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Nie je to nič nové, ak povieme, že s hnevom a problémom v medziľudských
vzťahoch sa stretávame denne a všade. S najbližšími, ale niekedy i s tými, s ktorými sme
menej v kontakte. Príčina narušenia vzťahov býva rôzna. Nech je už je to akokoľvek,
so zraneniami, ktoré nás v živote postihujú od iných ľudí skrátka musíme počítať.
V mnohých vzťahoch je nedokonalosť. Ježiš nás však učí, ako postupovať, keď sa nám niečo
zlé zo strany iného človeka stane. Hovorí: „Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom
líci, nadstav mu aj druhé... Milujte svojich nepriateľov.. Ak milujete tých, ktorí vás milujú,
akú odmenu môžete čakať? ... Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý
váš nebeský Otec.“ (Mt 5, 38-48). Nie je to ľahká vec, ale nie nemožná.
Laicky by sa dalo povedať, že existuje trojaký druh ľudí. Tí, ktorí sa na tomto svete
považujú sa silných, ktorí si dovoľujú rozhodovať o osude iných a často im dávajú
pociťovať svoju moc a silu na základe svojho postavenia, či bohatstva. Druhú skupinu
tvoria tí, ktorí za každú cenu uplatňujú svoju spravodlivosť: „Oko za oko, zub za zub.“
Tí sa správajú k iným tak, ako iní k nim. Oni rozhodujú o tom, aká spravodlivosť bude
na zemi. A poslední sú tí, ktorí vyzerajú pred svetom slabí, z ktorých sa často svet smeje.
Tí za ranu dávajú úsmev, za zlo sa odplácajú dobrom. Je to však tá najmenšia skupina...
Nemali by sme v žiadnom prípade patriť k prvej skupine. Najčastejšie sa správame
ako druhá skupina, lebo sme ľudia. No ak sme Kristovi, mali by sme sa správať ako On.
Teda patriť do tretej skupiny. Paradoxne: pred svetom slabí, no pred Bohom silní.
Sem totiž patria všetci svätí... Tu možno zaradiť aj našu patrónku – Alžbetu Uhorskú–
Durínsku. Na jednom z obrazov hlavného oltára je aj výjav, kde jej podložila nohu žena,
ktorej niekedy Alžbeta pomohla. Alžbetu pád neodradil, aby svojej „nepriateľke“ uštedrila
namiesto hnevu – úsmev.
Milujme a odpúšťajme. Láskou sa niekedy roztopia aj dlhoročné ľady, ktoré často
vládnu vo vzťahoch i medzi najbližšími. Ak je nám ešte zaťažko odpustiť, modlime sa
za človeka, ktorý nám ublížil a predovšetkým: ak už mu nedokážeme robiť dobro,
aspoň
mu
neškoďme,
neohovárajme
a neubližujme.
Dlhoročné
modlitby
za silu odpustenia niekedy prinášajú osoh aj samotným modliacim, nakoniec sa
im podarí priblížiť sa k dokonalosti v odpustení a preukazovaní lásky aj v prípadoch,
kedy to vyzeralo beznádejne.
-jh-
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Liturgický prehľad

Dni vo feriálnom
liturgickom
slávení

Stôl Božieho slova
7. nedeľa „cez rok“
1.čítanie: Lv 19, 1-2. 17-18.
Milovať budeš svojho blížneho ako
seba samého.
Ž 103 Resp.: Milostivý a milosrdný
je Pán.
2. čítanie: 1 Kor 3, 16-23. Všetko je
vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží.
Evanjelium: Mt 5, 38-48.
Milujte svojich nepriateľov.

