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Milovaní farníci, bratia a sestry
Na rozdiel od takzvanej ľahkej literatúry,
ktorá chce pobaviť, Písmo kladie na svojich
čitateľov veľmi vysoké požiadavky. Okrem
toho väčšine biblických textov chýba
vlastnosť, akú vykazuje náročná literatúra,
ktorá povznáša, púta a prináša radosť svojim
umeleckým podaním; pretože Písmu ide viac
o obsah ako o formu a podanie. Preto iba
veľký záujem o Písmo môže pohnúť čitateľa
k tomu, aby vzal na seba námahu, spojenú
s čítaním Písma. Taký záujem je nezriedka
prebudený smädom po poznaní, ktoré vábi
študovať ostatné diela antiky. Pretože ako
významné dielo svetovej literatúry dokáže
dať biblia - tak ako to sotva dokáže iná kniha
- informáciu o najstarších dejinách ľudstva a
o pôvode mnohých ideí, ktoré ovplyvnili
neskoršie epochy dejín. Čo však robí bibliu
otvorenou pre túto informáciu, to je jej nárok
ukazovať ľuďom ako „Slovo Božie“ cestu
životom. Z toho dôvodu po nej siahali ako
židia, tak kresťania a nehrozili sa žiadnej
námahy spojenej s čítaním biblie. Tento
nárok je preto schopný podnietiť k čítaniu aj
dnešného čitateľa. Pod akou podmienkou
k tomu môže dôjsť, to ukazuje zamyslenie
nad Amosom 8, 11 - 12. Prorok vyhráža
národu
v mene
Jahve-ho
veľkým
hladomorom: „…i pošlem na zem hlad; nie
hlad po chlebe a nie smäd po vode, ale po
počúvaní Pánovho slova.“ (vo forme výroku
proroka, alebo iného prejavu Božieho). „A
budú sa tackať od mora k moru a od severu
na východ sa budú túlať, čo budú hľadať
Pánovo slovo, ale nenájdu.“ Tento súdny
výrok predpokladá, že ľudia nemôžu trvale
žiť bez Božieho poúčania. („Nielen z chleba
žije človek“ Mt 4, 4; Dt 8, 3). Nedostatok
telesnej potravy, strach pred vyhladovaním,
neohrozujú tak človeka, ako nedostatok
potravy, ktorá pomáha poznať zmysel života
a dosiahnuť jeho cieľ. „Hľadať Pánovo slovo“
a nenájsť ho, je podľa Am 8, 11-12 ten
najnepríjemnejší údel. Ešte horšia je situácia
tých, ktorí nepociťujú žiadny hlad po Božom
slove. Kto sa domnieva, že všetko presne vie
a pozná, bude sotva ochotný namáhať sa,
aby
„hľadal
Pánovo
slovo“.
Preto
predpokladom každého čítania Písma je
pociťovať tento hlad po slove Pánovom.
Skúsenosť hraníc ľudského pokroku a
zlyhávanie sebadokonalejšej techniky vedie
dnes mnohých k tomu, že vyhľadávajú
poučenie, smernicu, ktorá by im dala
perspektívu trvalého šťastia a pravého
vyplnenia života. Ako kniha Stvoriteľa a Pána
sveta si robí biblia nárok na to, mať slová
večného života. O nej platí: „Pane, a ku
komu by sme išli? Ty máš slová večného
života.“ (Jn 6, 68)

