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16. 2. 202012. 6. nedeľa v cezročnom období

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

Je potrebný správny výklad každého zákona, t.j. pochopenie úmyslu 
zákonodarcu, akoby on sám aplikoval zákon na konkrétny prípad. Správnosť 
výkladu zákona sa pre neho stáva najvyššou formou spravodlivos�. Ako 
nám aj dnešné evanjelium pripomenulo, výklad zákona je a bude stále 
problema�cký. 

Ježiš v dnešnom evanjeliu sa snaží navrá�ť Božiemu zákonu 
úmysle Zákonodarcu. Umožňuje svojim poslucháčom, aby nehľadeli len 
na zákon, ale v prvom rade na Pôvodcu zákona. Príkladom, ktorý zoberie 
do úvahy, je jedno prikázanie z Desatora: Nezabiješ! Ježiš nehovorí nič 
nové, ale svojimi slovami chce upozorniť na korene každej vraždy (telesnej, 
duchovnej i psychickej). Nenávisť to�ž produkuje hnev, hnev urážku, a 
urážka formuluje súd. Táto trojica (hnev, urážka, súd) pomenúvava každý 
medziľudský konflikt.

Ak človek prežíva takýto stav je pozvaný k dvom krokom: 1. Aby 
vykročil k človeku, ktorý takto zamestnáva jeho myseľ - ale pozor! Nie 
preto, aby mu len odpus�l, ale aby prijal odpustenie! 2. Druhým krokom je 
uvedomiť si, že Ježiš nehovorí nič o “spravodlivos� alebo nespravodlivos�” 
toho hnevu. Najdôležitejšie je odpustenie. Bratské zmierenie sa stáva 
základom bratskej lásky a realizáciou jedného z prikázaní. V pozadí 
prikázania je teda vzájomná ak�vna otvorenosť pre druhého. 

Filozoficky: odpustenie nie je akousi morálnou povinnosťou, 
ale je ontologickou nutnosťou. Jednoducho povedané: bez odpustenia 
neexistuje kresťanský života a neexistuje ani opravdivá ľudskosť.

HĽADIEŤ NA PÔVODCU 

z internetu spracoval Váš duchovný otec



KATEDRA SV. PETRA
„Je jeden Boh, jeden Kristus, jedna Cirkev a jedna stolica 

založená na Petrovi Kristovým slovom.“
Biskupská stolica je symbolom učiteľského, kňazského a pas�erskeho 

povolania. Petrov trón je naviac znamením jednoty Cirkvi, založenej na 
apoštoloch. Je nutné neustále si pripomínať, že cirkev povstala z pevnos� 
Petrovej viery.

Sviatkom si pripomíname mimoriadnu hodnosť, ktorú Pán Ježiš zveril 
Petrovi k zachovaniu viery a jednoty božieho ľudu. Nie je to teda hmotná 
stolica, ale funkcia, pre ktorú sa sv. Peter a jeho nasledovníci stáli na rímskej 
biskupskej stolici hlavou apoštolského zboru a vrchnými pas�ermi celej 
Cirkvi.

Sviatok súvisí s tradíciou, že sa v ten deň Peter ujal správy rímskeho 
biskupstva. Sviatok bol po istý čas kvôli pôstnym obdobiam slávený už v 
januári a v tento deň bol pripomínaný an�ochijský stolec, ale pokoncilová 
liturgická obnova vrá�la sviatok na pôvodný deň.

Ježiš, ako hlava a zakladateľ svojej cirkvi, ustanovil pre ňu z 
právnického pohľadu smerodajné vedenie. Jednal tak z rozhodnu�a Otca. 
K rozjímaniu poslúžia state Nového zákona, ktoré hovoria o založení cirkvi 
vedenej jedným, a to konkrétnym človekom.

Ježiš už predtým uvádzal sám seba v podobenstvách ako dobrého 
pas�era, ktorý dáva život za svoje ovce. K podobenstvu použil aktuálne 
povolanie, ktoré malo svoje riziko. Ježiš vtedy pri Tiberiadskom jazere 
odovzdal vedenie cirkvi ako pas�ersky úrad Petrovi a tým aj jeho nástupcom, 
lebo mu zároveň predpovedal smrť.

Ovce predstavujú celé stádo, teda všetkých, ktorí prijmú Ježiša 
Krista. Všetci sme tu na zemi sme striedaní ďalšími generáciami. Trvanie 
cirkvi, predpovedanej v evanjeliu však pla�. Jej vedenie je viazané vždy na 
novo nastupujúceho pas�era všetkých. Jeho hodnosť a funkcia má slúžiť k 
zachovaniu viery a jednoty.

Modlitba: Všemohúci Bože, ty si vystavil svoju Cirkev na Petrovi, 
ktorý vyznal vieru v tvojho Syna, prosíme ťa, nedovoľ, aby bludy a búrlivé 
rozvraty otriasli našou vierou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho 
Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po 
všetky veky vekov. Amen.



PREDMANŽELSKÉ NÁUKY

„Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými a lásky by som nemal, 
bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva 
a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by 
som vrchy prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol. 

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval 
svoje telo, aby som bol slávny a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. 

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje 
sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z 
neprávosti, ale raduje sa z pravdy. 

Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy 
nezanikne...A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri, no najväčšia z nich 
je láska.“ 1 Kor 13, 1-13

 Oznamujem snúbencom, ktorí sa nahlásili v kancelárii farského 
úradu, že chcú v tomto kalendárnom roku v našej farnos� prijať 
sviatosť manželstva: Náuky v našej farnos� budú v týchto termínoch: 

Úvodné stretnutie a pravdy viery: 7. 2. 2020
Prikázania a život v spoločnosti: 14. 2. 2020

Sviatosti, Manželstvo a život v Cirkvi: 28. 2. 2020
Obradová náuka je po dohode so snúbencami 

v týždni, v ktorom sa uzatvára sviatosť manželstva.
NÁUKY ZAČÍNAJÚ O 10.00 HOD. 

V KOSTOLE SV. BARTOLOMEJA V KOŠICIACH – MYSLAVE.



6. cezročný týždeň myslava baška

Pondelok
17. 2.                       
 Féria

17.30
ZBP Iveta

Utorok
18. 2.
Féria

10.30
† p. Rozár Záles                    

 † p. Inocent Müller
Streda
19. 2.
Féria

7.30
úmysel ordinára

Štvrtok
20. 2.
Féria

18.30
† Margita (25. výr.)                        

 † Jozef
Piatok
21. 2.
Féria

17.30
† Juraj

     

Sobota
22. 2.

Sviatok                
Katedry sv. Petra

7.30
† Tomáš Németh               
(10 výr., nedož. 90 r.)

Nedeľa
23. 2.

SIEDMA NEDEĽA        
V CEZROČNOM     

OBDOBÍ

8.00
† Jozef                                       

 11.00
ZBP Zuzana s rod.

9.30 
† Lucia Smötzerová

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

 Od  1. 2. 2020 ma otec arcibiskup Mons. Bernard Bober menoval za farára 
tejto farnos�. Na budúcu nedeľu  o 11.00 hod. bude celebrovať sv. omšu dp. Michal 
Tkáč, dekan Košice – Západ. Za jeho prítomnos� budem uvedený do úradu.   
 Vo štvrtok bude stretnu�e rodičov de�, pred prvým sv. prijímaním o 19.15 
hod. Váš duchovný otec


