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ALŽBETIN LIST
Redakcia Alžbetinho listu oznamuje, že aktuálne číslo je možné stiahnuť si z našej
web stránky www.dom.rimkat.sk. Zároveň dávame do pozornosti našu facebookovú stránku https://www.facebook.com/dom.rimkat.sk, kde môžete nájsť
všetky oznamy a informácie na jednom mieste.
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KRESŤANSTVO A SVET (dokončenie z 1s.)

Čím duchovnejšie človek žije, tým sa do okruhu jeho lásky a chápaní vojde
viac z toho, čomu sa hovorí svet. Pochopíš, že to viditeľné je tiež zjavením Boha
neviditeľného. Že je len jeden poriadok bytia - poriadok Boží. V ňom máme všetci
svoje miesto. Aj tá cisárska daň. Že čokoľvek poctivo robíme pre tento svet, robíme
aj pre Boha.
Ľahko sa to takto povie, ale niekedy stojíme ako na rázcestí: Povinnosti
voči Bohu a svetu sú v rozpore a nevieme, ktorú cestu voliť. To vtedy, keď cisársky
peniaz sa nám zdá byť blízky, a Božie kráľovstvo vzdialené a neskutočné.
Žiť na svete, znamená slúžiť ostatným, pretože my sami tiež službu ostatným potrebujeme a prijímame. Žiť na svete múdro, znamená konať tú službu
svetu pod zorným uhlom večnosti.
Prírodovedci vynaložili veľké úsilie, než sa im podarilo pochopiť, že je len
jedno súcno. V poznatku o jednote hmoty a energie hľadajú kľúč k pochopeniu
podstaty sveta.
Kristus taký kľúč má. On sám je tým kľúčom, ktorý všetko spája: Je Boh ¬
a zároveň človek. Je Pán všetkého - a brat úbožiakov. Je Vševediaci - a dôverný priateľ nevedomých detí.
Prosme pri dnešnej obete tohto Krista jednoty, aby nás vo svojej dobrote
uchránil takých životných rázcestí, kde by sme si nevedeli rady. A pri svojich
každodenných rozhodovaniach nech nezídeme z cesty pokoja a lásky, ktorá stavia
Božie kráľovstvo už teraz a tu.

Kresťanstvo a svet
Má zbožný Izraelita platiť daň - má slúžiť cisárovi? Máme si Kristove slová
„dvom pánom nemožno slúžiť" vykladať ako rozpor medzi svetom
a kresťanstvom?
Zbožnosť farizejov si to s chuťou rozhodne vykladala: Nemôžeme platiť
daň cisárovi - zo zbožnosti nemôžeme. To by sme ho uznali za Pána, ale Pánom je
jedine Boh. To by sme tiež používali cisárske mince - na nich je obraz cisára a obrazy predsa naša viera zakazuje. Naozaj je to zo samej nábožnosti, ale dane
platiť cisárovi nemôžeme. Ak to Ježiš neuzná, je bezbožník, má po popularite –
bude u ľudí vyradený. Ak to uzná, je burič proti štátu, navádza ľudí, aby neplatili
dane a ktorý štát si to nechá páčiť? Tak či tak—Ježiš to má spočítané.
Pán Ježiš tú ich škrabošku predstieranej zbožnosti strhol úplne jednoducho: "Ukážte mi daňový peniaz". Než im došlo, ako ich nachytal, už každý siahol
do vrecka. Tie bezbožné peniaze s obrázkom cisára mali všetci. Pri obchodovaní
ich bez ostychu brali - a radšej než domáce medené - veď cisárske boli zo zlata.
Teraz tu stáli demaskovaní s dvojitou morálkou: Na kšeft jedno svedomie
a jedna morálka; prd Bohom iné svedomie a iná morálka. Lenže dvojaká morálka
je žiadna morálka, to je nemorálnosť. Keď cisárove peniaze prijímate pri obchodovaní, hovorí im Pán Ježiš, a s nimi ochranu a iné výhody rímskej vlády, musíte za
to aj platiť.
Nech vládne tá či ona vláda, vždy bude požadovať dane. To nie je mravná
otázka, to je samozrejmosť. Dávajte, čo je cisárovo cisárovi. Mravná otázka, na
ktorej záleží všetko, je, či dávaš, čo je Božie, Bohu.
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Nie je dvojaký svet, hovorí Pán Ježiš, je len jeden. Ten Boží. Niet priepasti
medzi tým, čomu sa hovorí svet a čomu duch. Nie je nezmieriteľný rozdiel medzi
životom v tomto čase a nebeským kráľovstvom. Nemusíš odmietať daň cisárom,
aby si mohol byť celý Boží. Nemusíš utekať zo sveta, aby si našiel Božie kráľovstvo.
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