„Kto číta, nech pochopí.“ (Mk 13, 14)
Toto poučenie pochádza z apokalyptickej
literatúry, ktorá načrtáva často zašifrovaným
spôsobom budúce dianie (por. Dan 9, 23-25,
Zjv 13, 9. 18; 17, 9). Ale platí to i pre čítanie
celej biblie. S tým je príbuzné zvolanie: „Kto
má uši na počúvanie, nech počúva!“ (Mk 4, 9;
Mt 11, 15; Lk 14, 35; Zjv 2, 7. 11. 17. 29; 3, 6. 13.
22) Čitateľ je vyzvaný, aby venoval textu
zvláštnu pozornosť a snažil sa mu
porozumieť.
Povrchné
čítanie,
alebo
počúvanie ešte nevedie k „porozumeniu“. Kto
číta bibliu zo zvedavosti, alebo síce
z vážneho záujmu, ale len letmo, tomu
zostane biblia uzavretá kniha. (Rozumie jej
práve tak málo, ako človek, ktorý bol
niekoľko dní v cudzine a myslí si, že môže
vynášať súd o zemi a ľuďoch, ktorí v nej žijú).
Pozorné čítanie je ale pre dnešného človeka
obzvlášť ťažké, pretože moderný svet s jeho
početnými požiadavkami v zamestnaní a
s rozmanitou ponukou využitia voľného času
nás natoľko fascinuje a naplňuje, že si sotva
nájdeme voľný čas pre čítanie Písma a
pretože sa viac ako kedy predtým požaduje
od čitateľa Písma askéza, ako sa to vyžaduje
od vedca, ak sa chce vysporiadať
s problémami vedného odboru, ktorému sa
venuje. Kto chce čítanému porozumieť, musí
sa sústrediť na text, byť celkom pri ňom a po
dobu čítania odvrátiť myšlienky od všetkého
ostatného. Musí sa navonok i vnútorne stíšiť
a koncentrovať. Kto sa k tomu odhodlá a kto
sa v tom cvičí - pretože hneď sa mu to
nepodarí - bude za to bohato odmenený.
V mnohých prípadoch to vyžaduje zmeniť
spôsob života: namiesto života, zameraného
iba na vonkajšiu činnosť, musí nastúpiť
postoj sústredenia a zvnútornenia života. Aby
mohol človek čítať písmo s úžitkom, musí si
pre čítanie rezervovať určitý čas v dennom a
týždennom pláne - a to by nemala byť
najnevhodnejšia hodina, ale naopak taká,
kedy je človek odpočinutý a schopný
prijímať. K tomu sa predovšetkým hodí
sobotný večer a nedeľa. Kto vlastní vreckové
vydanie Písma svätého a nosí ho so sebou,
môže na čítanie využiť každú voľnú chvíľu:
čakanie na dopravný prostriedok, jazdu
vlakom, oddychový čas (napr. vo voľnej
prírode). Veľkou pomocou je, keď si preto
zvolíme - okrem pevne stanovenej doby k čítaniu Písma aj určité miesto. V niektorých
kostoloch sú k dispozícii biblie, ktoré
pozývajú k čítaniu.
A tak Vám žičím, aby časté čítanie Písma
svätého bolo pre každého z Vás duchovnou
stravou pre večný život
Alfonz Vladimír Sabo, farár

R: Blažení tí,
čo kráčajú podľa
zákona Pánovho.
1 Blažení tí, čo idú cestou
života bez poškvrny, *
čo kráčajú podľa zákona
Pánovho.
2 Blažení tí, čo zachovávajú
jeho príkazy *
a celým srdcom ho
vyhľadávajú.
-R.
3 Ty si dal príkazy, *
aby sa verne plnili.
4 Kiež by ma moje cesty
viedli tak, *
žeby som zachovával
tvoje ustanovenia.
-R.
5 Preukáž dobro svojmu
služobníkovi a budem žiť *
a tvoje slová zachovám.
6 Otvor mi oči, *
aby som pozoroval divy
tvojho zákona.
-R.
7 Pane, ukáž mi cestu
svojich prikázaní *
a ja vždy pôjdem po nej.
8 Daj mi chápavosť a ja tvoj
zákon zachovám *
a celým srdcom sa ho
budem pridŕžať.
-R.
(Ž 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34)

Meditácia

Otvor sa životu

(šiesta nedeľa cezročná)

