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ČLOVEK DOSTANE TO, ČO SI VYVOLÍ ...
Iveta žila nemravným životom už na stredoškolskom internáte. Každý o nej
v triede vedel, že v hlave má namiesto učenia mužov... Krátke známosti však raz vystriedala skutočná zaľúbenosť a priniesla aj ovocie: Iveta v poslednom – maturitnom ročníku otehotnela. Všetci boli zhrození, mysleli si, že si dá dieťa zobrať, dokonca ju na to nahovárali
učitelia, aj rodičia. No Iveta sa prvýkrát prejavila úplne inak. Chcela si dieťa nechať. Musela si veľa vytrpieť, pretože sa jej posmievali učitelia aj niektorí spolužiaci, najmä, ak odpovedala pri tabuli a dieťatko práve „kopalo“... Bolo vidieť, ako sa snaží viac učiť, aby jej aspoň
toto nik nevyčítal. Na stužkovej už bola vydatá za otca dieťatka a celý čas vydržala nepríjemnosti, spojené s jej rozhodnutím prijať život do týchto podmienok. Rýchle rozhodnutie
pre Andreja – manžela prinieslo však čoskoro trpké sklamanie. Andrej bol podnikateľom
a život s ním nebol ľahký, najmä pre jeho „bohémske“ správanie. Iveta sa však sústredila
na výchovu malej Kláry. Keď Klára vyrástla, začala sa stretávať s kresťanskou mládežou.
V ťažkých chvíľach utešovala matku a tá si nemohla nevšimnúť, aká je Klára radostná.
Klára ochotne matke vysvetľovala, čo ju robí takou šťastnou a rozprávala o zážitkoch zo
stretnutí. Vždy, keď im bolo ťažko, prečítala mame stať z Písma a tak sa zrazu všetko v ich
živote zmenilo k lepšiemu –vedeli prijať a zvládať ťažkosti. Iveta sa preto vážne začala
zaujímať o Boha. Zmenila sa. Spolu s dcérou čítali Božie slovo, chodievali do kostola, na
rôzne kresťanské akcie a aktivity... Iveta dokonca po rokoch začala vyučovať náboženstvo
a venovala sa vo farnosti deťom. Dcéra medzitým dospela, vydala sa za priateľa zo spoločenstva a žili pekným kresťanským životom a boli obaja oporou aj pre Ivetu. Po čase sa
k nim dokonca pridal aj Ivetin manžel a Klárin otec...
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V Božom slove dnešnej nedele sa vraví o akomsi výbere na základe slobody, ktorú sme dostali od Boha. Volíme si – život alebo smrť – a tým sa myslí viac
na večnosť... V Evanjeliu podľa Matúša sa tiež píše o tom, že Božie slovo sa nemení. (Mt 5, 17-37) Preto si ho neprispôsobujme dobe... Boh nám predložil prikázania, aby sme ich verne plnili... My sa slobodne rozhodujeme, no nezabúdajme, že
ovocie nášho rozhodnutia bude také, pre aké sme sa rozhodli... (pokračovanie na 3. s)
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

17.2. pondelok Siedmich svätých
zakladateľov rehole Služobníkov
Panny Márie. Ľubovoľná spomienka.

6. nedeľa „cez rok“

21.2. piatok Sv. Petra Damianiho,
biskupa a učiteľa Cirkvi. Ľubovoľná
spomienka.
22.2. sobota Katedra sv. Petra,
apoštola. Sviatok.

1. čítanie: Sir 15, 16-21. Boh
nikomu nekáže konať bezbožne.
Ž 119 Resp.: Blažení tí, čo kráčajú
podľa zákona Pánovho.
2. čítanie: 1 Kor 2, 6-10. Boh pred
vekmi určil múdrosť nám na slávu.
Evanjelium: Mt 5, 17-37. Otcom
bolo povedané, no ja vám hovorím.