23. 10. štvrtok Sv. Jána Kapistránskeho. Ľubovoľná Spomienka.
26. 10. nedeľa 30. nedeľa „Cez rok“

29. nedeľa „cez rok“
1. čítanie: Iz 45,1.4-6. Vzal som Kýra za pravú ruku, aby som mu podrobil národy
Ž 96 Resp.: Vzdávajme Pánovi slávu a
česť
2. čítanie: 1 Sol, 1-5 Myslíme na
vašu vieru, nádej a lásku
Evanjelium: Mt 22, 15-21 Dávajte,
čo je cisárovo, cisárovi, a čo je
Božie, Bohu.

OZNAMY
ZBIERKA NA MISIE
Dnes, 19.10.2014, je pri všetkých sv. omšiach zbierka na katolícke misie. Za Vaše
milodary vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
PRIJATIE SVIATOSTÍ CIRKVI
Stretnutie dospelých, ktorí sa v našej farnosti prihlásili k prijatiu sviatosti cirkvi,
bude v pondelok 20. októbra o 19:00 hod. vo farskej budove.
PRÍPRAVA K SVIATOSTI BIRMOVANIA
Začíname prípravu na prijatie sv. birmovania. Náuky sa konajú každú nedeľu o
15.30 v kostole sestier Uršulínok. Viac informácii priamo na stretnutiach.
SVÄTÉ OMŠE ZA ŽIVOT
Každý posledný štvrtok v mesiaci Vás pozývame do uršulínskeho kostola
na sv. omšu o 17.00 pri ktorej sa spojíme v modlitbe "Za život" . "Naliehavo je
potrebná veľká modlitba za život, modlitba, ktorá by prenikala celý svet. " (sv. Ján
Pavol II., Evangelium Vitae)
ZMENA ČASU
V noci z 25. na 26. októbra sa mení čas. O 03. hod. letného času posúvame hodiny
na 02. hod. stredoeurópskeho času.

ČEKY POINT
30.10.2014 Vás pozývame na talkshow Mariána Čekovského so začiatkom o 19.00
hod. v kultúrnom centre FUGA. Najbližšou témou bude „Krása“ a hosťom Izabela
Komjáti. Lístky sú dostupné www.ticketportal.sk, info na www.cekypoint.sk.
DISKUSNÉ FÓRUM UPN
Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA A KATEDRY HISTÓRIE pozývajú na besedu HISTORICI A PAMÄTNÍCI
VÝZNAM ORAL HISTORY V HISTORICKOM VÝSKUME Diskutovať budú:
PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD. (FF UPJŠ v Košiciach)a Mgr. Eduard Stano,
ThLic. (Ústav pamäti národa). Podujatie sa uskutoční v utorok 21. októbra 2014 o
16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.
KURZ PRE RODIČOV A TÍNEDŽEROV
Inštitút rodiny v Košiciach organizuje od 18. 11. 2014 od 18:30 hod. Kurz pre
rodičov tínedžerov (deti od 11 do 18 rokov), pozostávajúci z 5-tich utorkových stretnutí na Inštitúte rodiny, Kováčska 48,1. posch. zameraných
na správnu výchovu detí „x - násť“ ročných v rodine. Viac informácií
na nástenkách, kde nájdete aj kontakty: e - mailovú adresu a tel. č. na
organizátorov. Svoj záujem o Kurz pre rodičov tínedžerov (kto, tel. č., e-mail, vek
detí) nám prosím oznámte najneskôr do 13. 11. 2014 SMS na telefonicky na č.:
0905 699 181 alebo 0915 556563 (O2), alebo zaslaním e-mailu s údajmi uvedenými vyššie na jednu z týchto e-mail. adries: metinov@gmail.com,
k2novakova@gmail.com
BISKUPSKÁ SYNODA
Najlepšie správy z biskupskej synode o rodine, ktorá v týchto dňoch prebieha
v Ríme môžete nájsť na web stránke www.tkkbs.sk alebo www.radiovaticana.sk.
POTULKY MESTOM KOŠICE
Pozývame vás na potulku na tému: NÁPISY V MESTE. Ukážeme vám od historických nápisov až po súčasné (grafiti). Cudzojazyčné nápisy vám preložíme. Začiatok
pred vedeckou knižnicou (Hlavná 10). V sobotu o 10:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:30
a 17:00. 16:00 po maďarsky. V nedeľu po slovensky o 12:00, 14:00, 14:30, 15:30 a
17:00. Viac: www.potulka.sk