Kto by mohol, Pane, mysľou preniknúť čo i len jediný z
tvojich výrokov? Viac je toho, čo nám uniká, ako toho, čo
zachytávame, ako keď smädní pijú z prameňa. Lebo Pánovo
slovo poskytuje veľa aspektov podľa mnohorakej chápavosti
tých, čo sa z neho učia. Pán vystrojil svoje slovo mnohým
farbami, aby sa každý, kto sa z neho učí, mohol zadívať na
to, čo jeho zaujme. Do svojho slova ukryl rozličné poklady,
aby sa každý z nás obohatil, v čom sa cvičí.
Božie slovo je stromom života, ktorý ti zo všetkých strán
ponúka požehnanie ako tá skala, čo sa otvorila na púšti, aby
zo všetkých svojich strán poskytovala duchovný nápoj.
„Jedli,“ hovorí Apoštol, „duchovný pokrm a pili duchovný
nápoj...“
Smädný má radosť, keď pije, a nesmúti, že nemôže
prameň vyčerpať. Prameň má premôcť tvoj smäd, a nie
smäd prameň, lebo ak sa tvoj smäd uhasí bez toho, že by
sa prameň vyčerpal, budeš sa z neho môcť zasa napiť, keď
budeš smädný. No keby po uhasení tvojho smädu vyschol aj
prameň, tvoje víťazstvo by sa premenilo na tvoje nešťastie.
Vzdávaj vďaky za to, čo si získal, a nesmúť za tým, čo
ostalo v nadbytku. Čo si získal a k čomu si prišiel, je tvoj
podiel, a čo zostalo, je tvojím dedičstvom. Čo nemôžeš pre
svoju slabosť získať za jednu hodinu, môžeš získať ak
vytrváš, v ďalších hodinách. Ani sa zlovoľne nepokúšaj prijať
jediným dúškom to, čo na jeden dúšok prijať nemožno, ale
ani sa z lenivosti nevzdávaj toho, čo môžeš prijať postupne.

Na vrchole blahobytu ako človek zomieraš. Možno si už
mŕtvy? Mŕtvy s plným bruchom a prázdnym srdcom. Mŕtvy v
prepychu, v ktorom žiješ. Usmrtila ťa túžba po peniazoch,
zomrel si posadnutý vlastným majetkom.

Prežiješ, ak budeš žiť ináč!
Žiť veselšie, žiť radostnejšie,
žiť zdravšie, žiť šťastnejšie.
Vypustí z hlavy pachtenie sa za tým, aby si mal čoraz
viac. Vymotaj svoje srdce zo spleti pochabých žiadostí.
Osloboď sa od vecí, ktoré nepotrebuješ. Otvor sa životu, ži!
Tvojho ducha naplní radosť, odvaha žiť. Tvoj domov
bude vyžarovať teplo, ľudské teplo a istotu. Tvoje oči znovu
uvidia rozkvitnutý kvet. Tvoje uši budú znovu počuť spev
vtákov. Budeš pracovať vlastnými rukami. Krajec chleba,
pohár čerstvej vody bude mať výbornú chuť. Keď bude
svietiť slnko, pustíš sa do tanca a v daždi si môžeš
pohvizdovať.

A pocítiš:
Sme stvorení pre radosť.
radosť.
Phil Bosmans „Daruj úsmev“

(Komentár svätého diakona k Diatessaronu)

Sväté omše v 6. týždni cezročného obdobia (A)

Božie kráľovstvo

14.II. pondelok
17.00 sv.Omša nebude !!!
Pán povedal: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď
človek hodí semeno do zeme“ (Mk 4, 26). Božie kráľovstvo
je skutočnosť asi oveľa tajomnejšia, ako si dokážeme
predstaviť.

15.II. utorok
17.00 Za † Dagmar Križanovú a rodičov
16.II. streda
17.00 Na poďakovanie za prežitý rok a prosba o dar
zdravia

Príchod Božieho kráľovstva je spájaný s príchodom Ježiša
Krista na zem - vtedy akoby sa obnovila Božia vláda nad
stvorením. Kresťania všetkých generácií hľadajú, ako dať
Božej vláde priestor. Božie kráľovstvo rastie, keď dovolia
Bohu vládnuť vo svojich srdciach a v spoločenstve Cirkvi,
keď žijú podľa princípu Božieho kráľovstva. Nemá nič
spoločné s ovládaním druhých. A nemôžeme ani
jednoducho povedať - Cirkev je Božie kráľovstvo. Rovnako
nejde len o eschatologickú vyhliadku, teda o stav bytia, ktorý
náš čaká po smrti.