OZNAMY
SLÁVNOSŤ V DÓME
Srdečne Vás pozývame na Eucharistické slávenie v sobotu 1. marca 2014 o 10:00 h
do katedrály sv. Alžbety v Košiciach, ktorým chceme vyjadriť svoju vďačnosť Pánu
Bohu za 90 rokov života a 65 rokov kňazstva J. Em. Jozefa kardinála Tomka
a 80 rokov života J. Ex. Alojza Tkáča emeritného arcibiskupa.
VÝZVA ARCIBISKUPA K MODLITBE ZA POKOJ NA UKRAJINE
Vo štvrtok 20. februára zaslal arcibiskup Bernard Bober prostredníctvom e.mailu
prosbu kňazom a cez nich veriacim košickej arcidiecézy k modlitbe za pokoj vo
svete, zvlášť na Ukrajine. Vo svojej výzve uvádza: „Znepokojene vnímame zložitú
situáciu a to, čo sa deje na Ukrajine. V ťažkých chvíľach našich susedov je nevyhnutné
zjednotiť sa v modlitbe a prosiť dobrotivého Pána Boha za pokoj pre obyvateľov
Ukrajiny, za slobodu a za dodržiavanie základných ľudských práv.“
Zvlášť apeluje na spoločnú modlitbu, keď píše:
„Na tento úmysel nech sa po tieto dni obetuje osobitne modlitba sv. ruženca,
ktorú sa v našich kostoloch zvykneme spoločne modlievať pred sv. omšou.“
No nezabúda ani na súkromnú modlitbu, v ktorej sa môžeme spojiť na spoločný
úmysel- za pokoj na Ukrajine: „ Okrem toho, povzbudzujem všetkých veriacich
k osobnej modlitbe pred Svätostánkom alebo pred krížom.“
Do spoločných modlitieb veriacich Mons. Bober odporúča pridať prosbu:
„Ježišu, Boh pokoja, prosíme Ťa za obyvateľov Ukrajiny, chráň ich pred zlom
a násilím, udeľ im dar pokoja a život v spravodlivosti, slobode a láske.“

„VŠETKY MOJE DETI“
Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti unikátny dokumentárny film o kňazovi
Marošovi Kuffovi a jeho diele " Všetky moje deti", ktorý premietame v multikine
v Ster Century Cinemas, OC Galéria, Toryská 5, Košice. Premietame ho
od 20.02.2014 do 26.02.2014 o 19:20 h.
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.
PIETNA SPOMIENKA — ODHALENIE PAMATNEJ TABULE
Konfederácia politických väzňov Slovenska Vás pozýva na odhalenie pamätnej
tabule obetiam komunistického režimu, nespravodlivo väzneným vo väznici
v Košiciach v stredu 26. februára 2014 v Košiciach pri príležitosti 66. výročia
tzv. „Víťazného februára“. Program: 14:00 h sv. omša za nespravodlivo väznených
v Dóme sv. Alžbety ( Mons. A. Tkáč, emeritný košický arcibiskup), 15:00 Pietny akt
odhalenia pamätnej tabule na budove bývalej väznice. Svedectvá. Návšteva
zrekonštruovanej väzenskej cely. Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Pribinova 1.
25. MAREC — DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
„Slovensko za život“ je hlavným mottom tohtoročnej občianskej kampane
„25. marec – Deň počatého dieťaťa“, ktorú každoročne organizuje občianske
združenie Fórum života s partnermi počas marca a apríla. Vo všetkých krajských
mestách sú počas marca a apríla naplánované verejné zhromaždenia – 22. 3.
v Žiline, 23. 3. v Košiciach, 29. 3. v Prešove, 30. 3. v Banskej Bystrici,
5. 4. v Trenčíne, 6. 4. v Trnave, 12. 4. v Nitre a napokon 13. 4. v Bratislave.
Pozvaní sú všetci, ktorým nie je ľahostajná otázka ochrany ľudského života od
počatia.
Podrobnosti o podujatiach, aktivitách a možnostiach zapojiť sa do kampane
„25. marec – Deň počatého dieťaťa“ budú priebežne zverejňované na stránke
projektu www.25marec.sk, na internetovej stránke Fóra života
www.forumzivota.sk, aj na sociálnych sieťach. Kampaň je možné podporiť
aj finančne na čísle účtu 0422874576/0900.
VÝNIMOČNOSTI VÝNIMOČNÝCH — teológovia o teológoch
24. február 2014 — Teologická fakulta Košice, Hlavná 89. (Aula A2).