OZNAMY
ČEKY POINT
V mene Mariána Čekovského Vás pozývame na jeho talkshow. Uskutoční
sa 27.2.2014 o 19:00 (vstup od 18:00 h). Miesto: FUGA - kultúrne centrum
kresťanov, Timonova 4 (Moyzesova 62) Košice. Hostia: Bohdan Hroboň - vysokoškolský pedagóg, odborník na Starú zmluvu; Jaro Mottl - herec, režisér,
majiteľ divadla Maska. Téma: PRAVDA. www.cekypoint.sk, FaceBook.
ARCIDIECÉZNA PÚŤ — SVÄTÁ ZEM
Košická arcidiecéza v spolupráci s cestovnou
kanceláriou
AWERTRAVEL
organizujú
Arcidiecéznu púť do Svätej Zeme pod vedením
J.E. Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa —metropolitu.
Termín: 6. — 13. 10. 2014. CENA: 675 €
Informácie: 034/6513896; www.awertravel.sk
e– mail: awertravel@awertravel.sk
DIECÉZNE FATIMSKÉ SOBOTY
Milí bratia a sestry. Aj v tomto roku — Roku Sedembolestnej Panny Márie
Vás pozývame k účasti na spoločnej modlitbe Fatimskej soboty.
V mariánskom pútnickom mieste v diecéznom sanktuáriu v Obišovciach
so začiatkom o 9:00 h v uvedených termínoch: 3.5., 7.6., 5.7., 2.8., 6.9., 4.10.
Fatimskú sobotu pripravujú určené dekanáty našej arcidiecézy.
DARY NA KATEDRÁLU
Bohuznámy darca (13.2.) - 100 €. Pán Boh zaplať.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY — Február 2014
Obetovanie dňa na úmysly: Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň
a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom
Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta.
Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske.
S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly
Svätého Otca na tento mesiac:
Všeobecný: Aby Cirkev a spoločnosť rešpektovali múdrosť i skúsenosti starších.
Evanjelizačný: Aby kňazi, rehoľníci i laici spoločne a veľkodušne pracovali na
evanjelizácii.
Úmysel KBS: Aby sme pamätali na časté prijímanie sviatostného Krista, ktorý je
zálohom večného života.
VÝNIMOČNOSTI VÝNIMOČNÝCH — teológovia o teológoch
Milí veriaci, srdečne Vás pozývame na počúvanie zaujímavých prednášok
o veľkých osobnostiach teológie a ich prínose do nášho myslenia.
24. február 2014 — Teologická fakulta Košice, Hlavná 89. (Aula A2).
Katedra systematickej teológie Pavol Dráb, Vladimír Juhás.
ČLOVEK DOSTANE TO, ČO SI VYVOLÍ ... (dokončenie z 1. s)
Naša spravodlivosť má byť väčšia, než spravodlivosť tohto sveta,
než spravodlivosť založená na moci, bohatstve, sile, víťazstve, úspechu... Naša
spravodlivosť sa má podobať Božej spravodlivosti, ktorá je verná v láske
a ktorá dodržiava pravidlá a predovšetkým ktorá miluje, odpúšťa, dáva sa
a obetuje...
Máme možnosť pozorovať, kam sa dnešná spoločnosť rozhoduje
ísť a potom plačeme nad výsledkami týchto rozhodnutí... Rozhodujme sa stále
pre Boha aj za cenu obety a zriekaní sa mnohých vábení, ktoré sa nám denne
núkajú... A nezabúdajme, ak tomu tak doposiaľ nebolo, stále je čas začať
odznova... Boh je milostivý. Je verný. Boh je láska. Rozhodnime sa slobodne
pre Neho. Naša viera, kresťanstvo, ktoré sme prijali, nás predurčuje k tomu, čo si
máme zvoliť. A ovocie tohto rozhodnutia? Svätý Pavol to pripomína
v Prvom liste Korinťanom: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského
srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (1 Kor 2, 6-10)
-jh-

