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Nedeľa 25. týždňa po Päťdesiatnici
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V tom čase pristúpil k Ježišovi ktorýsi znalec zákona a
povedal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol
dedičom večného života?” Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v
Zákone? Ako tam čítaš?” On odpovedal: „Milovať budeš Pána,
svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo
všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako
seba samého!” Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a
budeš žiť!” Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša:
„A kto je môj blížny?” Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z
Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali,
doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou
istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel
na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý
cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k
nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho
na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý
deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň
a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.’ Čo
myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk
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zývajú nachádzať súcit s každým človekom, s ktorým sa stretávame. Pápež František
ovorí: “Byť „skutočnými kresťanmi“ znamená nemať strach „zašpiniť si ruky či odev“
m blížneho. Nebojme sa teda priblížiť k druhým v našom okolí a zašpiniť si ruky či
án Ježiš nás nepozýva, aby sme sa pýtali, kto sú tí, čo sú nám blížni, ale aby sme my
arovali ľuďom našu blízkosť. A to je Nebo – naše dedičstvo, náš domov.

vil si, komu máš pomáhať? Vieš, kto je tvoj blížny? Prejdi so Samaritánom cestičkou
z Jeruzalema do Jericha, zakrúžkuj len veľké písmená a zjaví sa ti odpoveď.
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Na prvom aj druhom obrázku je samaritán pomáhajúci zranenému mužovi. Nájdi šesť
rozdielov medzi obrázkami.
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Pápež František - kardinál

Slovo kardinál vychádza z latinského cardo, čo znamená veraje (zárubňa), ktoré drži
dvere a čapy, na ktorých sa dvere otáčajú. Okolo 4. storočia si pápež - rímsky biskup vybera
okruh kňazov, ktorým zveroval osobitné úlohy. Od 7. storočia sa títo kňazi označovali ak
cardinales. Kardinál je vlastne poradca pápeža, o ktorého rady sa pápež „môže oprieť“. Ide
čestný titul, hodnosť. Kardinálom sa predovšetkým stáva človek, ktorý urobil niečo záslužn
pre cirkev, jej rozvoj a rast. Aj významní teológovia a kňazi sa stali kardinálmi, čím sa stan
súčasťou spoločenstva kňazov rímskeho biskupstva, a dostanú titulárny kostol
Pomáhajú pápežovi - rímskemu biskupovi predovšetkým v každodennej starostlivosti
celú katolícku Cirkev.

Kardináli nosia zvyčajne čiernu reverendu lemovanú jasne červenou farbou, a
gombíky sú na nej červené. Okolo pása majú červené cingulum a na hlave solideo rovnake
farby. Slávnostný odev je z väčšej časti jasne červený a má poukazovať na farbu krvi. Hlavu
si pokrývajú červenými čiapočkami zv. .............. (toto slovo odhalíš v tajničke) V minulost
nosili široké kardinálske klobúky. Od roku 1059 sa ich výsadou stala voľba nového pápež
(konkláve). V súčasnosti má kardinálsky zbor dvestodevätnásť členov.
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