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Prečo je na svete chudoba? (dokončenie z 1. strany)
základná lekárska starostlivosť a elementárne podmienky slušného bývania by boli
k dispozícii všetkým ľuďom vo veľmi krátkom čase. Ak by národy, politici a ľudia
samotní začali vo vzťahu k chudobným naozaj uplatňovať učenie Ježiša Krista, za
niekoľko mesiacov by sme odstránili chudobu, ktorú sa nám nepodarilo odstrániť
za niekoľko tisícročí. Známy je názor G. K. Chestertona: „Kresťanstvo nezlyhalo, len
nebolo nikdy poriadne vyskúšané.“ Samotné kresťanstvo hlása, že do nebeského
kráľovstva vstúpia iba tí, ktorým nebolo ľahostajné, že niekto je chudobný a dokázali sa postarať o hladných, smädných a nahých (Mt 25, 35-36). Cirkevní otcovia tvrdia, že „ak na obed máme dva chody tak jeden patrí tomu kto nemá žiaden, a ak
v skrini máme dva kabáty tak ten druhý patrí tomu, kto nemá ani jeden.“ Iste, pre
Boha by bolo možné zázrakom zbaviť svet chudoby tak, ako by bolo možné zbaviť
svet akéhokoľvek zla. Boh však maximálne rešpektuje našu slobodnú vôľu! Tou sa
človek, žiaľ, môže rozhodnúť aj ukradnúť, nevyplatiť mzdu či vykorisťovať chudobného. Je to však tá istá slobodná vôľa, ktorou môžeme chudobným z lásky dať najesť, zaodiať ich nahotu, či pomôcť nájsť bývanie. Boh nám dal vo svete všetky zdroje, ktoré potrebujeme preto, aby sme neboli hladní, smädní a bez strechy nad hlavou. Na ťahu sme teraz my. Nech nám pri tom náš Spasiteľ pomáha!
ODPUSTKY
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže
za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od
jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie
isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napr. 1/4 hod..
Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí pred obrazom Ježiša Krista
Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
POĎAKOVANIE
Na stene južnej bočnej lode pri dverách kapitulnej sakristie visí olejová maľba
bolestnej Matky Božej v gotickom ráme. Na obraze je nápis: Mater Dolorosa. Tento obraz bol nedávno zreštaurovaný, za čo vďačíme bohuznámemu sponzori.
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NAŠA - VAŠA RUBRIKA
Milí čitatelia, do našej redakcie ste nám zaslali otázku, ktorá sa v dnešných časoch
bytostným spôsobom dotýka životov státisícov ľudí po celom svete, našu vlasť nevynímajúc.
Na Vašu otázku: „Prečo je na svete chudoba ?“ odpovedá Juraj Jurica.

Svet bol stvorený Bohom pre človeka. Jeho zdroje a možnosti sú pre všetkých
ľudí a majú byť využívané všetkými. Spoločenská a fyzická chudoba je v Biblii vnímaná ako veľké zlo. Je potrebné proti nej bojovať a je chválený každý kto pomáha
bedárom a bojuje proti chudobe (napr. Zach 7, 10; Mt 19, 21; Lk 4, 18).
Chudoba je tak výsledkom nerovnováhy, ktorá je vo väčšine prípadov dôsledkom hriechu. Sv. Ján Pavol II. dokonca vo svojom učení hovorí o existencii akýchsi
štruktúr hriechu vo svete. Ľudia, žiaľ, dávajú prednosť materiálnemu bohatstvu
(veciam) pred duchovným bohatstvom (vzťahmi). Aj preto sme v evanjeliu pozývaní v prvom rade zhromažďovať bohatstvo v nebi. Bohatstvo, ktoré je trváce
a ktoré nepodlieha žiadnej devalvácii ani hrdzi (Mt 6, 20).
Sám Pán Ježiš začína svoju úvodnú reč blahoslavenstvom chudobných (Mt
5, 3). Dokonca v jeho verejnej činnosti môžeme pozorovať, akoby chudobných zvýhodňoval a dával ich na prvé miesto. Písmo Sväté vidí v chudobných privilegovaných
dedičov Božieho kráľovstva (Jak 2, 5). Na druhej strane sa v Písme Svätom pravidelne opakuje „beda vám“ pre tých, ktorí sa k majetku a peniazom dostali nečestne (Lk
6, 24-25; Jak 5, 1). Je však tiež pravda, že nie každý kto má viac materiálneho bohatstva je hriešnikom a nie každý bezdomovec je dobrákom. V dejinách existujú aj svätí
šľachtici a králi. Odpoveď na položenú otázku by sme však mohli pokojne zhrnúť aj
do jednej vety: „Na svete často existuje chudoba preto, lebo ľudia nežijú podľa kresťanských zásad a národy sa k sebe nesprávajú podľa evanjeliových princípov.“ Ak by
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sa na svete začali uplatňovať kresťanské zásady a princípy sociálnej náuky Cirkvi, už
za niekoľko mesiacov by vo svete úplne zmizli hlad a chudoba. Základné vzdelanie,
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