17.II štvrtok
17.00 Na úmysel
18.II. piatok
17.00 Za † Antona a Bertu Kolátovách a rodičov
19.II. sobota
15.00 Sobáš s omšou s nedeľnou platnosťou –
Pavel Herák a Katarína Uhrovčíková

Božie kráľovstvo začína tu a teraz, je už medzi nami. No
bude aj potom, v plnosti, ktorú nedovidíme. Je to nesmierne
tajomstvo. Tajomstvo Božieho života, ktoré sa odohráva
skrze Ducha v každom z nás, ale i v Cirkvi ako takej;
zasahuje aj do dejín sveta. Ono je v nás, vrastá do nás a my
vrastáme do neho.

Upratovanie kostola č.d. 76 - 100
20.II. 7. nedeľa v cezročnom období
08.00 Za † vdp. dekana Jána Holeca –
25. výročie úmrtia

Vojtěch Kodet „Učeníctvo“

Lektori: Hrdlovičová, Jurčovič

10.00 Za farníkov
LektoriRadakovičová, Bublavá

V pondelok 14. 2. 2011 oslávime 3. výročie vzniku
Bratislavskej
arcidiecézy.
Slávnostnú
svätú
omšu
v katedrále svätého Martina v Bratislave o 10,00 h. bude
celebrovať bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav
Zvolenský. Všetci sme pozvaní !!!

Liturgický kalendár
14.II. pondelok
15.II. utorok
16.II. streda
17.II .štvrtok
18.II. piatok
19.II .sobota

Budúcu nedeľu 20.2.2011 sa uskutoční pravidelná mesačná
zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary Vám
vyslovujeme úprimné: Pán Boh zaplať!
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sv.Cyrila a Metoda, patrónov Európy
sv.Faustín a Jovita
sv.Juliana
sv.Sedem zakladateľov rehole Služ.Panny Márie
Bl.Fra.Angelico
Bl.Konrád z Piacenzy

aby pomohol človeku v tiesni nájsť východisko k väčšej
radosti a viac svetla.
Poradňa pre veriace svedomie, lebo stále sa dá napredovať.

Slovo na dnes
Bach a Smetana tvorili najväčšiu hudbu, až keď boli hluchí.
Aj svätý Tomáš, ktorý nás tak poznačil svojou teológiou,
napísal, že všetko je to slama.
Alebo Sokrates? - Viem, že nič neviem.

Pletie sa do každej šarvátky, všade, kde je možné chytiť
alebo dať ranu.
Fúka do každého ohníka, ktorý mohol zohriať srdce alebo
iných. V každom ohni želiezko, chudobný a unavený.
Dokedy to vydrží?
Len dovtedy, kým Boh bude trpezlivý s ním a bude ho chcieť
chrániť.

Musíš mať dôveru v Boha, nepresadzovať seba. Všetko
vložiť do jeho rúk a prijať všetko tak, ako on chce. A pritom
nasadiť všetko. Modlitbu, pôst, celú svoju dušu.

Človek sa do toho musí dať celý, ak chceš niečo povedať.
Nauč sa dávať aj prijímať.

S námahou, ľútosťou, bolesťou a pokorou musíš v sebe
hromadiť a chrániť svetlo.
Ak nie si svetlom, nedávaš nič. To je zmysel celej tvojej
činnosti.
Tento svet iné ani nečaká, ani tak nepotrebuje.
Kristus sa dal celý do služby, a tak sa stal svetlom
sveta.

