je hospodár štedrý. On má však na mysli
iba svoj zisk - svoji stratu. A preto ani nedokáže vidieť, že je hospodár dobrý - má
voči nemu čisto pracovný vzťah: dal som - máš dať.
Hospodár je ten, kto má niečo dát a nie ten, ktorý môže byť nad mieru
dobrý, ktorý môže prekročiť iba spravodlivé pracovné vzťahy, riadiaci sa podľa
zásad výkonnosti. On dáva, pretože je skrátka dobrý a veľkorysý bez miery. Na
rozdiel od tých, ktorí vidia iba seba, svoje požiadavky. „Čo za to budem mať?"
Tuto otázku položil i sv. Peter - a nezabúdajme že tato otázka padla po tom, čo
apoštol urobil pre Krista niečo veľkého, opustil všetko a šiel za ním. Dalo by sa
povedať, že on teda patrí medzi tých, ktorí pracujú na vinici od prvých ranných
hodín a nesú ťažkosť dňa. Ježíš najprv prisľúbi veľkú odmenu, ale potom týmto
podobenstvom akoby vykoreňuje ziskuchtivosť a prípadnú závisť, ktoré by mohli
byť ukryté v Petrovom srdci.
I veľké veci pre Krista sa dajú urobiť „zištne“, aby som z toho niečo mal.“ I
život kňaza či rehoľníka môže byť nesený túžbou „niečo z toho mať“ - túžbou,
ktorá sa niekedy prejaví dokonca závisťou. A navonok je to trebárs život vzbudzujúci obdiv, pretože vo veľkej obetavosti a odriekaní (my sme opustili všetko). Takýto postoj skutočne medzi kresťanmi existuje, ako dosvedčuje i Pavel o tých, ktorí kážu evanjelium: „Niektorí síce kážu Krista taktiež zo závisti, iní však s dobrým
úmyslom. Jedni z lásky..., druhí z túžby po uplatnení, ne z čistých pohnútok.“ (Fil
1,15-17).

Strana 3

Strana 2

Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

22.9. pondelok sv. Emeráma,
biskupa a mučeníka. Spomienka.
23.9. utorok sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza. Spomienka.
27.9. sobota sv. Vincenta de Paul,
kňaza. Spomienka.

25. nedeľa „cez rok“
1. čítanie: Iz 55, 6-9. Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky.
Ž 145 Resp.: Blízky je Pán všetkým,
čo ho vzývajú.
2. čítanie: Flp 1, 20c-24. 27a. Pre
mňa žiť je Kristus.
Evanjelium: Mt 20, 1-16. Preto na
mňa zazeráš, že som dobrý?

OZNAMY
ZBIERKA NA RÁDIO LUMEN
Dnes, 21.9.2014, je pri všetkých sv. omšiach zbierka na Rádio Lumen. Za Vaše
milodary vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
STRETNUTIE RODIČOV A DETÍ
V stredu, 24. septembra 2014 o 17.30 hod., sa v kostole Krista Kráľa
v Košiciach (oproti starej športovej hale, budova GTA) uskutoční prvé stretnutie
rodičov a detí, ktoré sa v tomto školskom roku budú pripravovať na slávnosť
1. sv. prijímania, s kaplánom Matúšom Tirpákom a katechétkami, ktorí povedú
prípravu tak v rámci vyučovania náboženskej výchovy na školách ako aj
mimoškolských katechéz, ktoré sa budú realizovať v rámci sv. omší slávených
každú stredu o 17.30 hod. v kostole Krista Kráľa. Naším spoločným cieľom je
náležitá príprava našich detí na deň, kedy budú môcť prvýkrát predstúpiť pred
Pána vo sv. zmierenia a následne sa budú môcť posilňovať božským pokrmom,
teda Eucharistiou ( podľa kán. 914 CIC). Prosíme rodičov o účasť na tomto stretnutí.
PRIJATIE SVIATOSTÍ CIRKVI
Dospelí, ktorí majú záujem prijať sviatosti cirkvi sa môžu prihlasovať do konca
septembra 2014 vo farskej kancelárii. Informácie vám budú podané osobne.

HNUTIE MODLITBY MATIEK
Hnutie modlitby matiek z komunity Útecha pozýva všetky matky na modlitbové
trojdnie roku 2014, ktoré sa uskutoční vo farskom kostole sv. Košických
mučeníkov v Košiciach – Nad Jazerom. Modliť sa budeme v piatok 26.9.,
v sobotu 27.9. a v nedeľu 28.9.2014 vždy o 16.15 hod.
MODLITBA EKUMÉNY ZA POKOJ
Košické ekumenické spoločenstvo pripravilo z podnetu veriacich Modlitby za pokoj. Denno-denne sledujeme správy o nepokojoch vo svete, medzi nimi o vojnách,
„ktoré v súčasnosti sužujú svet a ničia život tých najmladších ako aj starcov, a tak
nútia rodiny a celé spoločenstvá k úteku“. V tejto dobe preto nemôžeme zostať
pasívnymi. „Rozličné náboženské tradície zjednotené v duchu Assisi, môžu prispieť k pokoju silou modlitby a dialógu“. Prijmite pozvanie na ekumenické
modlitby za pokoj v Reformovanom kostole dňa 21.9.2014 o 18.00 hod. Zároveň pozývame jednotlivé spoločenstvá, aby do úmyslov modlitieb nedeľných
liturgiía bohoslužieb pridali aj tento úmysel za Pokoj vo svete.
PASTORAČNÝ SEMINÁR
Teologická fakulta v Košiciach Vás pozýva na formačno-pastoračný seminár na
tému „Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich“, ktorý sa uskutoční v utorok 23.
septembra 2014 od 13.00 – 17.30 hod. v Aule Teologickej fakulty (prízemie), na
Hlavnej ul. 89 v Košiciach.
OSLAVA ČESKÉHO SPOLKU V KOŠICIACH
Veriaci Českého spolku v Košiciach Vás srdečne pozývajú na sv. omšu, ktorou
si uctia svojho patróna — sv. Václava. Sv. omša bude v kaplnke sv. Michala archanjela v piatok 26.9.2014 o 16:00 h.
ČEKY POINT
25.9.2014 Vás pozývame na talkshow Mariána Čekovského so začiatkom o 19.00
hod. v kultúrnom centre FUGA. Najbližšou témou bude „Úcta“ a hosťom Karol
Petróczi—huslista, koncertný majster, hudobný pedagóg, zbormajster. Lístky sú
dostupné www.ticketportal.sk
KONCERT V DÓME SV. ALŽBETY
V utorok 30. septembra 2014 Vás pozývame na koncertné vystúpenie do Dómu
sv. Alžbety o 19.00 hod. Vystúpia ženský spevácky zbor Cantilena z Brazílie
a mládežnícky spevácky zbor Septemthillis z Lipian.

