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        Každý z nás stretne v živote veľa
ľudí. Ide o náhodné stretnutia, kedy si
mnohokrát ani nezapamätáme meno, ba
ani výzor človeka. Na druhej strane sú
takí, ktorí nás oslovia svojím vzhľadom,
či názormi, a postupne sa medzi nami
vytvára vzťah. Stane sa však, že aj keď
sme po nejakom čase presvedčení, že
toho ktorého človeka dobre poznáme,
predsa len nás môže niečo prekvapiť.
Následne po zistení nejakej skutočnosti
o osobe, o ktorej sme si mysleli, že ju
poznáme, môžeme ostať príjemne alebo
nepríjemne prekvapení. Život niekedy
prinesie to, že skutočnú identitu, či
charakter človeka spoznáme až po
nejakom čase. Po zistení novej
skutočnosti sa rozhodujeme, či v danom
vzťahu ostaneme, alebo ho ukončíme.
      Ježiš bol určite pre mnohých jeho
súčasníkov kontroverznou osobou.
Niektorí ho poznali už od detstva ako
chlapca z Nazareta, iní ho spoznali až
po tom, čo začal verejne účinkovať
alebo vo chvíli, kedy sa ich dotkol
uzdravujúcou silou. Ježiš však bol pre
mnohých prekvapením. Fakt, že
obyčajný muž z Nazareta vystupuje ako
učiteľ, ba dokonca ako Mesiáš, či Boží
Syn bol veľmi silnou kávou nielen pre
predstaviteľov židovského náboženstva.
Táto skutočnosť vyvolala veľa otázok
a pochybností o jeho skutočnej identite.
Ide o podvodníka, pomätenca,
manipulátora, buriča, posadnutého, či
skutočného Mesiáša? Ježiš bol určite pre
mnohých  jeho   súčasníkov   kontrover-
znou osobou. Niektorí ho poznali už od
detstva ako chlapca   z  Nazareta, iní ho 
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Do Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja,Košice patria tieto ulice :
Atletická, Bežecká, Cesta pod Hradovou, Cyklistická, Čermeľská cesta, Čermeľské prielohy, Čermeľské údolie,Dobšinského,
Ďumbierska, Gerlachovská, Gogoľova, Havlíčkova, Hlinkova, Horolezecká, Huncovská, Hurbanova, Chrastie, Jahodná,
Jazdecká, Jedľová, Junácka, Kavečianska cesta, Končistá, Kostolianska ceste, Lesná, Letecká, Lomnická, Májová, Malinová,
Mánesova, Mengusovská, Nám. nádeje, Národná trieda, Park Anička, Park mládeže, Pod kaštieľom, Pod šiancom, Pod vlekom,
Polianska, Potočná, Slavkovská, Slovenského, Solisková, Suchodolinská, Športová, Štrbská, Tŕňová, Turistická, Urbánkova,
Vihorlatská, Višňová, Vnútorný červený breh, Vodárenská, Vonkajší červený breh, Watsonova, Za štadiónom, Záhradná,
Zoborská, Žľaby. Veriaci bývajúci na týchto uliciach patria do farnosti sv. Ondreja v Košiciach.
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Tlač a skladanie : C-PRESS
prevádzka: Tolstého 14, Košice

Kto je pre teba Ježiš?

info@c-press.sk 
prevadzky@gmail.com

0903 602 054
po-pia : 7:30-16:00

Preblahoslavenej Panny
Márie Karmelskej

ľubovoľná spomienka 

     Sv. Andreja Svorada         
a Benedikta, pustovníkov

féria 
spoznali až po tom, čo začal verejne
účinkovať alebo vo chvíli, kedy sa ich
dotkol uzdravujúcou silou. Ježiš však bol
pre mnohých prekvapením. Fakt, že
obyčajný muž z Nazareta vystupuje ako
učiteľ, ba dokonca ako Mesiáš, či Boží
Syn bol veľmi silnou kávou nielen pre
predstaviteľov židovského náboženstva.
Táto skutočnosť vyvolala veľa otázok
a pochybností o jeho skutočnej identite.
Ide o podvodníka, pomätenca,
manipulátora, buriča, posadnutého, či
skutočného Mesiáša?
Hľadanie odpovedí v srdciach ľudí
podnieti Ježiša k tomu, že samotným
najbližším položí niekoľko otázok. „Za
koho ma pokladajú ľudia?“ pýta sa Ježiš
svojich učeníkov na ceste do Cezarei
Filipovej, viac menej pohanského
regiónu. Nájsť odpoveď na to, čo si
myslia o Ježišovi tí druhí, nie je až tak
veľmi ťažké. Ježiša naozaj mnohí
považovali za proroka – Božieho muža,
ktorý prichádza s novým učením. Ľudia
mali o neho záujem, vyhľadávali ho
a radi ho počúvali. Nedalo sa nevšimnúť
si skutočnosť, že okolo Ježiša boli
zástupy. Je ľahké interpretovať verejnú
mienku, no je už o niečo ťažšie zaujať vo
svojom srdci postoj k nejakej skutočnosti.
Učeníkom Ježiš položí preto druhú
otázku: „A za koho ma pokladáte vy?“
Nájsť osobnú odpoveď pre každého
z nich bolo veľmi dôležité z hľadiska ich
budúceho smerovania. Skutočný učeník
Ježiša Krista nie je súčasťou masy, ktorá
sa kolektívne rozhodla pre nasledovanie
Majstra. Okolo neho sa často