Anton Srholec „Ako čerstvý chlieb“

Cirkev

Každá choroba je na niečo dobrá. Príležitosť zamyslieť sa
nad sebou, pouvažovať o tajomstve a sile toho hrozného, čo
nazývame smrť a čo nejestvuje, a uvedomiť si, že svet pôjde
aj bez nás. Ktovie, čo všetko je skryté za týmito vlnami
bolesti.

Š: Často počujem tvrdenia typu: verím v Boha, ale
kňazom neverím. Niektorí to formulujú takto: verím v
Krista, ale v Cirkev neverím. Sú takí, u ktorých slovo
„Cirkev“ sa spája s inkvizíciou, antisemitizmom,
netoleranciou, brzdou pokroku. Pre mnohých Cirkev, to
je pápež a duchovné osoby. V každom prostredí sú kňazi
častou témou rozhovorov, kritiky a klebiet. Neviem, čo
mám povedať, keď sa niekto agresívne vyslovuje o
kňazoch. Niektorí hovoria, že poznajú fakty, o ktorých
mnohí vedia. A ja si myslím, že je to možno prehnané,
možno niekto fakty zveličil alebo dokonca vymyslel, aby
ospravedlnil svoje hriechy. Pýtam sa: si pokrstený? Áno.
Patríš do Cirkvi? Odpoveďou je áno, ale... Cirkev, to nie
som ja.

Ak narazíš na nejakú novú cestu a nenarazíš tam na
prekážky, môžeš si byť istý, že tá cesta nikam nevedie.
„Oslavujem ťa, Pane, za sestričku bolesť, ktorá ma stále
častejšie navštevuje. Pripomína mi, že sa treba pripraviť na
odchod. Ďakujem ti za toto krehké telo, tak dlho mi verne
slúžilo, skoro doslúži. Nech sa v ňom vybuduje veľká duša,
srdce milujúce všetky tvoje hodnoty, čo je v živote
najdôležitejšie. Mnohým tvojim poslom ešte stále
nerozumiem. Jedno viem určite, že ma miluješ a doteraz mi
všetko slúži k dobrému. Ďakujem ti, že na tomto mieste a
teraz smiem pridať svoju trošku k veľkej bolesti ľudstva, kde
ako vo veľkej žatve dozrieva tvoja úroda. Nech nie je
stratená ani jediná kvapka bolesti a všetko nech je
prežiarené svetlom tvojej lásky. Zvelebujem ťa, Pane, za
múdru učiteľku, sestričku bolesť.“

JS: Kristus založil Cirkev: skrze svoje slová a činy, skrze
smrť a zmŕtvychvstanie a skrze zoslanie Ducha Svätého.
Cirkev je Božím ľudom. Do Cirkvi, ktorá je mystickým
telom Krista, sme začlenení krstom. Cirkev je viditeľná aj
duchovná zároveň, je Božská a svätá, ale súčasne ľudská,
lebo ju tvoria ľudia, ktorí sú hriešni. Je tajomstvom, ktoré
môžeme prijať iba prostredníctvom viery. Cirkev je
Kristovou, je žijúcou a vykupujúcou v dejinách. Je
nevestou Krista, svätyňou Ducha Svätého. Je plodnou
matkou všetkých Božích detí.
Boží ľud je ľudom kňazským, prorockým a kráľovským.
Kristus ustanovil Petra, aby v Cirkvi bol oporou - skalou.

Svätý Jozef, to je vlastne odvaha ísť inými cestami, než sú
tie, čo sme si naplánovali. A potom byť zodpovedný, nech
už je to akokoľvek. Blízkosť Ježiša robí človeka „mužom
spravodlivým“.
Problém slobody a otroctva, bohatstva a chudoby. Stačí
jediný chýbajúci zmysel a ste otrokom. Večne chudobný.
Napríklad slepota.
Úskalím na ceste mnohých ľudí je Cirkev.
Naša úloha; Svojím slovom, pôsobením, vplyvom
a mocou milosti v nás zastaviť proces odklonu,
uľahčiť návrat.
Mnohým stojíme na ceste k Bohu.
„Do kráľovstva Božieho nevchádzate...“