16.2. (pondelok)

féria

17.2. (utorok)

féria

18.2. (streda)

Popolcová streda

19.2. (štvrtok)

féria

20.2. (piatok)

féria

21.2. (sobota)

féria

22.2. (nedeľa)

1. pôstna nedeľa

6. nedeľa OCR
1. čítanie: Lv 13, 1-2. 45-46 Malomocný
bude bývať sám mimo tábora.
Ž 32, 1-2. 5.11 Resp.: Ty, Pane si moje útočište, zahŕňaš ma radosťou zo spásy.
2. čítanie: 1 Kor 10, 31– 11,1 Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.
Evanjelium: Mk 1, 40-45 Malomocenstvo z
neho zmizlo a bol čistý.

Pozývame Vás na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva do Dómu sv. Alžbety
každú pôstnu nedeľu o 14.45 hod. Pri sv. omšiach o 15.00 hod. sa nám bude v
pôstnych zamysleniach prihovárať prof. P. Zubko. Po sv. omši sa budeme modliť
vešpery.
Milí veriaci, Teologická fakulta v Košiciach Vás srdečne pozýva na zaujímavý rad
prednášok hostí z TF v Prahe či Olomouci, ale aj domácich vyučujúcich. Hovoriť
a diskutovať budeme o schopnosti dnešného človeka vnímať sakrálne a chápať reč
sviatostí. Stretneme sa 12. marca 2015 o 9:00 hod., v Aule TF v Košiciach, na Hlavnej 89.O tejto aktivite Vás budeme podrobne informovať.
Juraj Pigula OSA

OBRAZOVÝ NÝVRAT—DETSKÝ KARNEVAL
OZNAMY
Sv. omše na Popolcovú stredu:
Katedrála: 6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 15.00, 18.00, Uršulínsky kostol: 8.00, 15.45,
Seminárny kostol: 12.00, 16.30, Jezuiti: 6.30, 17.00, Krista Kráľa: 7.00, 16.00,
17.30—detská, Dominikáni: 6.30, 12.15, 17.30.
Popolcovou stredou vstupujeme do 40 dňového Pôstneho obdobia. Pôst je Boží dar
daný človekovi preto, aby konal dobré skutky, prejavoval ľútosť nad svojimi hriechmi, zameral svoju pozornosť na kríž, venoval sa modlitbe, bojoval s diablom a zlom,
posilňoval svoju vôľu, prispel k zmierneniu biedy okolo seba a skutky kajúcnosti
obetoval pre dobro blížneho. Na Popolcovú stredu a Veľký piatok nás zaväzuje prísny pôst, požívanie mäsových výrobkov nie je možné nahradiť žiadnym iným skutkom
pokánia. Vo svedomí počas týchto dní prísny pôst zaväzuje všetkých veriacich, od
16. do 60. roku života.
Na budúcu nedeľu (1. pôstnu) bude pravidelná zbierka na charitu.
POZVÁNKY
Premonštrátske gymnázium na Kováčskej 28 v Košiciach Vás pozýva vo štvrtok 19.
februára na Deň otvorených dverí v čase od 12.00 do 17. 00 hod.. V tomto čase
budú pre Vás pripravené otvorené hodiny, budete sa môcť stretnúť a porozprávať sa
so zamestnancami a žiakmi našej školy a prezrieť si priestory gymnázia.
Bratia Saleziáni z novozriadenej farnosti Košickej Kalvárie Vás pozývajú každú nedeľu o 14.30 hod. na pobožnosť krížovej cesty. Po jej skončení budú otvorené sv.
schody.