     Farská kancelária je počas prázdnin
     otvorená po večernej sv. omši.      
     

        Sviatosť zmierenia vysluhujeme
        hodinu pred večernou sv. omšou
        v utorok, štvrtok a v piatok.

        Adorácia je hodinu pred večernou  sv. omšou v pondelok, utorok a piatok od 17:00.
       

Milodary

zhromažďovali zástupy, počúvali ho, no
určite tam boli aj takí, ktorí hľadali
nejakú kuriozitu? „Možno aj dnes niekoho
uzdraví, alebo vyženie zlého ducha
v  priamom prenose....“   aj takto mohli
rozmýšľať tí, čo sa okolo neho
zhromažďovali. Davová psychóza je
veľmi nebezpečná, pretože človek, ktorý
ostane len súčasťou veľkej skupiny,
s Ježišom nenadviaže osobný vzťah.
      Ježišov učeník ho nasleduje preto,
lebo spoznal, kto v skutočnosti Majster je
a slobodne sa pre neho rozhodol.
Iniciatívu v hľadaní odpovede na Ježišovu
otázku, „za koho ma pokladáte vy“,
preberá Peter, ktorý vyzná v mene celého
spoločenstva: „Ty si Mesiáš!“ Mnohí
biblisti považujú toto vyznanie Petra za
zlom v Markovom Evanjeliu. Vnímanie
Ježiša len ako jedného z mnohých
prorokov sa mení na identifikáciu
s Mesiášom, ktorý bol v dejinách Izraela
túžobne očakávaný ako jedinečná osoba
na základe božieho prísľubu. Posun
v otázke hľadanie skutočnej identity
Ježiša Krista na túto rovinu je veľmi
dôležitý, no nie je definitívny. Ježiš si
uvedomuje, že jeho učeníci sa musia
popasovať nie len s odpoveďou na otázku
o jeho pôvode. Čaká ich oveľa väčšia
skúška vernosti Mesiášovi – a to jeho
utrpenie, smrť a vzkriesenie. Predstavy
učeníkov o tom, aký by mal byť skutočný
Mesiáš sa vôbec nezhodujú s tým, aký
Mesiáš v skutočnosti je.   „Syn človeka“,
ako pokračuje Ježiš, „musí mnoho trpieť.
Zavrhnú ho starší, veľkňazi a zákonníci,
zabijú ho, ale on na tretí deň vstane
z mŕtvych“.
      Neprijateľné! „To sa ti nesmie stať!“
dohovára Peter Ježišovi. Aké ťažké je
meniť svoje predstavy dokonca aj
v takých veciach, ktoré sa týkajú Boha
a jeho plánov s ľudstvom! Ježišova smrť
a jeho vzkriesenie ako skutočného
Mesiáša, sa stali základom spásy človeka.
Zmysel bolesti a utrpenia, ako aj hodnotu
darovania vlastného života na obetu,
učeníci začali chápať, až keď sa to všetko
udialo. Po tom, čo sa im ukazoval ako
Vzkriesený a boli vyzbrojení silou  
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Božieho Ducha, aby sa upevnili vo viere,
boli schopní sa pre nasledovanie Ježiša
znova rozhodnúť, ostať verní až po
vyliatie vlastnej krvi a pozývať
k nasledovaniu aj ostatných.
       Pátranie po skutočnej identite Ježiša
z Nazareta sa neskončilo jeho smrťou
a vzkriesením. Aj keď nám teológia dáva
jasné odpovede na otázku, kto je Ježiš
Kristus, ako Boh a človek, predsa len
osobné hľadanie Mesiáša a rozhodnutie
sa pre neho ako svojho Boha a Pána je
proces, ktorým musí prejsť každý z nás.
To, že sme boli pokrstení, ešte
neznamená, že sme Ježišovými učeníkmi.
Skutočný učeník sa rozhodne nasledovať
Majstra takého aký je, a nie takého
akého si vysníval. Ťažkosťou dnešnej
doby je aj to, že sa snaží prispôsobiť
Boha svojim predstavám. Kresťania si
z náboženstva vyberajú to, čo chcú veriť,
to čo sa im pozdáva a ostatné
jednoducho vypustia. Sme v nebezpečen-
stve, že aj keď uznáme Ježiša za Mesiáša,
predsa len ho neprijmeme takého, aký je
– s jeho krížom a vzkriesením.
      V súvislosti s tým, potrebujeme
prosiť o pokoru, aby sme dokázali
počúvať matku Cirkev, ktorá nám
rozpráva  o  svojom ženíchovi. Potrebuje-
me nájsť odvahu postaviť sa silnejúcim
prúdom liberalizácie a spochybňovania
božstva Ježiša Krista a jeho
vykupiteľského diela. Potrebujeme prejsť
cestou očistenia viery v skutočného
Mesiáša osobne, ale aj v našich
spoločenstvách.
       To, čo udrží živú vieru v našich
srdciach, rodinách, farnostiach a národe
je dialóg medzi nami a Ježišom Kristom,
ktorý sa denne pýta svojich učeníkov:
„Za koho ma pokladáte?!“ a „Milujete
ma?“. Jedným z najvzácnejších stretnutí,
ktoré v živote môžeme uskutočňovať je
stretnutie s Ježišom. Rásť vo viere
znamená neustále spoznávať svojho Boha
a žiť s ním denne vzťah. Tak, ako po
mnohých stretnutiach sa vraciame
domov obohatení, tak nás robí šťastnými
stretávanie sa so skutočným Mesiášom.
                  A kto by nechcel byť šťastný?