Bože, všemohúci Otče, tvoj jednorodený Syn žije a
účinkuje v Cirkvi mocou Ducha Svätého. Ďakujeme ti za
Cirkev, tajomné telo tvojho Syna, Boží ľud Nového
zákona, znak a nástroj jednoty ľudí s Bohom a ľudí medzi
sebou. Buď zvelebený za tvoje slovo a sviatosti, za
svätých v Cirkvi, za kňazov a zasvätené osoby, za tú
časť Cirkvi, ktorou je moja diecéza a moja farnosť.
Modlím sa za Katolícku cirkev, za všetkých pokrstených
kresťanov, za tých, ktorí veria v Boha a za tých, ktorí ťa
hľadajú. Veď nás k plnosti kráľovstva v tvojom dome, kde
ťa budeme vidieť z tváre do tváre.

Spovednice u nás pred veľkými sviatkami je rozdávanie
krížikov.
Kým sa nestane darom Kristovým, podobne ako sviatosť
pomazania chorých. Až človek dozreje na svojom stupni,
všetko sa vyčerpá, prežije, môže len postúpiť vyššie, alebo
cúvnuť naspäť, ale nemožno udržať miesto. Vtedy by mal
zasiahnuť človek Cirkvi, keď sa všetky ľudské sily vyčerpali,

Szkodoň „Modlitba znechuteného“
3
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Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! 28Ja vám
však hovorím: Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s
ňou v srdci scudzoložil. 29Ak ťa teda pravé oko zvádza na
hriech, vylúp ho a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden
tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. 30A
ak ťa zvádza na hriech pravá ruka, odsekni ju a zahoď.
Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje
telo prišlo do pekla.
31
Bolo povedané: Kto by prepustil svoju manželku, nech jej
dá prepúšťací list. 32Ja vám však hovorím: Každý, kto by
prepustil svoju manželku — okrem dôvodu smilstva —
vystavuje ju cudzoložstvu, a kto sa ožení s prepustenou,
cudzoloží.
33
Ďalej ste počuli, že otcom bolo povedané: Nebudeš krivo
prisahať, ale splníš Pánovi svoje prísahy. 34Ja vám však
hovorím, aby ste vôbec neprisahali; ani na nebo, lebo je
Božím trónom, 35 ani na zem, lebo je podnožkou jeho nôh,
ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého Kráľa.
36
Neprisahaj ani na svoju hlavu, lebo nemôžeš ani jeden
vlas urobiť bielym alebo čiernym. 37Vaša reč nech je: Áno —
áno, nie — nie. Čo je navyše, pochádza zo zlého.

Nikto nie je dokonalý
Nedávno som si v
istých
novinách
prečítal správu o tom,
že len tretina mladých
ľudí vie, od ktorej
udalosti sa počíta náš
letopočet. Rozhodol
som sa urobiť rovnaký
výskum i ja. A prišiel
som k záveru - hoci
len na menšej štatistickej vzorke - že to nevie ani tretina.
Dostal som takéto odpovede: je to od objavenia kalendára,
od vytvorenia písma, od objavu, že Zem obieha okolo
Slnka... Na to, že si ľudia pletú objav s vynálezom, som si už
zvykol. Dozvedel som sa však i také perly, že to bolo od
vzniku života na Zemi alebo od chvíle, keď sa Slnko začalo
točiť okolo zeme!
Nebolo by nezaujímavé urobiť podobný prieskum znalostí v
čase pracovného voľna, keď celý národ hrdo slávi nejaký
významný štátny sviatok. Ak oslavujú ľudia doma vo svojich
rodinách významný deň, určite vedia prečo. Manžel má
päťdesiatiny, manželka meniny, syn konečne už zmaturoval,
dcére sa narodil chlapec. Ak národ slávi štátne sviatky, mal
by tiež vedieť prečo.
Skúste sa prvý júlový týždeň opýtať niekoľkých mladých
ľudí, najlepšie stredoškolákov, kto boli svätí Cyril a Metod
alebo Majster Ján Hus. Možno sa dozviete i to, čo vypadlo z
istej krásnej televíznej hlásateľky na obrazovke, keď
povedala, že Cyril a Metod boli „zverozvesti“. Písmenko sem
alebo tam, povedala by možno tá blonďavá hlásateľka, to je
predsa vedľajšie, len keď som krásna.
A tak tie slávne dni slávi celý národ. A slávia i tí, ktorí o ich
obsahu nevedia vôbec nič. Azda práve preto sú v oslavách
bujarejší.