          Otec Marek

Panna Mária, ty nepoškvrnená
 naveky požehnaná ozdoba karmelskej rehole, 

Matka nášho Spasiteľa, Ježiša Krista,
jediná pomocnica v mojom kríži a súžení,

ktorá si sa uponížila, že si ma zvolila za svoje dieťa 
a obdarila si ma svojím spasiteľným a milostivým rúchom.
Príď mi na pomoc, keď sa moja duša bude lúčiť s telom,

vtedy obráť ku mne svoju milostivú tvár 
a mocou svätého Kríža svojho Syna

odvráť odo mňa všetkých mojich nepriateľov,
aby som oslobodený(á) od všetkého zlého mohol(a) k tebe prísť.

Amen.
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  Letný pobyt pre rozvedených s deťmi

Misionári Saletini a tím spolupracovníkov
organizujú 5. ročník letného pobytu pre
rozvedených a ich deti. Uskutoční sa na
chate Lubetha v Ľubietovej v termíne
09.-15.augusta 2020. Poplatok za celý
pobyt je pre dospelého 178 eur, pre dieťa
do 13 rokov 160 eur (v prípade diety je
príplatok). Letné pobyty nadväzujú na
pastoráciu rozvedených formou
duchovných obnov, ktorej sa misionári
venujú na Slovensku od roku 2014. Viac
informácií a prihlasovanie na
letnypobytprerozvedenych.webnode.sk

        Letná dominikánska škola

Tím ADOMu - Dominikánskej mládeže
pozýva stredoškolákov a vysokoškolákov
na letnú školu s lektormi z rehole
dominikánok a dominikánov. Jednotlivé
prednášky budú vychádzať z hlavnej témy
"Milosť a vášne". Diskutovať sa bude
o vnímavosti, emóciách, odvahe, strachu
či milosti, opierajúc sa o príbehy
a postavy zo Svätého Písma a o myšlienky
a diela sv. Tomáša Akvinského. Letná
škola sa uskutoční v Kontemplatívnom
centre Pustý Dvor, Ábelová v dňoch
24.08.-30.08.2020. Prihlasovanie a bližšie
info na dominikani.sk.

Na kostol: bohuznáma 50 €, bohuznáma 10 €, Helena Duprinská 50 € , bohuznáma 20 €.
Na Pastoračné centrum: bohuznáme 20 €, 40 €, Rodinná vetva Hnutie svetlo život
venovala na pastoračné centrum 50 €, na kaplnku Horný Bankov 50 €.
Bezhotovostné vklady na kostol : bohuznámi darcovia: 15 €, 20 €.

Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť !!!!!

Mohlo by Vás zaujímať

Farské oznamy

Každodenná modlitba k blahoslavenej 
Panne Márii Karmelskej

  Budúcu nedeľu máme zbierku na podporu výstavby pastoračného centra.
Prosíme o štedrosť a podporu.    

     