Ďalšie čítania: Sir 15,16-21; Ž 119,1-2.4-5.17-18.33-34; 1
Kor 2,6-10
ČÍTANIE:
V tejto časti Kázne na hore Ježiš dáva do kontrastu
požiadavky, ktoré kladie na svojich učeníkov, s
požiadavkami judaizmu, ako ich učili učitelia Zákona a
farizeji. I Ježiš učí, že nestačí len dodržiavať zbierku
morálnych a náboženských pravidiel, ale jeho učeníci sa
musia zameriavať na všetko, čo Boh žiada.
V týchto pár veršoch sa Ježiš dotýka niektorých veľmi
silných oblastí - hnev, ; hádky, žiadostivosť, rozvod a
čestnosť.
Ježišovo učenie prináša dôležitosť ovládať svoje myšlienky
a emócie ešte predtým, ako vyústia do vonkajších skutkov.
Ježiš úmyselne zveličuje, aby dosiahol väčší účinok svojich
slov. Vylúpenie oka alebo odrezanie ruky sa teda nemá brať
doslovne, ale znázorňuje, ako nemilosrdne musíme
zaobchádzať so svojimi hriešnymi myšlienkami, ktoré môžu
viesť k hriešnym skutkom. Hriech nie je niečo, s čím
môžeme žiť. Musíme ho odstrániť úplne, tak rýchlo, ako sa
len dá.

Max Kašparů „V spätnom zrkadle“

Lectio divina

Žiť kráľovstvo
Mt 5,17-37
(Ježiš povedal svojim učeníkom:)
17
Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov.
Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. 18Amen, hovorím vám:
Pokiaľ nepominie nebo a zem, nepominie ani najmenšie
písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko
nestane. 19Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto
najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za
najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude
zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom
kráľovstve. 20Hovorím vám, že nikdy nevojdete do
nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši
spravodlivosť zákonníkov a farizejov.
21
Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ! Kto by
však zabil, musí ísť pred súd. 22Ale ja vám hovorím: Každý,
kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal
bratovi: Hlupák, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal:
Blázon, musí ísť do ohnivého pekla. 23Keby si teda prinášal
dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo
proti tebe, 24nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv
sa zmier so svojím bratom a až potom príď a obetuj svoj dar.
25
Pokonaj sa rýchlo so svojím protivníkom, kým si s ním na
ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca
strážnikovi a uvrhnú ťa do väzenia. 26Amen, hovorím ti:
Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera.

MEDITÁCIA
Ježišovo učenie odhaľuje ľudské slabosti. Správny život
začína správnymi postojmi. Ktoré z oblastí, o ktorých Ježiš
hovorí, sú pre vás najväčšou výzvou? Je niekto, s kým sa
potrebujete zmieriť? Ako zaobchádzate s myšlienkami a
emóciami, ktoré vás môžu viesť k hriechu?
MODLITBA:
Príďte s dnešným evanjeliom pokorne pred Boha. Dovoľte
plynúť modlitbe počas načúvania jeho slovám.
KONTEMPLÁCIA:
Pomaly si prečítajte dnešné verše zo Ž 119. Zastavte sa po
každom verši a rozjímajte o ňom predtým, než sa posuniete
k ďalšiemu.
www.fara.sk/vistuk/

www.vistuckespektrum.sk

Spoločenstvo pri farskom kostole Najsvätejšej Trojice
vo Vištuku
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